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Тодинова С., Крумова С., Данаилова А., Петкова В., Генова М., Михайлов Г., Гърчева Л., Танева 

С.Г. Калориметрични маркери за мониториране на пациенти с мултиплен миелом и 

макроглобулинемия на Waldenström 

Кръвният протеом е широко изследван за идентифициране на нови и надеждни биомаркери за 

патологични състояния. През последните години диференциалната сканираща калориметрия се 

появи като нов инструмент за характеризиране на термодинамичните свойства на основните 

серумни/плазмени протеини и за установяване на калориметрични маркери за различни 

заболявания. Тук ние приложихме калориметричния подход за проследяване на ефекта от 

прилаганото лечението на пациенти с диагноза мултиплен миелом и макроглобулинемия на 

Waldenström върху калориметричните профили на кръвни серуми от пациентите. Параметрите, 

получени от калориметричните профили, са сравнени с основните серумни биомаркери, 

концентрацията на моноклоналния имуноглобулин (М протеин) и съотношението на свободните 

леки вериги κ/λ. За случаите на секреторен тип ММ, калориметрични параметри -  сходството във 

формата на термограмите и средният център на тежестта на термограмата силно зависят от нивото 

на М протеина, но имат по-ниска чувствителност и специфичност. За случаите с несекреторен тип 

ММ, калориметричните параметри не зависят от съотношението κ/λ свободни леки вериги и 

показват значително по-висока чувствителност и специфичност от секретрния тип. Установено е, че 

комбинацията от имунологични и калориметрични тестове значително подобрява чувствителността 

и специфичността за оценката на клиничния статус. Ясно изразените разлики в термограмите на 

кръвните серуми преди и по време на проследяване на курса на лечение отразяват отговора на 

отделните пациенти към приложеното лечение. 
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Множественият миелом (ММ) със секреция на моноклонален имуноглобулин тип А (IgA) е сред 

често срещаните типове миеломи. Диагнозата на IgA MM се основава на група от клинични и 

параклинични маркери, като един от сновните е нивото на IgA парапротеин. Един от недостатъците 

на диагностицирането и мониторирането на IgA MM, особено при ниски нива на IgA, е миграцията 

на моноклоналния IgA в областта на β-глобулините в профила на серумната белтъчна 

електрофореза, където той се припокрива с нормалните β-глобулини (продуцирани при здрави 

индивиди), което затруднява ясното му разграничение. Настоящото проучване изследва ефекта на 

IgA моноклонални имуноглобулини върху термограмите на серуми от пациенти с множествен 

миелом. Показано е, че електрофоретичната подвижност на IgA парапротеините е свързана с 

променени междумолекулни взаимодействия, както и с възможно образуване на IgA олигомери 

и/или албумин-IgA комплекси. Демонстрирано е също, че високите нива на IgA проявяват 

специфични калориметрични характеристики, които различават IgA MM от другите подтипове MM. 
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Inflammation in in vivo Experimental Models. INT.J. BIOAUTOMATION, 2019, 23(4), 479-488. DOI:doi: 

10.7546/ijba.2019.23.4.000645. SJR (Scopus):0.267, Q3 

На български език: 

Данилова А., Крумова С., Илиев И., Гърчева Л., Танева С.Г., Тодинова С. Калориметрични 

маркери за възпаление при in vivo експериментални модели 

В настоящата работа, диференциалната сканираща калориметрия е приложена за определяне на 

специфични калориметрични характеристики на протеома на кръвната плазма, свързани със 

стимулиране на имунния отговор в експериментални модели (плъхове албиноси Wistar). 

Изследвано е термодинамичното поведение на кръвна плазма на мъжки и женски животни, 

третирани с яйчен албумин (ЕА). Калориметричните профили на кръвната плазма от плъхове, 

третирани с ЕА, показват намалена стойност на топлинния капацитет на прехода, приписван на 

албумина и отместване към по-високи температури на средния център тежестта на термограмата в 

сравнение с тези на  здрави контроли, като ефектът е по-ясно изразен за мъжките животни. 

Увеличение на амплитудата на основния преход при 70 °C се наблюдава при термограмите на 

женските плъхове след третиране с ЕА, което води до по -висока калориметрична енталпия. Обща 

характеристика на термограмите на мъжките и женски плъхове, третирани с ЕА, е разширяването 

на преходите над 75 oC и появата на екзотермичен преход над 90 oC в следствие на агрегацията на 

протеините в тази област. Нашето проучване разкрива полово специфичен имунен отговор при 

плъхове и допринася за по-доброто разбиране на връзката между калориметричните 

характеристики на кръвната плазма и имунологичните параметри при животински модели. 
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Крумова С., Балански Р., Данилова А., Ганчев Г., Джонгов Л., Гърчева Л., Танева С.Г., Тодинова 

С. Калориметричен анализ на проследяване развитието на колоректален карцином в 

експериментални модели на плъхове 

Ракът на стомашно-чревния тракт е сред най-често срещаните злокачествени заболявания, които 

все още нямат надеждни и специфични биомаркери. През последното десетилетие 

диференциалната сканираща калориметрия широко се прилагана за идентифициране на промени 

в температурно-индуцираните конформационни преходи на кръвна плазма, специфични за 

различни заболявания и отделните им стадии. Целта на настоящото проучване е да се изследва 

потенциала на калориметричния подоход за проследяване развитието на колоректален карцином 

при плъхове, третирани с 1,2-диметилхидразин. Установено е, че калориметричните 

характеристики на кръвната плазма зависят от пола, възрастта и появата на пролиферативни лезии 

и туморни образувания в чревния тракт на третираните животни. Процесът на туморна индукция 

води както до стабилизиране на плазмения протеом, така и до намаляване на сходството между 

плазмените калориметрични криви на здрави и болни плъхове; следователно тези параметри биха 

могли да се разглеждат като индикатори за злокачествена трансформация на чревните клетки и 

прогресия на туморното образуване. 

5. Langari A., Danailova A., Krumova S., Komsa-Penkova R., Golemanov G., Giosheva I., Gartchev E., 

Taneva S.G., Todinova S. Aging-related changes in the calorimetric profile of red blood cells from 

women with miscarriages. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry volume, 2020, 142, 1919-

1926. https://doi.org/10.1007/s10973-020-10112-3. SJR (Scopus):0.415, IF:4.626 (WebS), Q2 
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Лангари А., Данилова А., Крумова С., Комса-Пенкова Р., Големанов Г., Гйошева И., Гърчев Е., 

Танева С.Г., Тодинова С. Отклонения, свързани със стареенето на клетките в калориметричния 

профил на червените кръвни клетки, получени от жени със спонтанни аборти 

Спонтанните аборти са сред най -често срещаните аномалии по време на бременността, но в 

повечето случаи етиологията на тази патология е неизвестна. В настоящата работа ние приложихме 

диференциална сканираща калориметрия за изследване процеса на стареене на червените кръвни 

клетки, получени от жени със спонтанни аборти, в сравнение с тези на здрави бременни жени и 

жени без установена бременност в репродуктивна възраст, с цел идентифициране на специфични 

калориметрични характеристики, свързани с високорискова бременност. Калориметричните 

профили на червените кръвни клетки, получени от здрави бременни и жени без установена 

бременност в хода на стареене на клетките, се характеризират с: (1) бавно намаляване на топлинния 

капацитет на хемоглобина и (2) отместване на преходите на хемоглобина, ивица 3 и ивица 2.1 , 4.1 

и 4.2 протеините към по-ниски температури. В по-голямата част (71%) от изследваните случаи със 

спонтанни аборти, ДСК анализът показа по-ранното стареене на червените кръвни клетки, т.е. по-

бързото температурно дестабилизиране на хемоглобина и прехода на ивица 3 протеина в 

сравнение с тези на здрави бременни жени и жени без установена бременност. Резултатите 

предполагат, че ускорената температурна дестабилизация на червените кръвни клетки при 

повечето жени, претърпели спонтанен аборт би могла да служи като допълнителен критерий за 

оценка на риска от спонтанен аборт. 

https://doi.org/10.1007/s10973-020-10112-3
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I., Taneva S.G. Red Blood Cells’ Thermodynamic Behavior in Neurodegenerative Pathologies and 

Aging. Biomolecules 2021, 11(10), 1500. https://doi.org/10.3390/biom11101500, IF:4.879 (WebS), 
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Тодинова С., Крумова С., Богданова Д., Данаилова А., Златарева Е., Калайджиев Н., Лангари А., 

Миланов И., Танева С.Г. Термодинамично поведение на червените кръвни клетки при 

невродегенеративни патологии и стареене. 

Основната тенденция на съвременните изследвания в невродегенеративните заболявания (НДЗ) е 

насочена към откриването на нови биомаркери за диагностика и прогресия на заболяването. 

Патологичните характеристики на НДЗ предполагат, че диагностичните маркери могат да бъдат 

открити в периферните течности и клетки. Тук ние изследваме термодинамичното поведение на 

периферни червени кръвни клетки (ЧКК), получени от пациенти, диагностицирани с три често 

срещани НДЗ - болест на Паркинсон (БП), болест на Алцхаймер (БА) и амиотрофична латерална 

склероза (AЛС) и го сравняваме с това на здрави индивиди, оценявайки както прясно изолирани, 

така и стареещи червени кръвни клетки. Установено е, че НДЗ могат да бъдат диференцирани от 

нормалното здравословно състояние въз основа на вариациите в термодинамичните параметри на 

разгъването на основните протеини на ЧКК - цитоплазмения хемоглобин (Hb) и ивица 3 протеина 

(B3). Обща характеристика на НДЗ е по-високата температурна стабилност на Hb и B3 протеините по 

време на стареене на червените кръвни клетки, докато калориметричната енталпия може да 

разграничи БП от AЛС и БA. Нашите данни дават представа за термодинамичното поведение на 

червените кръвни клетки в два сложни и тясно свързани феномена - невродегенеративни патологии 

и стареене, и предполагат, че определените термодинамични параметри са пръстови отпечатъци 

на променената конформация на Hb и B3 протеини и модифицираното стареене на червените 

кръвни клетки в изследваните НД заболявания. 

7. Todinova S., Raynova Y., Idakieva K. Irreversible thermal denaturation of Helix aspersa maxima 

hemocyanin. J Therm Anal Calorim, 2018, 132, 777–786. DOI:doi.org/10.1007/s10973-018-6959-7, 

IF:2.471(WebS), Q2 
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Тодинова С., Райнова Ю., Идакиева К. Необратима температурна денатурация на Helix aspersa 

maxima хемоцианин 

Температурното разгъване на хемоцианин, пречистен от градински охлюви Helix aspersa maxima 

(HaH), е изследвано с помощта на диференциална сканираща калориметрия (ДСК), кръгов 

дихроизъм (КД) в далечната UV област и UV-Vis спектроскопия. Установено е, че денатурацията на 

HaH е необратим процес. В термограмата на HaH беше детектиран един преход, с температура на 

денатурация (Tm) при 79.8 ° C, (в 20 mM HEPES буфер, съдържащ 0.1 M NaCl, 5 mM CaCl2 и 5 mM 

MgCl2, рН 7.0), при скорост на сканиране от 1.0 °C min− 1. Зависимостта от скоростта на сканиране на 

калориметричните профили показа, че температурното разгъване на изследвания хемоцианин е 

кинетично контролирано. Установено е, че стойностите на Tm и на калориметричната енталпия 

(ΔHcal) за температурната денатурация на HaH са независими от концентрацията на протеина, което 

https://doi.org/10.3390/biom11101500
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е показател, че хемоцианинът не дисоциира в хода на температурната денатурация. 

Калориметрично наблюдаваният температурен преход показа отлично съвпадение с прехода на 

разгъване, наблюдаван чрез КД измерванията. Топлинната денатурация на HaH беше описана чрез 

необратим two-state модел и бяха изчислени параметрите на уравнението на Арениус. 
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Температурното разгъване на изоформите на хемоцианин, β-HaH и αD+N-HaH, изолирани от 

хемолимфата на градински охлюв Helix aspersa maxima е изследвано с помощта на диференциална 

сканираща калориметрия (ДСК). Термограмата на β-HaH в 20 mM HEPES буфер, съдържащ 0.1 M 

NaCl, 5 mM CaCl2 и 5 mM MgCl2, рН 7.0, при скорост на сканиране от 1.0 °C min-1, се характеризира с 

един преход с температура на денатурация (Tm) при 79.88 ° C. Прилагайки процедура на 

последователно нагряване и охлаждане, в термограмата на αD+N -HaH бяха идентифицирани два 

отделни прехода. Установено е, че денатурацията на двата хемоцианина е необратим процес. 

Зависимостта на скоростта на сканиране на калориметричните профили показва, че 

температурното разгъване на изследваните хемоцианини е кинетично контролирано. 

Температурната денатурация на изоформите β-HaH и αD+N -HaH е описана чрез two-state необратим 

модел и са изчислени параметрите на уравнението на Аррениус. 

9. Idakieva K., Todinova S., Dolashki A., Velkova L., Raynova Y., Dolashka P. Biophysical characterization 

of the structural stability of Helix lucorum hemocyanin. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 

Taylor and Francis Ltd., 2021, 35(1), 18-28. DOI:https://doi.org/10.1080/13102818.2020.1837010, 

SJR (Scopus):0.376, IF:1.785 (WebS), Q3 

На български език: 

Идакиева К., Тодинова С., Долашки А., Велкова Л., Райнова Ю., Долашка П. Биофизично 

характеризиране на структурната стабилност на хемоцианин Helix lucorum 

Структурната стабилност на хемоцианин, пречистен от хемолимфата на градински охлюв Helix 

lucorum (HlH), беше изследвана с помощта на кръгов дихроизъм (КД) (далечната UV област), 

диференциална сканираща калориметрия (ДСК) и трансмисионна електронна микроскопия (TEM). 

За първи път TEM анализите показаха наличието на цилиндрични полимери в хемоцианините след 

тридневна диализа срещу стабилизиращ буфер, съдържащ високи концентрации на йони Ca2⁺ и 

Mg²⁺ (100 mmol L⁻¹). Изследването на конформационната стабилност на нативния HlH с помощта на 

CD в широк диапазон на рН (2.5-11.5) определи областта на рН стабилност на HlH при рН 6.5 - 8.0. 

DSC анализите показаха висока температурна стабилност на този хемоцианин. Кривата на 

топлинния капацитет на HlH (в 50 mmol L -¹ Tris-HCl буфер, рН 7,2, при скорост на нагряване от 1,0 °C 

min⁻¹) показа един преход, с температура (Tm) на денатурация при 82.3 °C. Калориметрично 
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наблюдаваният температурен преход корелира добре с прехода на разгъване, наблюдаван чрез КД 

измерванията. Кинетичният two-state модел беше използван за анализ на процеса на необратимата 

температурна денатурация на HlH и активиращата енергия Еа беше определена на 451±4 kJmol⁻¹. 

Получените резултати за конформационната стабилност на HlH биха улеснили по -нататъшните 

изследвания на свойствата и потенциалните биомедицински приложения на този респираторен 

протеин. 

. 
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1. Guncheva M., Todinova S., Yancheva D., Raynova Y., Idakieva K. Thermal stability and secondary 

structure of feruloylated Rapana thomasiana hemocyanin. J Therm Anal Calorim, 2019, 

DOI:https://doi.org/10.1007/s10973-019-08373-8, 2715-2720. SJR (Scopus):0.587, IF: 2.731 (WebS), 

Q2 

На български език: 

Гунчева М., Тодинова С., Янчева Д., Райнова Ю., Идакиева К. Теростабилност и вторична 

структура на ферулоилиран хемоцианин от Rapana thomasiana. 

Това е първият доклад за конюгирането на хемоцианин от Rapana thomasiana (RtH) с ферулова 

киселина, който сам по себе си проявява имуностимулираща активност. В двуетапна реакция, 20 до 

180 ферулови киселинни остатъци бяха ковалентно свързани с една молекула RtH. Ефектът от 

модификацията на RtH с ферулова киселина върху температурното разгъване е определен с 

помощта на диференциална сканираща калориметрия (ДСК). ДСК кривите на ферулоилирани-RtHs 

се характеризират с асиметрична форма, което е индикация за съществуването на повече от една 

структурна единица в анализираните проби. Термостабилността на протеина не е повлияна от 

модификацията; но профилът на ДСК кривата на ферулоилирания-RtH се различава от този на 

нативния, което предполага реорганизация в протеиновата молекула и е в корелация с анализите 

на вторичната структура. Конформационните промени в RtH молекулите, които се дължат на 

ферулоилирането, бяха проследени в областта на Амид I ивицата (1600–1700 cm-1) на ИЧ-спектрите. 

Във всички проби наблюдавахме пренареждане на протеиновата молекула, намаляване на α-

спиралите и навитите структури в полза на β-структурите, както и липса на агрегиране в сравнение 

с нативния RtH. 

2. Guncheva, M., Idakieva, K., Todinova, S., Stoyanova, S., Yancheva, D.. Biophysical Properties and 

Cytotoxicity of Feruloylated Helix Lucorum Hemocyanin. Acta Chimica Slovenica, 2020, 67(1), 253-

259. ISSN:1580-3155, DOI:DOI: 10.17344/acsi.2019.5400, 253-259. SJR (Scopus):0.297, IF:1.735 

(WebS), Q3 

На български език: 

Гунчева М., Идакиева К., Тодинова С., Стоянова Е., Янчева Д. Биофизични свойства и 

цитотоксичност на ферулоилирания Helix Lucorum хемоцианин 

За първи път хемоцианин от Helix lucorum (HlH) е ферулоилиран. Подготвени са два HlH конюгата с 

40 и 120 ферулови аминокиселинни остатъци, обозначени като FA-HlH-1 и FA-HlH-2. 

Ферулоилирането на HlH индуцира пренареждане на протеиновата молекула, наблюдава се 

намаляване на α-спиралните структури за сметка на β-структурите. Освен това, FA-HlH конюгатите 

са по-склонни към агрегиране, което вероятно се дължи на стабилизирането на частично 

разгънатите протеинови молекули чрез нековалентно свързване. Интересното е, че температурната 

стабилност на HlH не е повлияна от модификацията. Установено е, че нативният и ферулоилираният 

HlH не са токсични за нормалните фибробласти (BJ) клетки. Наблюдава се намаляване на клетъчната 

жизнеспособност на MCF-7 клетки на рак на гърдата до около 66% след 48-часово подлагане на 70 

µg/ямка с FA-HlH-2. 
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3. Guncheva, M., Todinova, S., Yancheva, D., Idakieva, K.. Rosmarinic acid-conjugated hemocyanins: 

synthesis and stability. J Therm Anal Calorim, 2020, 142, 1903–1909. 

DOI:https://doi.org/10.1007/s10973-020-09738-0, JCR- IF:4.626 (WebS), Q2 

На български език: 

Гунчева М., Тодинова С., Янчева Д., Идакиева К. Конюгирани с розмаринова киселина 

хемоцианини: синтез и стабилност 

За първи път два кислород-пренасящи протеини, известни със своите имуностимулиращи и 

противоракови свойства, а именно хемоцианин от Helix lucorum (HlH) и хемоцианин от Rapana 

thomasiana (RtH), са модифицирани с розмаринова киселина (RA). За целта бяха подготвени два 

конюгата RA – HlH и RA – RtH, съдържащи съответно 47 и 50 розмаринови киселинни остатъци. 

Конформационният анализ показа, че вторичната структура на RA – HlH е по-малко подредена от 

тази на нативния HlH. При модифицирания протеин наблюдаваме намаляване на α-спиралните 

структури в полза на случайните намотки, неподредените структури и агрегати. Калориметричните 

проучвания показват повишаване на температурната стабилност на RA -HlH конюгата в сравнение с 

нативния HlH, което е в сътветствие с наблюдаваните структурни промени. От друга страна, 

конформацията на RA -RtH беше много сходна на тази на нативния RtH, въпреки че бяха открити 

някои пренареждания в молекулата. Интересното е, че модификацията на RtH с RA доведе до 

намаляване на неговата температерна стабилност. 48-часовият in vitro експеримент показа, че 

тестваните (в концентрации до 0.7 mg.mL-1) два модифицирани хемоцианина не инхибират 

клетъчния растеж на човешки фибробласти. 

4. Guncheva M., Idakieva K., Todinova S., Stoyanova E., Yancheva D.. Folate-conjugated Helix lucorum 

hemocyanin – preparation, stability, and cytotoxicity. Z Naturforsch C J Biosci., 2020, 75, (1-2), 

DOI:https://doi.org/10.1515/znc-2019-0144, 23-30. SJR (Scopus):0.261, IF:1.469 (WebS), Q3 

На български език: 

Гунчева М., Идакиева К., Тодинова С., Стоянова Е., Янчева Д.  Конюгиран с фолиева киселина 

Helix lucorum хемоцианин - подготовка, стабилност и цитотоксичност 

Това е първият доклад за модификацията на хемоцианин от Helix lucorum (HlH), кислрод пренасящ 

протеин от мекотели, с фолиева киселина (FA). В двустепенна синтетична реакция, бяха подготвени 

проби от HlH, конюгирани с 20 и 50 FA остатъци, обозначени съответно като FA-HlH-1 и FA-HlH-2. 

Модификацията на хемоцианин от Helix lukorum с фолиева киселина води до промяна във 

вторичната структура на протеина в сравнение с тази на нативния протеин, което ясно се вижда при 

сравнения на ИЧ спектрите в областта на Амид I ивицата. Промените във вторичната структура са 

по-забележими за FA-HlH-2. Температурната стабилност на HlH не се повлиява значително от 

модификацията на FA, което е в съответствие с наблюдаваните структурни прилики с нативния 

протеин. Предварителните тестове за цитотоксичност показват, че FA-HlH-1 и FA-HlH-2 стимулират 

пролиферацията на фибробласти, когато се прилагат в концентрации от 50 и 100 μg/ямка. 

Наблюдавано е незначително намаляване на растежа на фибробласти само за FA-HlH-1 и FA-HlH-2, 

изложени на 200 μg/ямка за 48 часа. Установено е също, че FA-HlH-2 проявява нисък до умерен 

цитотоксичен ефект върху две клетъчни линии на рак на гърдата, които експресират рецептори на 

фолиева киселина, хормон-зависимата (MCF-7) и хормон-независимата (MDA-MB-231) клетъчни 
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линии. FA-HlH-2 предпазва непроменените клетки и засяга само неопластични клетки, което би 

могло да бъде предимство и в тази връзка протеинът има потенциал за приложение в комбинация 

с други химиотерапевтици. 

5. Guncheva M., Idakieva K., Todinova S., Yancheva D., Paunova-Krasteva T., Ossowicz P., Janus E. 

Structural, Thermal, and Storage Stability of Rapana Thomasiana Hemocyanin in the Presence of 

Cholinium-Amino Acid-Based Ionic Liquids. Molecules, MDPI, 2021, 26(6), 1714. 

DOI:10.3390/molecules26061714, SJR (Scopus):0.7, JCR- IF:4.412 (WebS), Q1, не оглавява 

ранглистата 

На български език: 

Гунчева М., Идакиева К., Тодинова С., Янчева Д., Паунова-Кръстева Т., Осович П., Янус Е. 

Структурна и темпуратурна стабилност и устойчивост при съхранение на Rapana thomasiana 

хемоцианин в присъствието на йонни течности на основата на холиниеви-аминокиселини. 

Разрабтването на нови биосъвместими съединения, които стабилизират протеините в разтвор, е от 

особено значение за биомедицински и/или биотехнологични приложения. Тук ние оценихме 

ефекта на шест йонни течности, съдържащи моно- или дихолиниеви [Chol] катиони и аниони на 

заредени аминокиселини като лизин [Lys], аргинин [Arg], аспарагинова [Asp] или глутаминова 

киселина [Glu], върху структурата и температурната стабилност, както и върху стабилността на 

съхранение на хемоцианин Rapana thomasiana (RtH). RtH е протеин с огромен биомедицински 

потенциал поради своите терапевтични и адювантни свойства, както и като лекарствен носител. 

Като цяло йонните течности (ЙТ) предизвикват промени във вторичната структура на RtH. Въпреки 

това, структурата, в близост до Cu-активния център изглежда непроменена и кислород-свързващият 

капацитет на протеина се запазва. ЙТ  показват слаба антибактериална активност при тестването им 

срещу три грам-отрицателни и три грам-положителни бактериални щамове.  В противоположност, 

[Chol] [Arg] и [Chol] [Lys] проявяват висока анти-биофилмова активност срещу щамовете E. coli 25213 

и S. aureus 29213. В допълнение, двете ЙТ са в състояние да предпазят RtH от химично и 

микробиологично разграждане. Непроменена или повишена темпуратурна стабилност на RtH се 

наблюдава в присъствието на всички тествани ЙТ, с изключение на RtH- [Chol] 2 [Glu]. 

6. Guncheva M., Todinova S., Uzunova V., Idakieva K., Raynova Y., Ossowicz P., Janus E., Tzoneva R. 

Destabilization of β-Hemocyanin from Helix pomatia in Presence of Choline Amino Acids Results in 

Improved Cell Specificity and Cytotoxicity against Human Breast Cancer. Chemistry Select, John Wiley 

& Sons, Ltd, 2019, 4(39), 11460-11466. DOI:https://doi.org/10.1002/slct.201902464. JCR- IF :1.811, 

Q2 

На български език: 

Гунчева М., Тодинова С., Узунова В., Идакиева К., Райнова Ю., Осович П., Янус Е., Цонева Р. 

Дестабилизирането на β -хемоцианин от Helix pomatia в присъствието на холинови 

аминокиселини води до подобрена клетъчна специфичност и цитотоксичност срещу човешки 

рак на гърдата 

Много хемоцианини, кислород-пренасящи протеини при някои безгръбначни, се изследват 

задълбочено във връзка с техните имуностимулиращи свойства и адювантни съединения към 
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ваксини. Техният директен цитотоксичен ефект върху клетъчните линии на рак на гърдата все още 

е слабо изследван. Тук ние оценихме ефекта на нативния β -хемоцианин от Helix pomatia (β -HpH) и 

неговите комплекси с холинови аминокиселини ([Chol] [AA]) върху жизнеспособността и 

морфологията на естроген-зависимите (MCF-7) и естроген-независимите (MDA-MB-231) клетки от 

рак на гърдата. В тествания диапазон на концентрации нативният ß -HpH няма ефект върху 

цитотоксичността и миграционния капацитет на двете тествани клетъчни линии. [Chol] [AA] 

индуцират пренареждане в молекулата ß-HpH. Комплексите се характеризират с намалена 

температурна стабилност и променена цитотоксичност. Тяхната цитотоксичност спрямо клетките 

MDA-MB-231 се запазва или засилва. При най-високата анализирана концентрация, ß -HpH- [Chol] 

[Trp] произвежда същия цитотоксичен ефект спрямо клетките MDA-MB-231, както този, докладван 

за доксорубицин. Нативният ß-HpH, значително стабилизира MCF-7 клетките и техният метастатичен 

потенциал се засилва. Йонните течности на основата на холиний с неполярни аминокиселинни 

аниони влияят значително върху вторичната структура и температурната стабилност на хемоцианин 

от Helix pomatia. Въпреки това, в някои случаи тези структурни промени на протеина доведоха до 

повишаване на неговата селективност и цитотоксичност към клетките на рака на гърдата. 

7. Guncheva M., Ossowicz P., Janus E., Todinova S., Yancheva D. Elucidation of the effect of some 

cholinium amino acid ionic liquids on the thermal and the conformational stability of insulin. Journal 

of Molecular Liquids, 2019, 283(2), 257-262. ISSN:0167-7322, 

DOI:doi.org/10.1016/j.molliq.2019.03.074, 257-262. SJR (Scopus):0.849, JCR- IF:5.056 (WebS), Q1, не 
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На български език: 

Гунчева М., Осович П., Янус Е., Тодинова С., Янчева Д. Изследване на ефекта на някои йонни 

течности от холинови аминокиселини върху термпературната и конформационната стабилност 

на инсулин. 

Основните опасения относно лекарствата на протеинова основа са тяхната стабилност, т.е. 

поддържане на протеина в нагънато състояние по време на обработката и съхранението му, както 

и пректирането на нов лекарствен препарат. Стабилизирането на мономерната форма на инсулина 

(In) в условията на ниско рН е предизвикателство, което стои пред изследователите. В наше 

предишно изследване установихме, че йонни течности на базата на 1-бутил-3-метилимидазолий 

(IL), съдържащи ацетатни, трифлуороацетатни или дицианамидни аниони, повишават 

температурната стабилност и предотвратяват агрегацията на протеина. В настоящото изследване са 

синтезирани шест нетоксични йонни течности (ЙТ), съдържащи биосъвместим холиниев катион 

[Chol] и анионно заредена аминокиселина (аспаргинил (Asp), глутаминил (Glu), лизинил (Lys) и 

аргинил (Arg)) използвайки двустепенна процедура. Техният ефект върху вторичната структура на In 

беше оценен с помощта на FTIR спектроскопия. При всички инсулинови разтвори, съдържащи ЙТ 

наблюдавахме пренареждане в протеиновите молекули, увеличаване на бета-структурите за 

сметка на α-спиралите, както и частична денатурация без агрегиране. За изясняване на ефекта на 

ЙТ върху температурната стабилност на In приложихме диференциална сканираща калориметрия. 

Интересен резултат, който установихме е, че в присъствието на [Chol] [Glu] и [Chol] 2 [Asp] 

температурата на денатурация на In се отмества към по -високи температури съответно с 9.6 и 4.1ºC. 
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8. Kardaleva P., Guncheva M., Todinova S., Angelov I., Ossowicz P., Janus E. Effect of ketoprofen-based 

ionic liquids on secondary structure and thermal stability of human serum albumin. J Therm Anal 

Calorim, 2020, 142(5), 1911-1917. DOI:https://doi.org/10.1007/s10973-020-10111-4, 1911-1917. SJR 

(Scopus):0.42, JCR- IF:2.731 (WebS), Q2 

На български език: 

Кардалева M., Гунчева М., Тодинова С., Ангелов И., Осович П., Янус Е. Ефект на йонни течности 

на базата на кетопрофен върху вторичната структура и температурната стабилност на човешки 

серумен албумин. 

Това е първото проучване върху взаимодействието на йонни течности (ЙТ), съставени от катионни 

аминокиселинни естери и анион кетопрофен (KETO) с човешки серумен албумин (HSA). Ефектът на 

ЙТ върху температурното разгъване на HSA е незначителен в сравнение с този на KETO. За серията 

ЙТ преходите на денатурация са отместени към по-ниски температури с 1–3 °C. Анализите на 

вторичната структура показват, че KETO, [L-LeuOEt] [KETO] и [L-ValOBu] [KETO] предизвикват по-силно 

нагъване на молекулата на HSA и се наблюдават повече спирали. В присъствието на [L-ValOPr] 

[KETO] и [L-ValOiPr] [KETO], структурата на HSA, макар и частично разгъната, изглежда много близка 

до тази на нативния протеин. Противоположно на това, [L-ValOEt] [KETO] индуцира същите 

конформационни промени на HSA като кетопрофен. За последното бяха направени анализи на 

свързването и беше установено, че афинитетът на HSA към свързването на ЙТ е сравним с този за 

кетопрофена. Изчислените константи на свързване са съответно 3,1 × 104 и 1,4 × 104 L mol-1 за 

кетопрофен и [L-ValOEt] [KETO]. Това проучване на KETO-ЙТ може послужи като основа за 

разработването на нови лекарствени препарати. 

9. Taneva S.G., Krumova S., Bogár F.,  Kincses A., Stoichev S., Todinova S.J., Danailova A., Horvath J., 

Násztor Z., Kelemen L., Dér A. Insights into graphene oxide interaction with human serum albumin in 

isolated state and in blood plasma. International Journal of Biological Macromolecules, Elsevier, 2021, 

175, 19-29. DOI:10.1016/j.ijbiomac.2021.01.151, SJR (Scopus):0.97, JCR- IF:5.953 (WebS), Q1, не 

оглавява ранглистата 

На български език: 

Танева С.Г., Крумова С., Богар Ф., Кинцес А., Стойчев С., Тодинова С.Ж., Данаилова А., Хорват Ж., 

Настор З., Келемен Л., Дер А. Ефект на взаимодействието на графеновия оксид с човешки 

серумен албумин в изолирано състояние и в кръвна плазма. 

Взаимодействията на графенов оксид (GO), двуизмерен наноматериал с хидрофилни краища, 

хидрофобна базална равнина и големи плоски повърхности, с биологични макромолекули, са от 

ключово значение за разработването на нови наноматериали за биомедицински приложения. За 

да се получи по-ясна представа за взаимодействието на GO люспите с човешки серумен албумин 

(HSA), изследвахме свързването на GO с HSA в изолирано състояние и в кръвната плазма. 

Калориметричните данни разкриват, че GO силно стабилизира свободния изолиран HSA към 

температурното нагряване при ниска йонна сила, което показва силни взаимодействия, потвърдени 

от спада на ζ-потенциала на HSA/GO комплекса в сравнение с непокритите люспи GO. 

Калориметричният подход разкри също, че HSA-GO молекулното взаимодействие е затруднено в 

кръвната плазма, като йонната сила е особено важна при тези взаимодействията. Изчисленията от 
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молекулно моделиране са в пълно съответствие с тези експериментални открития, което показва 

значително по-висок афинитет на свързване за HSA към GO в неговото частично разгънато 

състояние, характерно за среда с ниска йонна сила, отколкото за конформацията на нативния 

протеин, наблюдавана при физиологични условия. Следователно, в това изследване за първи път 

демонстрираме възпрепятствано взаимодействие между HSA и GO нанолюспи в кръвната плазма и 

предполагаме, че протеинът е защитен от възможни токсични ефекти на GO при естествени 

условия. 

10. Todinova S., Nikolova B., Iliev I., Semkova S., Krumova S., Taneva S.G. Thermodynamic behavior of 

breast cancer cell lines after miltefosine and cisplatin treatment. J Therm Anal Calorim, 2021, 

DOI:https://doi.org/10.1007/s10973-021-11094-6, IF:4.626 (WebS), Q2 

На български език: 

Тодинова С., Николова Б., Илиев И., Семкова С., Крумова С., Танева С.Г. Термодинамично 

поведение на клетъчни линии на рак на гърдата след третиране с милтефозин и цисплатин 

Ракът на гърдата проявява различен отговор към прилаганото лечението. В настоящата работа е 

анализиран и сравнен ефекта на две противоракови лекарства, различаващи се по основното си 

действие, милтефозин и цисплатин (cis-Pt), върху два типа тумори на гърдата (по-слабо 

метастатичния—(MCF-7) и силно метастатичния —(MDA-MB -231)) и една нормална епителна (MCF-

10A) клетъчна линия на гърдата. Ефектът на cip-Pt и милтефозин върху термодинамичното 

поведение на изследваните клетъчни линии е анализиран с помощта на диференциална сканираща 

калориметрия. Клетъчната морфология и жизнеспособност са определени чрез оптична 

микроскопия и МТТ тест. Определени са различни ефекти на милтефозин и cip -Pt върху 

термодинамичното поведение и жизнеспособността на раковите и нормалните клетки. Установено 

е, че нормалните MCF-10A клетки са драстично засегнати от милтефозин, но не и от cis-Pt. 

Клетъчната линия MDA-MB-231, от друга страна, е по-податлива на cis-Pt в сравнение с MCF-7 

клетките, докато и двете ракови клетъчни линии са еднакво засегнати от милтефозин. Строга 

корелация е установена между промененото вследствие на приложения лекарствен препарат 

термодинамично разгъване на клетъчните компоненти и клетъчната жизнеспособност. Измененото 

термодинамично поведение на раковите клетки при третиране с изследваните лекарствени 

препарати, ясно показва променени конформации на протеините в мембраната на раковите клетки 

и клетъчната матрица, както и на ДНК-съдържащите структури. 

11. Gospodinova Z., Zupko I., Noémi B., Manova V., Georgieva M., Todinova S. J., Taneva S.G., Ocsovszki 

I., Krasteva M. Cotinus coggygria Scop. induces cell cycle arrest, apoptosis, genotoxic effects, 

thermodynamic and epigenetic events in MCF7 breast cancer cells. Z Naturforsch C J Biosci. 2020, 

76(3-4), 129–140. doi: 10.1515/znc-2020-0087. SJR (Scopus):0.36, JCR- IF:1.649 (WebS), Q3 

На български език: 

Господинова З., Зупко И., Ноеми Б., Манова В., Георгиева М., Тодинова С. Ж., Танева С.Г., 

Очовски И., Кръстева М. Cotinus coggygria Scop. индуцира прeкъсване на клетъчния цикъл, 

апоптоза, генотоксични ефекти, термодинамични и епигенетични промени в MCF7 клетки на 

рак на гърдата 
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Настоящите растителни противоракови терапевтици имат за цел да постигнат по-висока 

ефективност, да засилят химиочувствителността и да минимизират токсичните странични ефекти в 

сравнение с конвенционалната химиотерапия. Cotinus coggygria Scop. е билка с висок 

фармакологичен потенциал, широко прилагана в традиционната фитотерапия. Наше предишно 

проучване разкри, че листен воден етанолен екстракт от C. coggygria проявява in vitro 

противоракова активност върху човешки клетъчни линии на рак на гърдата, яйчниците и шийката 

на матката. Целта на настоящото изследване е да се изследват възможните молекулни механизми 

на антитуморната активност на екстракта в клетките на рак на гърдата MCF7 чрез анализ на 

клетъчния цикъл и апоптоза, оценка на клоногенната способност, оценка на генотоксичния 

капацитет на екстракта, характеризиране на термодинамичните свойства на клетките и анализ на 

експресията на гени, участващи в клетъчните епигенетични процеси. Получените резултати 

показват, че C. coggygria причинява прекъсване на клетъчния цикъл в S фаза в клетките на MCF7 и 

задейства апоптоза, намалява образуването на колонии, индуцира увреждане на ДНК. Освен това, 

прилагането на екстрактът показа съществена промяна на термодинамичните параметри при 

третираните клетки в сравнение с нетретирани и показва тенденция да инхибира относителната 

експресия на DNMT1, DNMT3a, MBD3 и p300. В бъдеще се предвиждат по-нататъшни проучвания 

върху целевите молекули и потенциала на екстракта срещу рак на гърдата върху експериментална 

моделна система с животни. 

12. Todinova S., Komsa-Penkova R., Krumova S., Taneva S.G., G. Golemanov, Georgieva G., Tonchev P., 

Tsankov B., Beshev L., Balashev K., Andreeva T.D. PlA2 polymorphism in glycoprotein IIb/IIIa 

modulates the morphology and nanomechanics of platelets. Clinical and Applied 

Thrombosis/Hemostasis, 2017, 23(8), 951-960. ISSN:1938-2723, DOI:10.1177/1076029616687847, 

951-960. ISI IF: 1.852, Q2 

На български език: 

Тодинова С., Комса-Пенкова Р., Крумова С., Танева С., Големанов Г., Георгиева Г., Тончев П., 

Цанков Б., Бешев Л., Балашев К., Андреева Т. PlA2 полиморфизмът в гликопротеин IIb/IIIa 

модулира морфологията и наномеханиката на тромбоцитите 

Гликопротеин IIb/IIIa (GPIIb/IIIa) е най-разпространеният тромбоцитен повърхностен рецептор за 

фибриноген и фактор на фон Вилебранд. Полиморфизмът PlA1/A2 в гена на GPIIb/IIIa е сред 

рисковите фактори за развитие на артериална и венозна тромбоза. Целта на това проучване е да се 

оцени ефектът от носителство на PlA1/A2 върху размера, топографските характеристики и 

мембраната еластичност на тромбоцити от здрави контроли и пациенти с дълбока венозна 

тромбоза (ДВТ). За изследване на морфологичните и наномеханичните свойства (модул на Юнг) на 

тромбоцитите, имобилизирани върху стъклена повърхност, бяха приложени изображения, 

получени с помощта на атомно-силова микроскопия (AСM). Установено е, че грапавостта на 

мембранната повърхност (Ra) и височината (h) на тромбоцитите от пациенти с ДВТ, носители (Ra = 

30,2 ± 6 nm; h = 766 ± 182 nm) и неносители ( Ra = 28,6 ± 6 nm; h = 865 ± 290 nm) на мутантния алел 

PlA2, са по-ниски от тези на здрави индивиди, носители на алел PlA2 ( Ra = 48.1 ± 12 nm; h = 1072 ± 

338 nm) и здрави неносители ( Ra = 49.7 ± 14 nm; h = 1021 nm), съответно. Тромбоцитите, изолирани 

от пациенти с ДВТ, както носители, така и неносители, показват много по-ниска степен на 

еластичност на етапа на първоначално активиране (E = 327 ± 85 kPa и 341 ± 102 kPa, съответно) в 

сравнение със здрави неносители (E = 198 ± 50 kPa). В допълнение, по-изразено ниво на активиране 
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на тромбоцитите е установено при индивиди, носители на полиморфизъм. В заключение, 

носителството на алел PlA2 модулира състоянието на активиране, морфологията и еластичността на 

мембраната на тромбоцитите. 

13. Andreeva T., Komsa-Penkova R., Langari A., Krumova S., Golemanov G., Georgieva G.B., Taneva S.G., 

Giosheva I., Mihaylova N., Tchorbanov A., Todinova S. Morphometric and Nanomechanical Features 

of Platelets from Women with Early Pregnancy Loss Provide New Evidence of the Impact of Inherited 

Thrombophilia. Int. J. Mol. Sci., 2021, 22, 7778. DOI:https://doi.org/10.3390/ijms22157778, SJR 

(Scopus):1.46, JCR- IF:5.924(WebS), Q1, не оглавява ранглистата 

На български език: 

Андреева Т. Комса-Пенкова Р., Лангари А., Крумова С., Големанов Г., Георгиева Г., Танева С.Г., 

Гиошева И., Михайлова Н., Чорбанов А., Тодинова С. Морфометричните и наномеханичните 

характеристики на тромбоцити от жени с ранна загуба на бременност дават нови доказателства 

за въздействието на наследствената тромбофилия 

Бременността е свързана със състояние на хиперкоагулация и повишен тромботичен риск, особено 

при жени с тромбофилия. В настоящата работа ние комбинираме атомно-силова микроскопия 

(AСM) и поточна цитометрия, за да изследваме морфологията и наномеханиката на тромбоцити, 

получени от жени с ранна загуба на бременност (EPL) и контролни бременни (CP) и жени без 

установена бременност (CNP). И двете контролни групи показват сходни морфометрични 

параметри (височина и грапавост на повърхността на мембраната) и елестичност на тромбоцитната 

мембрана. Тромбоцитите на пациентите с EPL, от друга страна, са по -активирани в сравнение с 

контролните групи, с подчертано цитоскелетно пренареждане, което се изразява в: намалената 

грапавост на мембраната (22.9 ± 6 nm срещу 39.1 ± 8 nm) (p <0.05) и височината на тромбоцитите 

(692 ± 128 nm срещу 1090 ± 131 nm) (p <0.05); силна промяна на модула на Юнг на плазмената 

мембрана; повишено производство на микрочастици от тромбоцитите и по-висока експресия на 

прокоагулантни повърхностни маркери, както и повишена честота на полиморфизмите (FVL, 

FII20210A, PLA1/A2, MTHFR C677T или 4G/5G PAI-1) на тромбофилия. Предполагаме, че 

носителството на тромбофилни мутации са предпоставка за структурните и наномеханичните 

аномалии в тромбоцитите, което води до тяхното повишено активиране. Състоянието на 

активиране на тромбоцитите може да се характеризира добре с AСM, а морфометричните и 

наномеханичните характеристики могат да послужат като нов критерий за оценка за причините за 

спонтанен аборт и да предложат перспектива за иновативен подход, служещ за диагностични цели. 

14. Komsa-Penkova R., Todinova S., Andreeva T., Krumova S., Taneva S.G., Golemanov G., Georgieva G., 

Mihaylova N., Tchorbanov A., Tonchev P. Alterations in platelet activity and elasticity modulus of 

healthy subjects, carriers of G20210A polymorphism in the prothrombin gene. J Biomed Clin Res, 

2016, 9(1), 72-79. DOI: https://doi.org/10.1515/jbcr-2016-0011 

На български език: 

Комса-Пенкова Р., Тодинова С., Андреева Т., Крумова С., Танева С., Големанов Г., Георгиева Г., 

Михайлова Н., Чорбанов А., Тончев П. Промени в тромбоцитното активиране и модула на 

еластичност при здрави индивиди, носители на полиморфизъм G20210A в протромбиновия ген 
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Активирането на тромбоцитите е сложен процес, при който се извършва реорганизация на 

тромбоцитите, свързана с промени във формата на клетката, топологията, еластичността на 

мембраната и производството на микрочастици. Целта на това проучване е да се изследват 

промените/аберациите в тромбоцитната активност, еластичността и морфологията при здрави 

индивиди, носители на алел А на полиморфизма на протромбин G20210A. Кръвни проби от 18 

здрави субекта бяха използвани за анализ на тромбоцитите с помощта на атомно-силова 

микроскопия. Рестрикционният анализ беше използван за изследване на носителството на G20210A 

полиморфизъм в протромбиновия ген. Приложена е проточна цитометрия за оценка на 

активирането на тромбоцитите. Установено е, че модулът на Юнг за тромбоцитните плазмени 

мембрани, получени от здрави индивиди, носители на вариант А алел на протромбин 20210G>A 

полиморфизъм (407±69 kPa) е два пъти по-висок от този, определен за неносители (195,4±48,7 kPa); 

p<0,05. Фоновата активност на тромбоцитите, измерена като взаимовръзка на Cd41/Cd61 и CD62 

чрез поточна цитометрия, също е по-висока при носители на алел А на полиморфизъм на 

протромбин 20210G>A (5,0%), отколкото при неносители (1,3%). Тромбоцитите, изолирани от 

здрави индивиди, носители на вариант А алел на протромбин 20210G>A полиморфизъм, показват 

по-високо ниво на активност и по-ниска степен на еластичност при активиране на тромбоцитите в 

сравнение с тези, изолирани от от неносители. 

15. Laczkó-Dobos H., Todinova S.J., Sözer Ö., Komenda J., Kis M., Sallai A., Dobrikova A.G., Ughy B., 

Debreczeny M., Gombos Z., Apostolova E.L., Domonkos, I.. Identification of thylakoid membrane 

thermal transitions in Synechocystis sp. PCC6803 photosynthetic mutants. Photosynthesis Research, 

2011, 107(3), 237-46. DOI:10.1007/s11120-011-9627-3, 237-246. SJR:1.01, ISI IF:3.091 (WebS), Q1, 

не оглавява ранглистата 

На български език: 

В настоящата работа използвахме диференциална сканираща калориметрия (ДСК) като техника, 

способна да идентифицира фотосинтетичните комплекси въз основа на техните калориметрични 

преходи. Тълкуването на температурните преходи беше осъществено върху тилакоидни мембрани, 

изолирани от различни фотосинтетични мутанти на Synechocystis sp. PCC6803. Тилакоидните 

мембрани показват седем основни ДСК прохода между 40 и 85 °C. Кривите на топлинния капацитет 

бяха анализирани както чрез математическо разлагане на общите ендотерми, така и чрез 

процедура на последователно нагряване. Процедурата на последователно нагряване се оказа по-

надеждна техника от математическото разлагяне при определяне на температурните преходи. 

Основнят ДСК преход, около 47°C, в резултат на високата промяна на енталпията, която съответства 

на невзаимодействащ комплекс на фотосистема II (ФСII), беше определена с помощта на PSI-

less/apcE(-) мутантни клетки. Прехода при около 68-70°C се приписва на денатурацията на ФСII, 

заобиколен от други протеини на фотосинтетичните комплекси в дивия тип и PSI-less/apcE(-) клетки. 

Допълнителен преход, открит при 82-84°C, съответства на PSI ядрения комплекс от див тип и ФСII -

дефицитни BE клетки. Смята се, че и други преходни между 50-67°C и 65-75°C се приписват 

съответно на АТФ синтазата и цитохром b(6)f. Тези температурни преходи са получени с тилакоиди, 

изолирани от PSI(-)/PSII(-) мутантни клетки. Някои по-ниски преходи, определени при 59°C и 83-

84°C, съответстват съответно на неизвестен комплекс и NADH дехидрогеназа. Тези пояснения са 

направени на основата на PSI-less/apcE(-) и PSI(-)/PSII(-) мутанти. 
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16. Petrova N., Todinova S., Laczko-Dobos H., Zakar T., Vajravel S., Taneva S.G., Gombos Z., Krumova S. 

Structural integrity of Synechocystis sp. PCC 6803 phycobilisomes evaluated by means of differential 

scanning calorimetry. Photosynth Res, 2018, 137(1), 95–104. DOI:https://doi.org/10.1007/s11120-

018-0481-4, 95-104. ISI IF:3.057 (WebS), Q1, не оглавява ранглистата 

На български език: 

Петрова Н., Тодинова С., Лацко-Добош Х., Закар Т., Вайравел С., Танева С.Г., Гомбош З., Крумова 

С. Структурна цялост на фикобилизоми от Synechocystis sp. PCC 6803, оценена посредством 

диференциална сканираща калориметрия 

Фикобилизомите са супрамолекулни пигмент-белтъчни комплекси, които служат като 

светосъбираща антена при цианобактерии. Те са изградени от фикобилипротеини, структурирани в 

алофикоцианинов коров комплекс (осигуряващ физическото взаимодействие с фотосистемите) и 

фикоцианинови „пръчици” (свързани с алофикоцианиновия коров комплекс и притежаващи 

светосъбираща функция), като цялостната фикобилизомна структура се поддържа от линкерни 

белтъци. Фикобилизомите играят главна роля в оптимизирането на светосъбирането при 

цианобактериите; ето защо характеризирането на тяхната структурна цялост в интактни клетки е от 

голямо значение. В настоящата работа прилагаме диференциална сканираща калориметрия и 

спектроскопски техники, за да изследваме за пръв път термодинамичната стабилност на 

фикобилизоми от интактни клетки на Synechocystis sp. PCC 6803, и да определим зависимостта й от 

наличието на мутации или при различни условия на растеж. Като първа стъпка характеризираме 

термодинамичното поведение на интактни и разстиковани фикобилизоми, изолирани от див тип 

клетки (с напълно структурирани фикобилизоми) и от CK мутантни клетки (при който липсват 

фикоцианинови „пръчици” и съдържащ само алофикоцианинови корови комплекси), и 

идентифицираме температурните преходи на структурните единици на фикоцианин и 

алофикоцианин in vitro. Като следваща стъпка демонстрираме, че в интактни клетки 

фикобилизомите се характеризират с остър, високо амплитуден температурен преход при около 63 

°C, който силно зависи от струтурната цялост на фикобилизомния суперкомплекс. Представените 

данни показват, че калориметрията може да предложи ценен подход за определяне на влиянието 

на различни фактори, повлияващи стабилността и структурната организация на фикобилизомите в 

интактни клетки на цианобактерии. 

17. Petrova N., Todinova S., Paunov M., Kovacs L., Taneva S., Krumova S. Thylakoid membrane unstacking 

increases LHCII thermal stability and lipid phase fluidity. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 

2018, 50(6), 425-435. DOI:https://doi.org/10.1007/s10863-018-9783-7. JCR- IF:2.548 (WebS), Q2 

На български език: 

Петрова Н., Тодинова С., Паунов М., Ковач Л., Танева С., Крумова С. Разстиковането на 

тилакоидни мембрани увеличава температурната стабилност на ССКII и флуидитета на 

липидната фаза 

Тилакоидите са мембрани, силно обогатени на белтъци и служат като матрикс за структурната 

организация на многокомпонентните фотосинтетични комплекси. Подобно на други биологични 

мембрани, белтъчните компоненти са хетерогенно разположени в плоскостта на мембраната, но 

специфичното сегрегиране на стиковани (гранални мембрани) и разстиковани (стромални ламели) 
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мембранни области е уникална характеристика на тилакоидите. Счита се, че както латералната, така 

и вертикалната организация на интегралните мембранни протеини в триизмерната тилакоидна 

ултраструктура имат важна физиологична функция. В настоящата работа изследваме ролята на 

мембранното стиковане за температурната стабилност на фотосинтетичните комплекси в 

тилакоидните мембрани. Посредством кръгов дихроизъм и диференциална сканираща 

калориметрия, демонстрирахме че температурната стабилност на мономерните и тримерни форми 

на главния светосъбиращ комплекс на фотосистема II (ССКII) се увеличава при разстиковане. 

Предполагаме, че този ефект се дължи на отделяне на ССКII от фотосистема II и последващо 

прикачане към субединици на фотосистема I и/или флуидизиране на липидния матрикс при 

разстиковане. Промените във физичните свойства на белтъчните и липидните компоненти при 

разстиковане водят до силно редуцирано използване на енергията на възбуждане от фотосистема 

II. 
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