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1. Научна проблематика на звеното
1.1. Преглед на изп лнението на целите /стратегически и оперативни/, оценка и анализ на
постигнатите резултати и на перспективите на звеното в с ответствие с неговата миси и
приоритети, с образени с утв рдените научни тематики
Институт т по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ

е водещ научен

институт в Б лгари в областта на фундаменталните науки биофизика, биохими , клет чна биологи
и физиологи , както и в развитието на биомедицината, здравеопазването и информационните
технологии и демонстрира успешен трансфер на технологии к м други институти на БАН,
университети и клиники. В международен план ИБФБМИ е нап лно конкурентен и разпознаваем
чрез своите високи научни постижени .
Научноизследователската и иновационна дейност в ИБФБМИ се изв ршва в четири
утв рдени тематични направлени

(в с ответсвие с приоритетите при изп лнение на

Националната стратеги за развитие на научните изследвани в Република Б лгари 2017-2030 и
приетата стратеги за развитие на ИБФБМИ.
Направление 1.
системи.

временни подходи за изследване на липиди, белт ци и биологични

труктурно-функционални взаимодействи

в биологични мембрани. Патологични

процеси. Оксидативен стрес и стареене.
Изследвани та в това направление са фокусирани в рху:
Установ ване на н кои от механизмите на взаимодействие на мощните природни
антиоксиданти резвератрол и кверцетин с клет чните мембрани. Демонстрирано е
вли ние и на двата антиоксиданта в рху репаративни цик л деацилиране/реацилиране
на мембраните, чрез който се ос ществ ва подд ржане на мембранни интегритет и
заместване на оксидативно-увредени ацилни вериги на мембранните фосфолипиди.
Установени са специфични механизми на взаимодействие на резвератрола и
кверцетина с мембранните рафт домени, вида на които се определ от степента на
ненаситеност на мастните киселини, изграждащи фосфолипидните молекули.
Установ ване на механизма на действие на алкилфосфолипидни производни в рху
клет чните мембрани и трансмембранната сигнализаци , както и изследване на
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промените в липидни профил на клет чните мембрани под в здействие на антитуморни агенти.
Изследване на морфологи та и мембранната еластичност на тромбоцити и еритроцити
при различни патологии.
Взаимодействие на плазмени протеини и биологични мембрани с наноматериали.
Кинетична стабилност на пигмент-белт чни комплекси и вр зката й с с структурната
организаци на мембраната.
Направление 2.

новационни методи, технологии и продукти за подобр ване

качеството на живот – приложени в медицинската диагностика и терапи и при оценка на
риска за човешкото здраве.
Изследвани та в това направление са акцентирани в рху:
Изследване механизмите на действие на антитуморни агенти, предизвикващи апоптоза
и намал ващи пролиферативни потенциал на ракови клетки.
Изготв не на терапевтични протоколи за приложение на антитуморни ефектори
(поотделно и в комбинаци

в рху 2D и 3D клет чни култури.

Изучаване на механизмите на взаимодействие на природни антиоксиданти с
биологичните мембрани.
Изучаване механизмите регулиращи нивата на оксидативен стрес при пациенти с
невродегегеративни забол вани и рол та на терапевтичната афереза.
Изследване на промените в плазмените нива на сфингозин-1-фосфат при пациенти с
невродегенеративни патологии след третиране с терапевтична афереза и/или с с
структурни аналози на сфингозин-1-фосфата.
Изучаване

промените

в

сфинголипидни

метаболиз м

индуцирани

от

алкилфосфолипиди при контролни и аденокарциномни клетки.
Изучаване на структурно-функционалните промени в еритроцитните мембрани при
пациенти, подложени на хормон-заместителна терапи .
Анализ на потенциала на сфингомиелина и н кои негови производни като естествен
антиоксидантен компонент на биологичните мембрани.
Изучаване на промените в трансмембранната сигнализаци на туморни клетки под
вли нието на ефектори, модулиращи сфинголипидни метаболиз м.
Изследвани са разнообразието и сложността на формите на ог ване на биомембрани,
описвани с помощта на адекватни геометрични модели включващи баланса на
енерги та на ог ване на мембраната, при отчитане на нейната неразтегливост и
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запазване на общи

обем на клетката, които т

загражда. Изведени са точните

формули описващи геометри та на миелиновите форми.
Изследване на цито- и гено-токсичност на нови микро- и наноструктурирани
полимерни материали за нуждите на т канното инженерство и регенеративната
медицина.
Изследване на биос вместимостта на нови флуоресцентни наноструктурирани сензори
за нуждите на тераностиката.
Изследване на фармакокинетиката на анти-туморни липиди при т хното контролирано
освобождаване от биоразградими полимерни носители in vitro и in vivo.
Използване на MN s за третиране на тумори и изследване на страничните им
в здействи в рху органи и т кани in vivo.
In silico подходи (в комбинаци с in vitro и in vivo изследвани
вр зката между структура и функци

за характеризиране на

на биологични макромолекули и химични

с единени и оценка на про в вани от т х терапевтичен или токсичен ефект, в т.ч.
динамика,

конформаци

и

стабилност

на

лекaрствени,

лекарствено-подобни

с единени и биологични макромолекули.
Биофункционализиране на тв рди пов рхности и оптимизиране на биос вместимостта
им за приложение в медицината.
Изследване на морфологи та и мембранната еластичност на тромбоцити и еритроцити
при различни патологии.
Изграждане и характеризиране на биоразградими нано/микро капсули, натоварени с
болкоуспоко ващи агенти.
Разработка на алгоритми, програмни и апаратни средства и методи от изкуствени
интелект и приложението им в медицината и здравеопазването.
Изменени

и оценка на електрическата активност на с рцето вследствие на

стареенето.
Разработка на метод за анализиране на зависимостите между електроретинографски
патерни и зрителни евокирани потенциали.
Проучване на с рдечни

риск при болни с коронарен байпас чрез оценка на

автономната с рдечна регулаци и на промени в електрични с рдечен сигнал. Анализ
на разликите на електрокардиографските параметри при в зрастни и деца по време на
изв нболнични с рдечни инциденти, и вли нието им в рху точността на методи за
детекци

на животозастрашаващи с рдечни аритмии от автоматични в ншни

дефибрилатори.
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Разработка на алгоритми за детекци на предс рдна фибрилаци от крат к запис на
едноканална електрокадиограма.
Анализ на морфологичните промени в електрокардиограмата причинени от с рдечни
забол вани . Електрокардиографски риск маркери за с рдечна см рт.
Разработка на метод за детекци на пейсмейк рни импулси и изследване на неговата
шумоустойчивост с приложение в телеметрични системи за мониториране на рискови
пациенти в домашни услови .
Разработка на методи за анализ на с рдечни вариабилитет, дихателни и метаболитни
индекси с приложение за компют рно подпомагане на решени та за отвикване от
апаратна вентилаци при зависими от респиратора критично болни.
Изследване на ефективността на терапевтични електрически импулси с приложение в
комерсиални дефибрилатори при кардиоверси на пациенти с предс рдна фибрилаци ,
и електрохирургически апарати за контрол в рху процеса на искрене.
Приложение на микрокалориметри

на серумен/плазмен протеом като скрининг

технологи за диагностика и мониторинг на широк спект р от забол вани .
Направление 3.

кспериментални и моделни изследвани

на в збудими структури и

управление на двигателната дейност на човек в норма и патологи , при умора и
рехабилитаци .
Изследване на ефекта на температурата по време на хипотерми , хипертерми

и

физиологични диапазон в рху процесите на акомодаци на симулирани невронопатии
като амиотрофичната латерална склероза за три прогресивно, нарастващи степени,
наричани с ответно Тип 1, 2 и 3.
Изследване на рол та на йонни канали и транспортери в процеса

на динамично

равновесие на в збудими структури на базата на миелинизиран аксон.
Изследване на коровите механизми за управление на двигателната дейност с метода на
транскраниалната магнитна стимулаци .
Изследване на ефектите на пром на в архитектурата на мускулните влакна в рху
в треклет чните и изв нклет чните потенциали.
Моделиране и изследване на силата, ко то развиват мускулните двигателни единици (и
с ответно цели т мускул, чи то сила е сумата от силите, които развиват активните
двигателни единици . Изследване на особеностите на различни тип двигателни единици
бавни, б рзи-умор еми, б рзи

неумор еми. С здаване и изследване на модели на

мускули на пл х с с реалистичен брой и тип двигателни единици. Изследване на
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вли нието в рху развиваната мускулна сила на различни видове стимулации както и на
степента на синхронизаци между импулсите, получавани от различните двигателни
единици.
Експериментално изследване на движени та на горни крайник на здрави доброволци и
пациенти прет рпели моз чен инсулт. Изследване на промените в координаци та и
активаци та на мускулите на горни крайник в резултат на прет рпени инсулт чрез
анализиране на записани пов рхностни електромиографски сигнали и гли в ставите.
Изследване на пром ната на различни параметри на електромиографските сигнали в
здравата и увредената р ка чрез мощностно-честотен анализ.
Разработване на прототип на активна лак тна ортеза с една степен на свобода
задвижвана от електрически двигател. Разработване на различни варианти на механична
конструкци

и задвижване. Разработване на управление на ортезата и нейното

задвижване използвайки електромиографски сигнали от пов рхностно разположени
мускули задвижващи лак тната става. Експериментални изследвани на приложимостта
на ортезата с с здрави доброволци и пациенти с различни мускулно-ставни и нервни
увреждани . Целта е автоматизиране на рехабилитаци та на пациентите.
Експериментални изследвани на активността на пов рхностно-разположени мускули на
р ката при различни движени с цел използването им за управление на екзоскелетон с 4
степени на свобода с с задвижване от електрически двигатели.
Направление 4.

иофизика на енергопреобразуващи мембрани, фотоиндуцирани

влени

в

клетките, стресови фактори и оксидативен стрес при фотосинтезиращи организми,
устойчивост и механизми на адаптаци та им к м промени в околната среда.
Изследвани та са концентрирани в рху:
Структурна организаци на фотосинтетични мембрани при висши растени и цианобактерии
рол

на макроорганизаци та на фотосинтетични мембрани за т хната функционалност и

механизмите на адаптаци

термодинамично поведение на пигмент-белт чни комплекси

изследване на механизмите на светлинна адаптаци и сухоустойчивост
Наст пващите промени в макроорганизаци та на пигмент-белт чните комплекси на
тилакоидните мембрани и ефективността на фотосинтетичните процеси при висши растени и
водорасли, както и механизмите им на аклиматизаци к м различни абиотични стресови
фактори (тежки метали, в глерод-базирани наноматериали, солеви стрес, засушаване, висок и
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нис к светлинен интензитет, ниска и висока температура както и при комбинираното действие
на два стресови фактора .
В зможности за приложението на висши растителни видове ( aulownia за фиторемедиаци на
засолени почви.
Сравнителната чувствителност на зелени водорасли и цианобактерии к м зам рс вани на
околната среда с цел разработване и приложение на биосензори.
Еволюционно-индуцирани изменени в относителните капацитети на б рзите регулaторни
механизми (цикличен и псевдоцикличен електронен транспорт на фотосинтезата при промени
в околната среда.
Рол та на каротеноидите за обезвреждане на излишната пог лната светлина и фотопротекци
на фотосинтетичните пигменти при висши растени .
През изтеклата 2018 г. от научни с став на ИБФБМИ са публикувани общо 203 и са подготвени за
печат 49 публикации. В издани , реферирани и индексирани в световната система за рефериране,
индексиране и оцен ване, са публикувани общо 144 и са под печат 25 публикации, като 86 от
публикуваните и 23 от публикациите под печат са с импакт фактор IF (Web of Science или импакт
ранг SJR (SCO US . В издани без индексиране в световната система за рефериране, индексиране и
оцен ване са публикувани 56 и е под печат 1 публикаци . Излезли от печат са 2 научни монографии
в Б лгари и 1 в чужбина. През 2018 г. са забел зани 3975 цитирани на научни трудове на
изследователи от ИБФБМИ, с изключени самоцитати. Работено е по 39 проекта, от които 29 с
в ншно за БАН финансиране: 17 от Фонд “Научни изследвани , 4 проекта по програми на ЕС, вкл.
и COST и други международни програми, 8 - по ЕБР- и 2 проекта по национални научни програми.
По програмата за подпомагане на младите учени финансирана от БАН е работено по 8 проекта.
1.2.

зп лнение на Националната стратеги за развитие на научните изследвани в Република

Б лгари 2017-2030 - изв ршени дейности и постигнати резултати по конкретните приоритети

Утв рдените тематичните направлени на ИБФБМИ отговар т на Приоритет 2 ЗДРАВЕ И
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА, БИОТЕХНОЛОГИИ И ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ХРАНИ и част от т х в
Приоритет 3

НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

и Приоритет 5

на Националната стратеги

ИНФОРМАЦИОННИ И

за развитие на научните

изследвани в Б лгари .
Направлени та са пр ко св рзани с приоритетите на Националната програма за развитие на
Република Б лгари
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АВАНЕ КАЧЕСТВОТО И
7

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ (направлени 1 и 2 от плана , Подприоритет 1.2
ПОДОБРЯВАНЕ

НА

КАЧЕСТВЕНИТЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НА

РАБОТНАТА

СИЛА

(направление 3

и Подприоритет 3.3 С ЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕГИОНИТЕ И АДАПТИРАНЕ К М ПРОМЕНИТЕ
НА КЛИМАТА В ПОЛЗА НА УСТОЙЧИВИЯ РАСТЕЖ (направление 4 .
В с ответствие на приетите тематични направлени на ИБФБМИ през 2018 г. б ха изв ршени
следните конкретни дейности св рзани с:
� Изследване и скрининг на природни и синтетични биологично-активни с единени

с

използване на комбинирани in silico/in vitro/in vivo подходи.
� Развитие на математически и информатични методи с приложени в изкуствени интелект,
биомедицината, икономиката и други области.
� Оптимизиране на физикохимичните свойства и биос вместимостта на наноструктурирани
биоматериали, в т.ч. и хибридни нанокомпозитни филми полиелектролит/графенов оксид, за
приложение като покрити на медицински издели .
� Изследване на промените в морфологи та и еластичността на тромбоцити при пациенти с
д лбока венозна тромбоза.
� Изследване на биофизичните характеристики на фотосинтетични мембрани при засушаване и
механизмите на сухоустойчивост при висши растени .
� Разработване на метод, базиран на диференциална сканираща калориметри, за изследване
структурната стабилност на фикобилизоми в интактни клетки от цианобактерии.
� Установ ване на зависимост между нивата на синтеизираните полифеноли и квантови добив
на фотосистема 2 при медицинскоти растение Artemisia alba Turra.
� Из сн ване ефекта на промененото каротеноидно с д ржание при висши растени

за

устойчивостта на фотосинтетични апарат к м висок светлинен интензитет.
� Из сн ване рол та на лютеина за обезвреждане на излишната пог лната светлина при висши
растени в услови на фотоинхибиторно в здействие при различни температури.
� Изследване чувствителността на фотосинтетични

апарат на цианобактерии и зелени

водорасли к м различни хербициди и тежки метали с оглед из сн ване в зможността за
приложение на тези организми за разработване на биосензори.
� В зможности за приложението на нови хибридни линии Paulownia за фиторемедиаци на
засолени почви.
� Ефект на антиоксиданти и сигнални молекули в рху фотосинтетични апарат и устойчивостта
му к м абиотичен стрес.
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Разработен е подход за едновременно количествено характеризиране на относителните
капацитети за цикличен и псевдоцикличен електронен транспорт на фотосинтезиращи
организми и е установено, че в голосеменните растени преобладава псевдоциклични за
сметка на циклични електронен транспорт, докато в покритосеменните доминиращ става
циклични електронен транспорт.
Разработване на методи за персонална верификаци и идентификаци чрез анализ на шаблони
на с рдечни цик л в многоканална електрокардиограма и оценка на автономната с рдечна
регулаци .
Анализ на пром ната на параметрите на електрокардиограмата при различни физиологични
изследвани и патологии с цел откриване на риск маркери за с рдечна см рт.
Анализ на пром ната на параметрите на електрокардиограмата вследствие на стареенето.
Разработване на методи и алгоритми за регистриране, обработка, анализ и класификаци на
биомедицински данни, сигнали и образи и реализаци та им чрез програмни и схемни решени
в електронна клинична и животоспас ваща апаратура.
Анализиране на зависимостите между електроретинографски патерни и зрителни евокирани
потенциали.
Проучване на с рдечни риск при болни с коронарен байпас чрез оценка на автономната
с рдечна регулаци и на промени в електрични с рдечен сигнал.
Оценка и подобр ване на качеството на електрокардиограмата чрез прилагане на с временни
филтри за потискане на шума и детекци на разменени електроди.
Детекци на предс рдна фибрилаци от крат к запис на едноканална електрокадиограма.
Детекци

на пейсмейк рни импулси при мониториране на едноканална високочестотна

електрокардиограма в реално време.
Анализ на динамичните промени на с рдечни

вариабилитет, дихателни и метаболитни

индекси в процеса на отвикване от механична вентилаци . Разработване на модели за
предикци на изхода от отвикването.
Анализ на формата на електрическите импулси за контрол в рху процеса на искрене в
електрохирургически апарати.
Изследване процесите на акомодаци , чрез прослед ване кинетиката на йонните токове в
нодалната и интернодалната невронална аксолема, за три симулирани температурно,
прогресивно, нарастващи степени на амиотрофичната латерална склероза.
Проведени са изследвани на коровите процеси св рзвни с ко-активаци та на мускулите
антагонисти.
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Изследвани са промените в електромиографските сигнали на пов рхностно разположени
мускули на горни крайник при пациенти прет рпели инсулт.
Изследване на термодинамичните профили на кр вна плазма при пациенти с мултиплен
миелом с с секреци на IgA парапротеини.
Приложение на калориметрични подход за мониториране на пациенти с мултиплен миелом и
макроглобулинеми на Валденстр ом.
Изследване процеса на образуването на тромбоцитни микрочастици и пром ната в
морфологи та на тромбоцити под в здействие на тромбоцит-активиращи и -инхибиращи
фактори при пациенти с д лбока венозна тромбоза, носители на мутантни и диви алел нa
TАG20210T.
In vitro изследване на стареенето на човешки еритроцити, изолирани от здрави донори и от
пациенти с невродегенеративни забол вани , д лбока венозна тромбоза и от жени с
репродуктивни проблеми.
1.3. Полза/ефект за обществото от изв ршваните дейности
Здравен ефект и превенци при социално значими забол вани :
Откриване на риск-маркери за с рдечна см рт в параметрите на електрокардиограмата
позвол ващи ранна превенци .
Динамична филтрираци на електромиографски смущени в електрокардиограмата с максимално
запазване на диагностичните високо-честотни компоненти на сигнала.
Динамична филтрираци на електрокардиографски смущени от електромиографски сигнали с
максимално запазване на диагностичните ниско-честотни компоненти на електромиограмата.
Определ не на с рдечни

риск при болни с коронарен байпас чрез оценка на автономната

с рдечна регулаци и на промени в електрични с рдечен сигнал.
Откриване на в зрастови промени в електрокардиограмата

феномен на стареенето“. Про в ва

се като намаление на амплитудите на в лните в електрокардиограмата. Феномен т е характерен
само при м же, независимо от наличие, или не на с рдечно забол ване.
Определ не на висока прогностична стойност на автономната с рдечна регулаци , оценена чрез
с рдечни вариабилитет за предсказване на изхода от отвикването от апаратна вентилаци при
критично болни.
Определ не на най-стабилните електрокардиографски параметри при в зрастни и деца,
осигур ващи висока точност на детекци та на животозастрашаващи с рдечни аритмии, в
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с ответствие с изисквани та на Европейски с вет за реанимаци за безопасно използване на
автоматични в ншни дефибрилатори при деца.
� При с постав не на температурно зависимите електротонични потенциали в контролни групи и
пациенти с амиотрофична латерална склероза от Тип 1, 2 и 3, клинично измервани до момента в
Англи , Япони и Австрали , с с симулираните такива, под р ководството на проф. Диана
Стефанова, се разкриват механизмите на акомодативните процеси, протичащи в това
дегенеративно невронално забол ване. Нашите математични симулации, представени за п рви
п т в литературата, са от с ществена важност за това социално значимо забол ване, което
обикновено е с летален изход.
� Установ ване на калориметрични маркери за мултиплен миелом с с секреци

на IgA

парапротеини.
� Оценка потенциала на тромбоцитните микрочастици като биомаркер при хиперкоагулационни
с сто ни .
� Установ ване на морфологични модели на стареене на еритроцитите и вр зката им с (био
химичните изменени

в клетката, и идентифициране на хронологи та на по в ване на

“застар ващи морфологии на еритроцитите и метаболитните п тища, които са най-активни в
т хното по в ване.
Разработки, св рзани с в зможности за внедр ване на нови технологии, устройства и
материали:
� Адаптивен ниско-честотно пропускащ филт р за потискане на електромиографски смущени в
електрокардиограмата. Сертификат за внедр ване от Schiller AG,

вейцари .

� Изградени са и са характеризирани нови хибридни нанокомпозитни филми, включващи
природни, биоразградими полизахариди и графенов оксид, чиито физикохимични свойства и
морфологи могат да б дат моделирани в широки граници, така че да покриват изсквани та както
за приложение в областта на биомедицината, така и в други практически области.
� Конструиране на различни по с став и строеж т нки хибридни нанокомпозитни филми с
графенов оксид, инкорпориран на различни позиции в полимерни матрикс, за технологични и
биомедицински приложени .
� Разработен е прототип на лак тна ортеза с една степен на свобода като за управление на
електрически двигател се използват обработени електромиографски сигнали от мускули на
горни крайник. Целта е рехабилитаци на пациенти с различни нервно-мускулни забол вани .
Разработки, св рзани с опазване на околната среда и подобр ване качеството на живот:
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В зможности за приложението на хибридни линии Paulownia за фиторемедиаци на засолени
почви.
Подготовка на високоспециализирани кадри в национален мащаб:
1.4. Взаимоотношени с други институции
Договори с други национални научни организации или висши училища, с с
с п тстващи научни програми
През изминалата 2018 година действаха следните споразумени и договори:
-

Договор за партн орство при провеждане на практическо обучение на студенти от висшите
училища, сключен между

-

Ф М – АН и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Договор за партн орство при провеждане на практическо обучение на студенти от висшите
училища, сключен между

Ф М – АН и Химико-технологичен и металургичен университет

-

Договор за с вместна дейност

-

Рамково споразумение от 31.01.2001 г. с Университетска М АЛ “Св. Анна” – Софи

-

Рамков договор за с трудничество от 12.03.2004 г. с Нов б лгарски университет

-

Договор за с вместна дейност

-

Договор за с трудничество от 26.03.2008 г. с Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – ургас

-

Договор за партн орство при провеждане на практическо обучение на студенти от висшите
училища, сключен между

126/11 от 2001 с Университетска болница “Александровска”

177 от 2008 г. с Ф ТТ, Технически университет – Софи

Ф М – АН и Медицински университет – Софи

-

Рамково споразумение от 12.10.2008 г. с Университетска С АЛСМ “Н. Пирогов”

-

Рамково споразумение от 14.10.2008 г. с УС АЛ по неврологи и психиатри "Св. Наум" – Софи

-

Договор за с трудничество между „Сити Клиник Университетска многопрофилна болница за
активно лечение“ ООД и

Ф М – АН

-

Рамков договор между

Ф М - АН и С АЛО, Софи

-

Рамков договор между

Ф М - АН и НС АЛХЗ, Софи

-

Рамков договор за с вместна дейност от 17.08.2006 г. с Националната кардиологична болница

-

Рамково споразумение между нститута по невробиологи – АН и

Ф М – АН

Договори и споразумени с други национални научни организации или висши училища, с с
с п тстващи научни програми с:
С вет по Медицинска наука к м Медицински университет – Софи
Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора
Национална научна програма “Здравословни храни за силна биоикономика и качество на
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живот”.
1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи д ржавата
Участие в органи, изв ршващи общонационални и оперативни дейности, обслужващи д ржавата от
учени от ИБФБМИ през 2018г:
С вет за медицинска наука - Медицински университет - Софи
Комиси по биологи и медицински науки к м ФНИ,
Координационен с вет за електронно здравеопазване к м Министерство на здравеопазването
Национален с вет за наука и иновации к м Минист ра на образованието и науката
Комиси за б лгаро-швейцарско с трудничество в областта на науката
Консултативен научен с вет “Биомедицина и качество на живот
Комитет за наблюдение на ОП Наука и образование за интелигентен растеж“
Комитет

за

наблюдение

на

ОП

Развитие

на

конкурентоспособността

на

конкурентноспособността на б лгарската икономика
Консултативен с вет по проектно управление к м Минист ра на отбраната
Библиотечен с вет к м ЦБ на БАН
Национална агенци за оцен ване и акредитаци к м Министерски с вет
Д ржавната агенци за нас рчаване на малки и средни предпри ти

Д ржавна агенци по

метрологи и технически надзор
Б лгарски институт за стандартизаци
Комиси

к м МОН за включване в Национални

спис к на научноизследователски

организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научно-изследователски
проекти
Комиси та к м МОН за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност
Комиси

к м МОН за наблюдение, оценка и анализ на дейността на Фонд

Научни

изследвани “
Временна научно-експертна комиси к м Фонд Научни изследвани
Експертен с вет за оценка на приоритетни вещества к м Министерство на околната среда и
водите
Комиси “Медицински издели

к м Б лгарски институт за стандартизаци

Комиси за Наблюдение, оценка и анализ на дейността на Фонд Научни изследвани “
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1.5.1. Практически дейности, св рзани с работата на национални правителствени и д ржавни
институции, индустри та, енергетиката, околната среда, селското стопанство, национални
културни институции и др. /относими к м получаваната субсиди /.
1.5.2. Проекти, св рзани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи д ржавата и
обществото, финансирани от национални институции (без Фонд “Научни изследвани
програми, националната индустри и пр. - до ТР

най-значими проекти (заглавие на проекта,

програма, по ко то се финансира, координатор, и постигнати резултати .
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2. Резултати от научната дейност през 2018 г.:
2.1. Най-значимо научно постижение през 2018 г.
Все по-б рзо нарастващи т брой на болни от Алцхаймер предвижда увеличаване на
икономическите тежести в рху обществото, което налага това забол ване да стане
здравен и научен приоритет в световен мащаб. Много от механизмите включени в
патогенеза на това забол ване остават все още неиз снени. Скорошни изследвани осигур ват
доказателство, че с став т на клет чните мембрани и клет чната биофизика игра т важна рол
в гол м брой патофизиологични процеси при забол ването на Алцхаймер. здигна се
хипотезата, че патологична пром на в липидното с д ржание и формирането на домени в
мембраните лежат в основата на анормалната олигомеризаци на амилоид-бета пептида
(А . Основните липиди, с които си взаимодейства Аb са холестерол и ганглиозид 1(GM1 . От
друга страна, тези два липида са компоненти на мембранните домени от вида рафт .
Лаборатори та Биомиметични мембрани е пионер в изследвани та на тези домени, които са
с ставени главно от холестерол и сфинголипиди (сфингомиелин и ганглиозид , известни в
литературата като домени в течно-подредена фаза (Lo . Научни т ни колектив успешно
доказа, че ефект т на взаимодействие на А олигомерите с мембраните (молекулен
пор д к и флуидитет е по-силно изразен в обкр жаващата рафтовете липидна фаза
(обозначена на фигурата като течно-неподредена фаза, Ld . Така, А олигомерите забав т
кинетиката на формиране и на сливане на нано-домените от вида рафт в мембраните.
звестен научен факт е, че коалесценци та на нанодомени от вида рафт в микродомени
е инструментариум за пренос на сигнали на клет чно ниво. Много от сигналните процеси
в невроните се зас гат при различни нива на забол ването на Алцхаймер, основен белег в
развитието на патологи та. Нашите резултати доказват тезата, че такива нарушени в
сигналните п тища могат да се св рзват с ефекта на А в рху формирането на
холестерол-с д ржащи домени ( рафт , като динамиката на коалесценци на домените е
ганглиозид зависима.
.

Фиг.1: Молекулен модел на взаимодействие на амилоид-бета пептида (А с мембрани:
л в панел- мембрани богати на ганглиозид 1 (G 1 десен панел- мембрани без G 1.
Научното изследване е основано на д лгогодишно научно с трудничество между
лаборатори Биомиметични мембрани к м БФБМ -БАН, с р ководител проф. Гал
Станева и лаборатори та на проф. Миглена Ангелова от Университета Дени Дидро,
Париж, Франци . зследването е подкрепено финансово от ФН , билатерален проект
Б лгари -Франци (ДНТС/Франци /01-4 и ДН 18/15.
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2.2. Най-значимо научно-приложно постижение за 2018 г.
Д НАМ ЧЕН Н СКО-ЧЕСТОТЕН ПРОПУСКАЩ Ф ЛТ Р ЗА ПОТ СКАНЕ НА
ЕЛЕКТРОМ ОГРАФСК ШУМ В ЕЛЕКТРОКАРД ОГРАМАТА
Електрокардиографските (ЕКГ записи са с проводени с типични за т х шумове и т хното
премахване/потискане e п рвостепенна задача. Eлектромиографски т (ЕМГ шум е особено труден
за филтриране поради това, че се припокрива честотно с ЕКГ. Стандартните ниско честотни
пропускащи филтри вод т до изкрив ване на ЕКГ, което е предпоставка за неточна диагноза.
С здадена е динамична процедура“ за потискане на електромиографски смущени в ЕКГ.
Динамичната процедура позвол ва силна филтраци в нискочестотните области на ЕКГ, к дето не
с ществува опасност от изкрив ване на сигнала, и обратно слаба филтраци в високочестотните
компоненти на ЕКГ.
Отделни елементи на динамични ниско-честотен пропускащ филт р са разработвани с вместно с
учени от Финланди , Итали и вейцари . Последните разработки позвол ват динамичността в
пром ната на честотата на филтриране да б де с образена както с с честотни спект р на отделните
в лни в ЕКГ, така и с големината на ЕМГ шума. Филт р т се изключва автоматично при липса на
шум
Работата на филт ра е
демонстрирана
на
Фигурата. (а
ЕКГ с
насложен ЕМГ шум с
различна големина. (b
ЕКГ сигнал след прилагане
на процедурата. Филт р т
автоматично се включва
при наличие на шум
(оградените с пунктир
зони , и изключва, когато
шум т е под определен
праг

През 2018г, филт р т е получил сертификат за внедр ване от Schiller AD,
Темата е разработена от колектив: проф. дтн Ивайло Христов
Нейчева, гл. асистент д-р Тодор Сто нов.
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3. Международно научно с трудничество на звеното
Учените от звеното ос ществ ват научни контакти и обмен на докторанти и специалисти по
различни международни програми и двустранни спогодби с институти и университети в Германи ,
Г рци , Итали , Испани , Унгари , Полша, Словаки , Франци , Рум ни , Турци , Тунис, Япони ,
Китай, Полша, Австри

и др. На основата на тези с трудничества са подписани множество

билатерални договори и спогодби за провеждане на научни изследвани .
Най-значим международно финансирани проект:
3.1. През годината служители на звеното работиха по следните теми в рамките на договори и
спогодби на ниво Академи :
Договор по ЕБР - двустранна спогодба между БАН и Полската академи

на науките

Интуиционистки размити множества, интуиционистки размита оптимизаци

теори

и

приложени в медицината, икономиката и други области , 2018-2020 г., р ководител- чл.-кор.
проф. дмн дтн К. Атанасов
Договор по ЕБР - двустранна спогодба между БАН и Полската академи на науките,
Университет за Физическо Образование, Факултет по Невробиологи , Познан, “Модел на
скелетен мускул и симулаци на мускулната активност , 2018-2020 г., р ководител - проф.
Росица Райкова
Договор по ЕБР - двустранна спогодба между БАН и Полската академи на науките,
Институт за фундаментални технологични изследвани , Механика на деформируеми и
тв рди тела движещи се в рху еластични мембрани“, 2018-2020, р ководител - проф.
Ивайло Младенов.
Договор по ЕБР - двустранна спогодба между БАН и Университет Гент,
„Бипол рност в информационни

мениджм нт

теори

елги ,

и приложени “, 2016-2018,

р ководител- чл.-кор. проф. дмн дтн К. Атанасов
Договор по ЕБР - двустранна спогодба между БАН и Унгарска академи

на науките,

Функционализиране на тв рди пов рхности за приложение в биоелектрониката“, 2016-2018,
р ководител - проф. дбн Стефка Танева.
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Договор по ЕБР - двустранна спогодба между БАН и Унгарска академи

на науките,

Структурна организаци и стабилност на тилакоидни мембрани от цианобактерии“, 20162018, р ководител - доц. Сашка Крумова.
Договор по ЕБР - двустранна спогодба между БАН и
зследователси

ент р,

талиански Национален

Стареене на човешки еритроцити при здрави индивиди и

патологични с сто ни , изследвано посредством диференциална сканираща калориметри ,
атомно силова микроскопи и биохимични подходи“, 2016-2018, р ководител - проф. С.
Танева.
Договор по ЕБР - двустранна спогодба между БАН и
зследователси

ент р,

талиански Национален

Изследване на ефикасността на електрокардиографски риск

маркери при пациенти от различни диагностични популации , 2016-2018 г. р ководител
проф. Ивайло Христов
Договор по ЕБР - двустранна спогодба между БАН и Солунски Университет „Аристотел“,
Изследване на биос вместимостта/цитотоксичността на нови магнитни наночастици с
приложение в магнитната хипертерми “,. 2018-2020 г., р ководител
Договор по ЕБР

проф. Рум на Цонева

двустранно научно с трудничество между БАН и Солунски университет

„Аристотел“, “Потенциална оценка на различни растителни видове за фиторемедиаци на
зам рс ване с тежки метали. Механизми на толерантност на фотосинтетични апарат , 201820120, р ководител - доц. д-р Анели Добрикова
Програма за подпомагане на младите учени и докторанти на БАН
Тема на проекта: Вземане на решени в услови на неопределеност: Трансфер на научни
познани от академи та к м обществото“
Млад учен: гл. ас. д-р Вас Красимирова Атанасова
Научен консултант: доц. д-р Олимпи Николаева Роева
Тема на проекта: Изследване на различни разширени на размитите множества и оценка
за коректността им“
Млад учен: гл. ас. д-р Пет р Младенов Василев
Научен консултант: чл.-кор. проф. Красимир Тодоров Атанасов, дмн дтн
Тема на проекта: Изучаване рол та на подредеността на фотосистема 2 комплексите в
тилакоидни мембрани на висши растени за устойчивостта им к м засушаване“
Млад учен: Ни Златкова Петрова, докторант
Научен консултант: доц. д-р Сашка Бойчова Крумова
Тема на проекта: Калориметричен анализ на плазмен протеом за ранна диагностика на
злокачествени забол вани . In vivo експериментални модели на колоректален карцином“
Млад учен: Августина Красимирова Данаилова, докторант
Научен консултант: инж. д-р Светла Жел зкова Тодинова
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Тема на проекта: Електромиографски изследвани с цел използване при рехабилитаци с
ортезни устройства“
Млад учен: Силви Колева Ангелова
Научен консултант: проф. Росица Тодорова Райкова, дтн
Тема на проекта: Разработване на прототип на миоелектрична ортеза за лак тна става
Млад учен: гл. ас. д-р Симеон Александров Рибагин
Научен консултант: проф. Росица Тодорова Райкова, дтн
Тема на проекта: Определ не ефективността от комбинирано третиране на Colon 26
клет чнa лини с ново поколение противотуморни лекарствени средства и електропораци , на
база изменени в клет чни редокс-статус“
Млад учен: д-р Северина Йорданова Семкова
Научен консултант: доц. д-р Бил на Панчева Николова
Тема на проекта: Защита и адаптаци на Paulownia при засол ване“
Млад учен: Мартин Ангелов Стефанов, докторант
Научен консултант: проф. д-р Емили Любомирова Апостолова
Тема на проекта: Изследване на флавоноиди от Silybum marianum (б л тр н за
из сн ване на механизмите им на фармакологично действие чрез оценка на
подобие с лекарства от базата DrugBank и молекулно моделиране“
Млад учен: Антони Георгиева Дюкенджиева-Тодорова, докторант
Научен консултант: чл.-кор. проф. Илза Константинова П жева, дбн
Проекти ФН “
Конкурс

за

финансиране

на

фундаментални

научни

изследвани

в

област

Биологически науки“
Комплексно изследване на физиологичите основи на натрупването и вида на вторични
метаболити с висок потенциал за терапевтично приложение в естествените популации
на Petasites hybridus (Asteraceaе в Б лгари . Приложение на 2D и 3D клет чни култури като
адекватен in vivo-подобен модел за оценка на антиоксидантни и антитуморен потенциал на
екстракти от растението и препарати от т х“ с р ководител проф. дбн Лил на Масленкова
Нови биофизични маркери за диагностика на нарушени в коагулационната система
при бременност с висок риск“ с р ководител доц. д-р Светла Тодинова
Конкурс

за

финансиране

на

фундаментални

научни

изследвани

в

област

Селскостопански науки“
Рол на каротеноидите за ефективността и устойчивостта на фотосинтетични апарат
на висши растени к м промени в околната среда“ с р ководител проф. д-р Антоанета Попова
Конкурс

за

финансиране

на

фундаментални

научни

изследвани

Математически науки и информатика“
01
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в

област

Теоретични изследвани и приложени на интеркритериални анализ (ТИПИКА “ с
р ководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвани

на млади учени и

постдокторанти 2018 г. в област Биологически науки“
Конструиране на хибридни биоразградими микрокапсули с контролирани свойства за
приложение в биомедицината“ с р ководител гл. ас. д-р Светозар Стойчев
Конкурс Б лгарска научна периодика“ за списани та:
International Journal Bioautomation
Notes on Intuitionistic Fu y Sets
Notes on Number Theory and Discrete Mathematics
Journal of Geometry and Symmetry in hysics
Проекти по национални научни програми
ДО1 154/28.08.2018 Научна Инфраструктура Клет чни Технологии в Биомедицината“, 2018
2023, Координатор от ИБФБМИ: проф. Албена Момчилова
Национална научна програма “Здравословни храни за силна биоикономика и качество на
живот , 2018

2023, С изп лнители от ИБФБМИ: проф. Антоанета Попова и проф. Илза

П жева
3.2. През годината служители на звеното работиха по следните теми в рамките на договори и
спогодби на ниво с трудничество между институти:
3.2.1. Анализ на разликите в оценката на животозастрашаващи с рдечни аритмии от автоматични
в ншни дефибрилатори в рху бази данни от изв нболнични с рдечни инциденти при в зрастни и
деца, С вместно с Schiller M dical

Франци

р ководител проф. Весела Кр стева, участници: от

ИБФБМИ: проф. Ирена Жекова, гл. ас. Тодор Сто нов от Schiller M dical: hD Jean- hili

e Didon,

hD Sarah M n tr .
3.2.2. Метод за детекци

на разместени ЕКГ електроди при регистриране на 12-канална

електрокардиограма, С вместно с Schiller AG

вейцари

р ководител проф.

рена Жекова

участници: от ИБФБМИ: проф. Весела Кр стева, гл. ас. Тодор Сто нов от Schiller AG: hD Remo
Leber, hD Ramun Schmid.
3.2.3.

Филт р

работещ

в

реално

време

за

потискане

електрокардиографски сигнали р ководител проф. дтн

на

електромиографски

шум

вайло ристов, участници: от ИБФБМИ:

гл. ас. Тат на Нейчева, гл. ас. Тодор Сто нов от Schiller AG: hD Remo Leber, hD Ramun Schmid.
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3.3. Други международни проекти
Cost Action CA17124 “Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and
ractices . Local coordinator: Assoc. rof. Vassia Atanassova
COST Action CM1407 “Challenging organic syntheses ins ired by nature - from natural
roducts chemistry to drug discovery . Local coordinator: rof. Dr. I. ajeva
COST Action CA17104 New Diagnostic and Thera eutic Tools against Multidrug Resistant
Tumors Coordinator: rof. Roberta Fruttero, Italy, Local coordinator: rof. Il a ajeva, D.Sc.
ДНТС/Китай 01/6,

Биологични ефекти и молекулните им механизми, индуцирани от

химическата модификаци на пов рхността на графенови оксид , р ководител доц. д-р
Натали Кр стева.
ДНТС/Франци 01/1, «Взаимодействи на природни продукти с ензими, отговар щи за
метаболизиране на лекарства , р ководител доц. д-р Тан Пенчева
ДНТС/Германи

01/018, «Оптимизирани полиелектролитни мултислойни покрити

за

биофункционализиране на коронарни стентове , , р ководител проф. дбн Стефка Танева.
ДНТС/Австри 01/7, «Капсулиране на пептид-базирани лекарствени агенти в натурални,
синтетични и хибридни нано- и микрокапсули , р ководител доц Тон Андреева.
ДНТС/РИЛА

01/11,

Изучаване стабилността на ДНК метаболитни ензими и

взаимодействи та им с лиганди с помощта на спектроскопски, биохимични и
термодинамични методи“, р ководител доц. Сашка Крумова.
ДНТС/Словаки 01/10, «Вли ние на азотни излиш к и зам рс ването с метали в рху
защитните механизми на растени та , р ководител проф. д-р Емил Апостолова.

4.

Участие на звеното в подготовка на специалисти

форми на обучение и

подготовка, с трудничество с учебни заведени , в ншни за вители, вкл. От чужбина, анализ
на с сто нието, перспективи и препор ки (до 1 стр.
Изработване на дипломна работа по магист рска програма на Катедра

Биофизика

Биологиски факултет на СУ Кл Охридски , Димит р Василев, 2018.
Водени лекции и упражнени в:
Биологически ф-т на Софийски Университет Св. Кл. Охридски
Факултет по хими и фармаци , Софийски университет Св. Климент Охридски“
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на

�

Факултет по математика и информатика, Софийски университет

Св. Климент

Охридски“
�

Факултет по технически науки, Университет Проф. д-р А. Златаров - Бургас

�

Химико-технологичен и металургичен университет, Софи

�

Технически университет - Софи

�

Бургаски свободен университет

Докторантски курсове:
1.� Докторантски курс Обобщени мрежи“, Цент р за обучение, БАН (чл.кор. К.Атанасов .
2.� Докторантски курс Интуиционистки размити множества“, Цент р за обучение, БАН (чл.кор.
К.Атанасов .
3.� Докторантски курс Биофизика на в збудимите структури“, Цент р за обучение, БАН, проф.
Д. Стефанова
4.� Докторантски курс “Електрофизиологи на двигателната система“, Цент р за обучение, БАН,
чл.-кор. Андон Косев
5.� Векторкардиографски представ ни на с рдечни електричен сигнал и електрокардиографска
диагностика чрез ортогонална и вектор-електрокардиографи (проф. М. Матвеев
Придобили образователната и научна степен “доктор
Д-р Августина Красимирова Данаилова
Д-р Айгюн Кемал Фаик
Д-р Веселина Пламенова Узунова
Д-р Мирослав Руселинов Стоенчев
Д-р Николай Людмилов Андреев
Конкурси за академични дл жности
� професор
Весела Кр стева
� доцент
Вас Атанасова

01

22

Светла Тодинова
гл.асистент
Светозар Стойчев

5.
(до

новационна дейност на звеното и анализ на нейната ефективност

стр.

5.1. Ос ществ ване на с вместна иновационна дейност с в ншни организации и партн ори,
вкл. пор чана и договорирана с фирми от страната и чужбина
5.2.

зв ршен трансфер на технологии и/или подготовка за трансфер на технологии по договор

с фирми данни за полученото срещу това заплащане данни за реализираните икономически
резултати в в фирмите (работни места, печалба, производителност, д л на новите продукти в
общи обем на продажбите и т.н.

6. Стопанска дейност на звеното
През 2018 год., като форма на административно-стопанската дейност могат да б дат
определени такива дейности, като подд ржане и ремонт на сградни

фонд, подд ржане на

прилежащите к м него терени, изп лнението на меропри ти по безопасни и здравословни услови
на труд за работещите, противопожарна безопасност и др.
6.1. Ос ществ ване на с вместна стопанска дейност с в ншни организации и партн ори
/продукци , услуги и др., които не представл ват научна дейност на звеното/, вкл. пор чана и
договорирана с фирми от страната и чужбина
Ремонтни дейности - ремонт на работни и санитарни помещени , техническите с ор жени в
отделните помещени , ВиК системата и абонатната станци за топлоподаване се подд ржат основно
с с средства и труд на института. През 2018 г. се изв рши подм на на дограма в кабинет намиращи
се в бл. 21. Частични подобрени

и ремонти б ха изв ршени в помещени та на бл. 21, бл. 23 и бл.

105. Осветителните тела се подмен т с енергоикономични. С цел с здаване на безопасни услови на
труд за работещите, през 2018 г. се направи обследване на звеното по отношение на противопожарна,
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аварийна безопасност. Проигран бе плана за действие и евакуаци при пожар, като за целта б ха
спазени всички изисквани на ПБС Протокол от 27.07.2018 г.
6.2. Отдаване под наем на помещени и материална база
Договорните отношени с фирмите ЕТ “Ласто-Лазар Стойчев и “

иллер

Инженеринг -

Софи ЕООД прод лжават и през 2018 г., като това е с образено с актуалните изисквани , спуснати
от БАН. Отдадените под наем помещени и материална база се подд ржат в добро техническо
с сто ние. Не са установени зак снени в изплащането на наема и консумативните разходи.
6.3.

Сведени за друга стопанска дейност

Последното тримесечие се организира и предаването на архивни документи в архивите на БАН,
проведе се инвентаризаци

на всички материални активи в института, с гласно закона за

счетоводството. Специални комисии, отчетоха техническото с сто ние на отделните уреди, апарати
и технически средства, изв ршиха бракуване на негодната и морално остар ла техника и нейното
ликвидиране.
В рамките на в зможностите и в зависимост от климатичните услови се прав т икономии на
електрически ток, топлоенерги и вода. Помощни персонал на института се подд ржа и район т
около сградите и зелените площи, особено през есенно-зимни сезон.
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