
 

СПРАВКА 
 

за научните и научно-приложни приноси 

на д‐р Георги Александров Радославов 

 
 

Научните и научно-приложни приноси са групирани по направления и отразяват 

основно два аспекта в съвременните изследвания: 

1. Биохимичен, функционален и секвенционен анализ на протеини; 

2. Молекулярни, генетични и популационни изследвания при различни таксони. 

 

I. Биохимична и молекулярна идентификация на специфични 

хелминтни протеини. 
 

Идентификацирани са редица специфични за хелминтите протеини и тяхната генна 

организация. Анализирано е участието им в специфични метаболитни процеси 

(транспорт на липиди и мастни киселини) или в транспорта и детоксикацията на 

метали от преходните групи. Използвани са различни типове подходи и методи, 

стандартни за този тип изледвания, като пречистване на нативни протеини от 

хелминти, секвенционен и филогенетичен анализ на аминокиселинни и 

нуклеотидни секвенции, както и биохимичен и физикохимичен анализ. В резултат 

на дългогодишни национални и международни колаборации бяха дефинирани 

няколко нови белтъчни семейства специфични за хелминтите (нематоди). 
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Ascaridia galli (Nematoda) 
 

Публикации, свързани с основните резултати от изследването са отразени в 

материали – 4, 7, 8, 19, 20. 

 
Секвенции публикувани в GeneBank: 

 
• Jordanova,R., Radoslavov,G., Fischer,P., Liebau,E., Walter,R., Bankov,I. and 

Boteva,R. 2005. Ascaridia galli lipid binding protein ag-50 mRNA, complete cds. 
GenBank Acc. n.: AY587609 

 

1. Изолиран, секвениран, конформационно и функционално е 

характеризиран нов белтък при кръгли червеи Ag-lbp55. Протенът започва със 

сигнален пептид, състоящ се от 25 аминокиселинни остатъка, който определя 

екстрацелуларна локализация. С-края на белтъка съдържа fatty acid and retinol 

binding domain (FAR домен) с дължина 148 аминокиселинни остатъка.  

2. Ag-lbp55 е анализиран биохимично, като е устанвено, че структурно този 

белтък принадлежи към групата на алфа спиралните протеини. Идентифицирани са 

изоформи на белтъка, които най-вероятно се дължат на посттранслационни 

модификации. Ag-lbp55 свързва липофилните лиганди ДАУДА и палмитат и е 

първият описан представител на нов клас липид свързващи белтъци (ЛСБ) от 

нематоди. 

3. За първи път e показано, че при представител на NPA белтъците (Ag-NPA-

1), свързването с физиологични лиганди променя конформацията на белтъка, което 

позволява изследване на афинитета на белтъка към липиди.  

4. Ag-NPA-1 и Ag-lbp55 са едни от най-широко разпространените белтъци в 

A. galli и са с предимно екстрацелуларна локализиция, в псевдоцеломната течност 

на нематода. Локализацията и изключително високите им концентрации са 

доказателство за важната им роля в липидната хомеостаза на паразита. 
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Trichinella spiralis (Nematoda) 
 

Публикации, свързани с основните резултати от изследването са отразени в 

материали – 1-3, 4, 17. 

 
Секвенции публикувани в GeneBank: 
• Yoveva,A.M., Radoslavov,G.A., Teofanova,D.R. and Hristov,P.I. 2011. 

Trichinella spiralis strain T1ISS03 poly-cysteine and histidine tailed protein (pchtp) 
gene, complete cds, alternatively spliced. GenBank Acc. n.: JF899252 

• Radoslavov,G., Jordanova,R., Teofanova,D., Bankov,I. and Liebau,E. 2010. 
Trichinella spiralis 48 kDa poly-cysteine and histidine tailed protein precursor, 
mRNA, complete cds. GenBank Acc. n.: GQ497342 

 
 
5.  Изолиран и функционално е характеризиран нов белтък Ts-PCHTP от 

паразитния нематод T. spiralis. Нуклеотидната и аминокиселинната секвенция са 

депозирани в GenBank под номер GQ497342. Ts-PCHTP е представител на ново 

семейство – полицистеинови протеини уникални за разред Trichocephalida.  

6.  Идентифицирани са три домейна, свързващи двувалентни метални йони. 

Една молекула Ts-PCHTP свързва специфично 2 М Zn2+, 2 М Fe2+/3+ и 2 М Ni2+ 

йони. Ts-PCHTP е силно експресиран и локализиран екстрацелуларно във всички 

тъкани и кутикулата на нематода. 

 

II. Молекулярни изследвания върху биоразнообразието на 

хелминтите.  
 

Второто направление обединява анализа на генетичното разнообразие, 

молекулярната идентификация и филогения на хелминти. Резултатите обхващат 

изследвания върху биоразнообразието на чернодробния метил (Fasciola hepatica: 

Platyhelminthes) в Източна Европа и установяване на филогенетичния статус в 

световен план. Използван е секвенционен анализ на ядрени и митохондриални 

генни региони. Получените резултати допринасят за допълване на информацията 

по отношение на произхода, еволюцията и биогеографията на популациите на F. 

hepatica. 
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Fasciola hepatica (Plathhelmintes) 
 

Публикации, свързани с основните резултати от изследването са отразени в 

материали – 10, 21, 27. 

 
Секвенции публикувани в GeneBank: 

 
• Teofanova,D., Radoslavov,G., Hristov,P., Walker,S., Kantzoura,V.,  

Theodoropoulos,G., Bankov,I. and Trudgett,A. 2010. Fasciola hepatica beta tubulin 
3 (bt3) gene, partial cds. GenBank PopSet n.: 313757604; population study, 46 
секвенции. 

• Teofanova,D., Radoslavov,G., Hristov,P., Walker,S., Kantzoura,V.,  
Theodoropoulos,G., Bankov,I. and Trudgett,A. 2010. Fasciola hepatica beta tubulin 
3-like (bt3) gene, partial sequence. GenBank PopSet n.: 313757696; population 
study, 120 секвенции. 

• Teofanova,D., Radoslavov,G., Hristov,P., Walker,S., Kantzoura,V.,  
Theodoropoulos,G., Bankov,I. and Trudgett,A. 2010. Fasciola hepatica 28S 
ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank PopSet n.: 307711525; 
population study, 204 секвенции. 

• Teofanova,D., Radoslavov,G., Hristov,P., Walker,S., Kantzoura,V.,  
Theodoropoulos,G., Bankov,I. and Trudgett,A. 2010. Fasciola hepatica cytochrome 
oxidase subunit III (cox3) gene, partial cds; tRNA-His gene, complete sequence; 
and cytochrome b (cytb) gene, partial cds; mitochondrial. GenBank PopSet n.: 
301760505; population study, 164 секвенции. 

 

1. Анализирани са ядрени (28S рДНК и β-тубулин 3) и митохондриални 

(специфичен мтДНК участък) генни региони при популациите на F. hepatica от 

Гърция, България и Полша. На базата на секвенционен анализ са дефинирани 

филогенетично значими хаплотипове при чернодробния метил. 

2. За първи път е направен сравнителен анализ на три различни генни региона, 

който оценява значимостта им като молекулни маркери при популационни и 

филогенетични изследвания при F. hepatica. 

3. Направен е сравнителен анализ на генетичната структура на северни и южни 

популации на чернодробен метил в Европа.  

4. Въз основа на 21 вариабилни позиции от избрания мтДНК регион са 

дефинирани две линии CtCmt1 и CtCmt2 обхващащи седем филогенично значими 
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хаплотипа. Линията CtCmt1 е повсеместно разпределена, CtCmt2.2.2 е характерен 

хаплотип за северните популации, докато хаплотипите CtCmt2.1 и CtCmt2.2.1 са 

специфични само за южната популация. Рило-Родопския регион е определен като 

гранична зона между северната и южна популация на Fasciola hepatica. 

 

 

III. Изследвания с научно-приложен характер. 
 

Третото направление обхваща група молекулярно-биологични изследвания при 

вида Bos taurus, както по отношение на популационната му структура, така и за 

подобряване на селекцията в животновъдните стопанства с цел подобряване на 

продукцията и икономическата ефективност. Извършени са и проучвания върху 

древни автохтонни породи говеда, характерни за Балканския полуостров. Те 

представляват ценен генетичен ресурс със статус на застрашени от изчезване 

видове и изясняването на тяхното биоразнообразие спомага при изготвянето на 

стратегии на тяхното съхранение. 

 
Bos taurus (Chordata) 
 

Публикации, свързани с основните резултати от изследването са отразени в 

материали – 9, 11, 13, 15, 16, 22-24, 26. 

 
 
Секвенции публикувани в GeneBank: 
 
• Radoslavov,G.A., Hristov,P.I., Neov,B.S. and Teofanova,D.R. 2013. Bos taurus 

D-loop, partial sequence; mitochondrial. GenBank PopSet n.: 530540029; 
population study, 19 секвенции. 

 

1. Изследвани са три гена за млечни протеини - CSN1S1, CSN3 и LGB, чрез 

стандартен PCR-RFLP анализ при културни и автохтонни породи говеда. 

2. Установени са икономически значими разлики между генетичните варианти 

на млечните протеини, качествените показатели на кравето мляко и млечната 

продуктивност. Влиянето на генотиповете при породите (изследваните и по 
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литературни данни) е различно, което налага конкретен подход при изследване. С 

цел повишаване на икономическата ефективност на животновъдните стопанства е 

изготвена селекционна програма чрез подбор на родителски двойки с желани 

генотипове. 

3. Анализирана е популационната структура на древни български породи 

говеда по отношение на мтДНК и автозомни гени (млечни протени)  

3.1 Установени са специфични хаплотипове при популациите на БСГ и КРГ. 

Получените данни предоставят нова информация относно произхода, 

одомашняването и разселването на говедото в Европа. 

3.2. По отношение на гените за αS1-казеин (CSN1S1), κ-казеин (CSN3) и β-

лактоглобулин (LGB) популациите на БСГ и КРГ са със специфичен генетичен 

профил сходен с този при Южноевропейските популации говеда (CSNS1*C - 

CSN3*B). 

 


