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СПРАВКА 

 

за научните и научно-приложни приноси 

на гл. ас. д‐р Петър Иванов Христов 

 

 

I. Приноси с научен и фундаментален характер 

1. Молекулярни, генетични и популационни изследвания при различни 

таксони; 

1.1. Секвенционен и популационен анализ на митохондриален контролен 

регион (D-loop) при аборигенни български породи говеда; 

1.2. Секвенционен и популационен анализ на ядрени и митохондриални 

генни региони при големия чернодробен метил (Fasciola hepatica); 

1.3. PCR-RFLP анализ на гени за млечни протеини при съвременни и 

автохтонни български породи говеда – изясняване на популационната структура. 

1.4. Молекулярно-таксономичен анализ при различни таксони посредством 

ядрени и митохондриални генетични маркери; 

1.5. Структурен и функционален анализ на видово специфични протеини. 

 

II. Приноси с научно-приложен характер 

2.1. PCR-RFLP анализ на гени за млечни протеини при съвременни 

български породи говеда – връзка между генетичните варианти с млечната 

продуктивност и качествените показатели на млякото; 

2.2. Изследване на млечни протеини в млечни проби с цел подобряване 

технологичните свойства на кравето мляко посредством динамично 

светоразсейване (Dynamic Light Scattering, DLS); 

2.3. Препоръки за практиката. 
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I. Приноси с фундаментален характер 

 

1. Молекулярни, генетични и популационни изследвания при 

различни таксони; 

1.1. Секвенционен и популационен анализ на митохондриален 

контролен регион (D-loop) при аборигенни български породи говеда. 

 

Това направление обхваща група популационни молекулярно-биологични 

изследвания при вида Bos taurus в България, както и ролята на Балканския 

полуостров като ключов регион при одомашняването и разпространението на вида.  

Извършени са проучвания върху две древни автохтонни породи говеда характерни 

за Балканския полуостров (Българско сиво и Късорого родопско говедо.). Те 

представляват ценен генетичен ресурс със статус на застрашени от изчезване. 

Изясняването на тяхното биоразнообразие би допринесло за изготвяне на стратегии 

за in situ съхранение. 

 

Публикации, свързани с основните резултати от изследването са отразени в 

материали – 6, 8 и 9. 

 

Проучването е осъществено с финансиране на ФНИ по проект ДМУ 

02/23.28.12.2009 г. на тема «ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИЯ 

ПОЛИМОРФИЗЪМ НА МЛЕЧНИТЕ ПРОТЕИНИ ПРИ СЕЛЕКЦИЯТА И 

РАЗВЪЖДАНЕТО НА МЛЕЧНИТЕ ПОРОДИ ГОВЕДА В Р БЪЛГАРИЯ», 

ръководител д-р Петър Христов 

 
1. За първи път са генотипирани български аборигенни породи говеда по 

отношение на мтДНК (D-loop регион). Установени са 18 хаплотипа при породите 

Българско сиво и Късорого родопско говедо.  

2. Установен е специфичен митохондриален профил характерен за 

популациите на автохтонните балкански породи говеда: 
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2.1. Късорого родопско говедо показва специфичен и разнообразен профил. 

По-голяма част от дефинираните хаплотипове (брой и честота) са специфични за 

България. Характерна особеност на хаплотиповете при популацията на Късорого 

родопско говедо е голямата честота на полиморфна позиция 173G от D-loop 

региона (50%). Тази полиморфна позиция е с висока честота единствено при 

Португалски и Китайски популации. На базата на тези изследвания е предложена 

хипотеза за древен произход и одомашняване на Късорого родопско говедо, като 

част от балканските брахицерни популации.  

2.2. Българско сиво говедо показва специфичен хаплотипен профил, 

различен от Късорогото родопско говедо. Установени са два основно представени 

хаплотипа – BGC 4.1 (33%)  и BGC 4.2 (41%). BGC 4.1 е представител на 

предоминантния сред европейските породи говеда Т3а хаплотип, докато BGC 4.2 е 

нов дефиниран хаплотип характерен за Балканския регион. Резултатите от 

изследването показват по-късно формиране и рапространение на популациите на 

Сивите в сравнение с Късорогите говеда. 

3. Дефинираните хаплотипове показват специфичен мтДНК профил при 

българските аборигенни породи говеда, признак за различен териториален и 

времеви произход. Резултатите от тези проучвания доказват, че изслeдваните 

породи представляват ценен генетичен ресурс за биоразнообразието при вида Bos 

taurus.  

4. Установени са за първи път на Балканския полуостров две хаплогрупи – 

Т1 и Т2. В предишни проучвания двете хаплогрупи са открити единствено в Южна 

Европа (Апенински и Иберийски полуострови).  Хаплогрупи Т1 и Т2 са с 

Малоазийски произход, с основно разпространение в Азия и Африка (хаплогрупа 

Т1). Тези резултати показват по-късното разпространение на двете хаплогрупи от 

центъра на одомашняване в сравнение с Т3 хаплогрупата, най-вероятно през 

периода на съществуване на големите междуконтинентални империи (Македонска 

и Римска). 

 

Секвенции публикувани в GeneBank: 
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• Radoslavov, G.A., Hristov, P.I., Neov, B.S. and Teofanova, D.R. 2013. 
Bos taurus D-loop, partial sequence; mitochondrial. GenBank PopSet Acc. no. 
530540029; population study, 19 секвенции. 

 
 
1.2. Секвенционен и популационен анализ на ядрени и 

митохондриални генни региони при големия чернодробен метил 

(Fasciola hepatica). 

 

Анализирано е биоразнообразието на големия чернодробния метил (Fasciola 

hepatica: Platyhelminthes) в Източна Европа, като е сравнен 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. 

 

Публикации, свързани с основните резултати от изследването са отразени в 

материали – 2, 28 и 30. 

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

(цитохром оксидаза 3, тРНК за хистидин и цитохром b) 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 големия чернодробен метил в Европа.  

4. Въз основа на 21 вариабилни позиции от избраните мтДНК региони 

са дефинирани две линии CtCmt1 и CtCmt2, обхващащи седем филогенично 

значими хаплотипа. Линията CtCmt1 е повсеместно разпределена, CtCmt2.2.2 е 

характерен хаплотип за северните популации, докато хаплотипите CtCmt2.1 и 
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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. 

5. Предложена е хипотеза за раграничаване на популациите на големия 

чернодробен метил на северна и южна: 

• По-голямо биологична разнообразие на Балканския полуостров с 

последващо разселване в северна посока след последния ледников период; 

•  Интродукция на източни (азиатски) популации в Центрана и Източна 

Европа също след последния ледников период. 

 
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 Acc. no.: 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 Acc. no.: 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 Acc. no.: 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 Acc. no.: 301760505; population study, 164 секвенции. 

 
 
1.3. PCR-RFLP анализ на гени за млечни протеини при 

автохтонни български породи говеда – изясняване на популационната 

структура. 

 
 

Публикации, свързани с основните резултати от изследването са отразени в 

материали – 4, 5, 13 и 17. 
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Проучването е осъществено с финансиране на ФНИ по проект ДМУ 

02/23.28.12.2009 г. на тема «ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИЯ 

ПОЛИМОРФИЗЪМ НА МЛЕЧНИТЕ ПРОТЕИНИ ПРИ СЕЛЕКЦИЯТА И 

РАЗВЪЖДАНЕТО НА МЛЕЧНИТЕ ПОРОДИ ГОВЕДА В Р БЪЛГАРИЯ», 

ръководител д-р Петър Христов 

 

За първи път в България са изследвани автозомни гени (млечни протени) - 

CSN1S1 и CSN3 чрез стандартен PCR-RFLP анализ при автохтонни породи говеда 

във връзка с произхода, одомашняването и биогеографията на вида Bos taurus.   

 

1. По отношение на CSN1S1 ген е установена преобладаваща честота на В 

алела при популациите на Българско сиво (57%) и Късорого родопско говедо 

(70%). 

2. По отношение на CSN3 ген е установена преобладаваща честота на В 

алела при популациите на Българско сиво (51%) и Късорого родопско говедо 

(54%). 

3. Популациите на Българско сиво и Късорого родопско говедо са със 

специфичен генетичен профил сходен с този при Южноевропейските популации 

говеда  (CSNS1*C - CSN3*B). 

 

Получените резултати подобно на данните от митохондриалния профил 

показват, че популациите на българските автохтонни породи говеда са със най-

голямо сходство с други Южноевропейски популации. Това може да се обясни с 

по-ранния етап на одомашняване в тези региони на Европа (Неолит), както и 

влияние на по-късното интродуциране на други средиземноморски популации през 

последните 2 000 - 3 000 г. 

 

1. Анализирана е популационната структура на древни български 

породи говеда по отношение на мтДНК и автозомни гени (млечни протени).  
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2. Установени са специфични хаплотипове при популациите на Българско 

сиво и Късорого родопско говедо. Получените данни предоставят нова информация 

относно произхода, одомашняването и разселването на говедото в Европа. 

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

лактоглобулин (LGB) популациите на Българско сиво и Късорого родопско говедо 

са със специфичен генетичен профил сходен с този при Южноевропейските 

популации говеда (CSNS1*C - CSN3*B). 

 

1.4. Молекулярно-таксономичен анализ при различни таксони 

посредством ядрени и митохондриални генетични маркери. 

 

Тази група изследвания обединява анализ на генетичното разнообразие, 

молекулярната идентификация и филогения при различни таксони. Използван е 

секвенционен анализ на ядрени (18S рДНК, 28S рДНК и интергенни рибозомални 

генни региони) и митохондриални генни региони (COI и ND). Получените 

резултати подпомагат изясняване на филогенията и таксономичния статус на 

известни и новооткрити видове.  

 

Публикации, свързани с основните резултати от изследването са отразени в 

материали – 7 и 10. 

 

Calcaridorylaimus castaneae sp. n. (Nematoda, Dorylaimidae) 

 

1. Изследвани са 18S и D2-D3 рДНК генни региони посредством PCR и 

секвенционен анализ. Този вид е първият молекулярно характеризиран за род  

Calcaridorylaimus. Филогенетичният анализ на рода показва най-голямо родство с 

представителите от род Mesodorylaimus.  

 

Секвенции публикувани в GeneBank: 
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• Elshishka, M., Nedelchev, S., Lazarova, S., Radoslavov, G., Hristov, P. 

and Peneva, V. 2013. Calcaridorylaimus castaneae, 28S ribosomal DNA gene, partial            

sequence. GenBank Acc. no.:   KF717498. 

• Elshishka, M., Nedelchev, S., Lazarova, S., Radoslavov, G., Hristov, P. 

and Peneva, V. 2013. Calcaridorylaimus castaneae, 18S ribosomal DNA gene, partial            

sequence. GenBank Acc. no.:   KF717497. 

 

Aphalloides coelomicola Dollfus, Chabaud & Golvan, 1957 

(Digenea, Opisthorchioidea) 

 

1. Изследван е D2-D3 рДНК генен регион посредством PCR и секвенционен 

анализ. Този вид е първият молекулярно характеризиран за род  Aphalloides. 

Филогенетичният анализ на този род показва най-голямо сродство с 

представителите от род Centrovarium и род Mitotrema. Данните от молекулярния 

анализ потвърждават филогенетичното родство на  род  Aphalloides към сем. 

Cryptogonimidae. 

 

Секвенции публикувани в GeneBank: 

 

• Stoyanov, B., Pankov, P., Radoslavov, G., Hristov, P., 

Kostadinova, A. and Georgiev, B.B. 2014. Aphalloides coelomicola, 28S 

ribosomal DNA gene, partial sequence. GenBank Acc. no.: KJ162159. 

 

 

1.5. Структурен и функционален анализ на видово специфични 

протеини. 

 
Trichinella spiralis (Nematoda) 
 

Публикации, свързани с основните резултати от изследването са отразени в 

материали – 1, 15 и 26. 
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1.  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.  

2.  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. 

3.  За първи път в България е апробиран метод за кристализиране на 

рекомбинантни протеини. Резултатите могат да се използват за рентгенологичен-

кристалографски анализ относно изясняване третичната структура на протеините.  

 

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. nо.: 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. nо.: GQ497342 

 
 

II. Приноси с научно-приложен характер 

 

2.1. PCR-RFLP анализ на гени за млечни протеини при 

съвременни български породи говеда – връзка между генетичните 

варианти с млечната продуктивност и качествените показатели на 

млякото. 

 

За пръв път в България е с проучено влиянието на генетичния 

полиморфизъм на млечни протеини при български породи говеда върху 
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качествените и количествени показатели на кравето мляко с цел генетично 

усъвършенстване на популациите. В изследването са включени типични породи - 

Българско родопско и Българско черношарено говедо, които не са представлявали 

обект на подобен тип анализ. Получените резултати дават възможност за 

подобряване на технологичните свойства на кравето мляко при производство на 

сирене, кашкавал и др. чрез екологично съобразна селекция. 

 

Публикации, свързани с основните резултати от изследването са отразени в 

материали –5, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 27 и 29. 

 

Проучването е осъществено с финансиране на ФНИ по проект ДМУ 

02/23.28.12.2009 г. на тема «ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИЯ 

ПОЛИМОРФИЗЪМ НА МЛЕЧНИТЕ ПРОТЕИНИ ПРИ СЕЛЕКЦИЯТА И 

РАЗВЪЖДАНЕТО НА МЛЕЧНИТЕ ПОРОДИ ГОВЕДА В Р БЪЛГАРИЯ», 

ръководител д-р Петър Христов 

 

1. алфа S1–казеин (CSN1S1)  

Изследван е само при Българско родопско говедо. Преобладава честотата на 

В алела (62%). 

• млечна продуктивност 

BC>>CC с 12% по-висока (450 L/лактационен период); 

• млечно масло 

BC>CC с 7% по-висока (13 кг) 

1.2. капа–казеин (CSN3) 

Изследван е при Българско родопско и Българско черношарено говедо. И 

при двете породи преобладава честота на А алела на гена – 60%. 

• млечна продуктивност  

при Българско родопско говедо - AB>>BB с 15% по-висока (600 

L/лактационен период); 

при Българско черношарено говедо AА>>АB с 12% по-висока (500 

L/лактационен период); 
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• млечно масло  

при Българско родопско говедо  АВ>ВВ с 12% (30 кг)  

 

1.3. бета лактоглобулин (LGB): 

Изследван е при Българско родопско и Българско черношарено говедо. При 

Българско родопско говедо преобладава честотата на А алела на гена – 70%, докато 

при Българско черношарено говедо честота на В алела (70%). 

• млечна продуктивност  

при Българско родопско говедо BB>>AA с 16% по-висока (660 

L/лактационен период); 

при Българско черношарено говедо AА>>АB с 12% по-висока (600 

L/лактационен период); 

• млечно масло  

- при Българско родопско говедо ВВ>АА с 15% по-високо (30 кг)  

 

Установени са икономически значими разлики между генетичните варианти 

на млечните протеини и млечната продуктивност. Влиянето на генотиповете при 

породите (изследваните и по литературни данни) е различно, което налага 

конкретен подход при изследване. 

 

2.2. Изследване на млечни протеини в млечни проби с цел 

подобряване технологичните свойства на кравето мляко посредством 

динамично светоразсейване (Dynamic Light Scattering, DLS). 

 

За първи път в България е апробирана методика за определяне големината 

на казеиновите мицели в млечни проби посредством DLS анализ. Установена е 

зависимост между CSN3 генотипове и големина на мицела. 

 

1. Въведен е нов, бърз и сравнително евтин метод за определяне големината 

на казеиновите мицели в млечни проби посредством динамично светоразсейване 

(Dynamic Light Scattering, DLS).  
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2. Установена е положителна корелация между големината на казеиновите 

мицели и CSN3 АА генотип (~ 30% по-висока спрямо АВ и ВВ генотипове).  

Резултатите от изследванията с успех могат да се използват за повишаване 

добива на сирене, кашкавал и др. 

 

2.3. Препоръки за практиката. 

Резултатите от изследване влиянието на алелните варианти на млечните 

протеини върху млечната продуктивност и качествените показатели на млякото 

предоставят възможност за интегрирането им в практиката посредством маркер 

асистираща селекция. Тя дава възможност да се прогнозират и направляват желани 

показатели и признаци посредством селекцията и репродукцията в 

говедовъдството. От друга страна използването на генетични маркери при 

селскостопанските животни (за разлика от конвенциония подход), е надежден и 

икономически ефективен метод за селекция на животни с желани признаци още в 

най-ранна възраст. Предимството от използването на генетичните маркери в 

млечното говедовъдство е свързано с ускоряване на селекционния процес, 

повишаване на количеството и качеството на селскостопанската продукция, и 

конкурентоспособността и на световните пазари. 

 

 

 


