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ЦЕЛ: 

Да се получат нови знания за разпространението на ензими от семейството на сиалидазите 

в неизследвана група еукариотни организми и да се докаже ролята на тези ензими за 

адаптацията в условията на индуциран оксидативен стрес. 

Специфични цели: 

 да се установи синтезата на сиалидази от филаментозни гъби от различни 

систематични групи; 

 да се установи наличието на сиалидазния ген в моделните щамове и регулацията на 

неговата експресия; 

 да се проучи връзката между оксидативния стрес и сиалидазната синтеза; 

 да се получат сравнителни данни за функционалната и структурна характеристика на 

сиалидаза от гъби и бактерии; 

 да се предостави нова информация за попълване в международните бази данни за 

гени и ензими; 

 да се повиши квалификацията на участниците в проекта; 

 да се привлекат млади учени за работа в областта на микробиологията; 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След изпълнение на поставените задачи, заложени в работната програма, се очаква 

конкретно: 

 Установяване наличието на ензими от групата на сиалидазите при щамове от 

определени видове плесенни гъби, за които досега не е известно присъствие на тези 

ензими;  

 Депозиране на фунгални щамове, продуценти на сиалидаза, в микробната банка; 

 Идентифициране, секвениране и анализ на сиалидазния ген при филаментозните 

гъби. Сравнение с аналогични секвенции в генната банка;  

 Нови данни за екпресията на гена в подбрани изолати и установена причината за 

липсата на сиалидазна активност – мутирали сиалидазни гени или псевдогени; 

 Получаване на оригинални данни за аминокиселинния състав и последователност на 

фунгалната сиалидаза, сравнителен анализ с аналогични ензими от други 

таксономични групи;  

 Депозиране на генни и аминокиселинни секвенции в генната банка; 

 От сравнителния анализ на нуклеотидната и аминокиселинната секвенции ще бъдат 

направени изводи за произхода на фунгалната сиалидаза и биосинтетичния път на 

сиаловите производни при гъбите, което засега е напълно неизследван въпрос; 



 Получаване на нови данни относно секрецията на сиалидаза при плесенните гъби, 

структурната организация, кинетичните характеристики и субстратната 

специфичност на ензима; 

 Установяване влиянието на механизмите индукция и катаболитната репресия върху 

секрецията на ензима;  

 Получаване на данни за секрецията на сиалидаза в условията на стрес, предизвикан 

от температурни въздействия и тежки метали – нов за науката аспект на изследване; 

 Определяне наличието на непроучена досега ендогенна фунгална сиалидаза. Заедно 

с новите данни за субстратната специфичност това би насочило към предположения 

за биологичната роля на сиалидазата при плесенните гъби; 

 Като фактори на патогенност при някои микроорганизми, сиалидазите въздействат и 

върху имунния отговор на гостоприемника. Новите данни за свойствата им биха 

допринесли за изясняване на ролята на инфекциозните заболявания за отключване на 

автоимунни състояния, които придобиват все по-голяма социална значимост;  

 

Дейностите по проекта ще: 

 повишат капацитета на базовата организация за разработване на фундаментални 

проекти; 

 повишат възможностите за сътрудничество с български и чуждестранни 

лаборатории; 

 повишат квалификацията и професионалното израстване на членовете на колектива;  

 ще повишат нивото на компетентност на базовата организация за привличане на нови 

членове и за разгръщане на научния потенциал на учените в екипа. 
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