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Метод и кит за откриване на онкофузионен протеин

проф. дбн Красимира Олегова Тодорова-Хайрабедян

Простатният карцином е социално значимо заболяване обхващащо голям процент 

от мъжката популация след определена възраст, като в световен мащаб две десетиле-

тия беше втори по честота на заболеваемост и причина за смъртност от злокачествен 

рак

Статията описва нов метод и кит за откриване на онкофузионен протеин, по-специ-

ално на функционално активен онкофузионен TMPRSS2-ERG протеин при карцином на 

простатата, приложими в изследователската, диагностична и терапевтична практика.

Методът се основава на откриването от поликлонални IgG (имуноглобулини / анти-

тела), специфично разпознаващи нативно навити тези части от протеините, кодирани 

от дивите (оригиналните) гени TMPRSS2 и ERG, които са запазени при сливането на ге-

ните.

Методът се осъществява посредством специално създаден за целта кит, позволяващ 

неговото лесно, бързо и ефективно прилагане в изследователската, диагностична и те-

рапевтична практика. 

 
Method and kit for detection of oncofusion protein

Prof. Dr. Krasimira Olegova Todorova-Khairabedyan

Prostate carcinoma is a socially signifi cant disease aff ecting a large percentage of the 

male population after a certain age, and for two decades worldwide it was the second most 

common malignant cancer in terms of morbidity and mortality

The article describes a new method and kit for detection of oncofusion protein, in 

particular functionally active TMPRSS2-ERG oncofusion protein in prostate carcinoma, 

applicable in research, diagnostic and therapeutic practice.

The method is based on the detection by polyclonal IgG (immunoglobulins / antibodies) 

specifi cally recognizing natively folded those parts of the proteins encoded by the wild 

(original) genes TMPRSS2 and ERG, which are preserved in the fusion of the genes.

The method is carried out by means of a kit specially created for the purpose, allowing its 

easy, fast and eff ective application in research, diagnostic and therapeutic practice. 
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Нови имена 
в „Златната книга“

България може да 
бъде просперираща 
и модерна държава 
само с уважение и 
признателност 
към хората 
на прогреса и 
науката – заяви 
президентът Румен 
Радев

Нашият стремеж България да бъде 

просперираща и модерна държава може 

да бъде постигнат само с уважение и при-

знателност към учените и изобретате-

лите, към хората на прогреса и науката. 

Това заяви президентът Румен Радев на 

тържествена церемония по вписване на 

български откриватели и изобретатели в 

учредената през 1981 г. „Златна книга“ на 

Патентното ведомство на Република Бъл-

гария. Тържествената церемония, която 

отбелязва навършването на 40 години от 

началото на инициативата, се проведе в 

Гербовата зала на „Дондуков“ 2 в начало-

то на декември 2021г. 

„Златната книга“ на Патентното ве-

домство се отваря веднъж в годината, 

за да бъде попълнена с имената на най-

изявените български откриватели и из-

обретатели. Тази година отличени са 

изобретателят д-р Стоян Гишин, чието 

изобретение съкращава два пъти вре-

мето за зареждане на акумулатори и съ-

ществено ограничава вредното влияние 

върху околната среда, както и авторски 

колектив от Института по лозарство и 

винарство в Плевен, създал над 10 нови 

сорта грозде, в състав: проф. д-р Миро-

слав Иванов, доц. д-р Здравко Наков, 

доц. д-р Татяна Йончева и доц. д-р Ваньо 

Хайгъров. 

„Всяка, дори малка идея има вероят-

ност да съдържа нещо революционно и 

ново за света“, каза президентът и доба-

ви, че авторите трябва да бъдат насърча-

вани да разкриват пълния потенциал на 

своите идеи, а подкрепата към българ-

ските талантливи учени и изобретатели 

ще допринесе за по-добра иновационна 

среда и повишаване на конкурентоспо-

собността на страната.

„За мен днес е най-големият ден“, каза 

д-р Стоян Гишин, автор и съавтор на 29 

изобретения, защитени в България и 
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годарение на иновациите, които са израз 

на обединение на знание, въображение, 

размах на мисълта и поглед в бъдещето 

имаме възможност да създадем ръст в 

икономиката си и да си осигурим позиция 

сред водещите индустриални региони. 

Една от основните задачи в дейността 

на Съюза на изобретателите в България е 

непрекъснатото търсене, стимулиране и 

популяризиране на новаторската мисъл 

у нас. И след две години на затворени из-

ложбени зали и изолация СИБ реши тази 

година да проведе своите конкурси Изо-

бретател на годината и Селекционер на 

годината.

За целта от Съюза полагат усилия да 

издирят автори на изобретения, които 

през последните 12 месеца публично са 

доказали качествата на своите нови в 

световен план решения, с наличие на съ-

ществен творчески елемент и индустри-

ално приложими. 

Както каза в словото си при откриване 

на церемонията в Патентно ведомство, 

инж. Марио Христов, председател на 

СИБ: Така стигнахме до 343 изобретате-

ля, ¼ от които 81(23,6%) са с повече от 

1 изобретение, от тях 44 изобретатели 

са с 2 изобретения; 17 са с 3; 10 са с 4; 6 са 

с 5; 4 са с повече от 5 изобретения. Този 

факт ни изненада и ние сериозно го ана-

лизирахме. 

Това говори, че в страната има обо-

собени центрове с голям креативен по-

тенциал за решаване на индустриални 

задачи и проблеми, и създаване на нови 

технически решения, на нови технологии 

и нови продукти, от които се очаква раз-

витие в скоро време. Всичко това вдъхва 

оптимизъм!

Паралелно с това СИБ организира и 

конкурс в две категории за определяне на 

Селекционер на годината на нови сорто-

ве растения… В този сектор резулта-

тите са плод на многогодишна работа. 

Това обуславя сложността на организи-

ране и провеждането на конкурса. Ние се 

гордеем с постиженията на българските 

селекционери на нови сортове растения. 

Достатъчно е да се подчертае факта, че 

редица селекционери изнасят извън гра-

ниците на страната своя интелектуа-

лен продукт. В земята на десетки държа-

ви растат български сортове.

Броят на участниците в двата Кон-

курса и представените нови решения от 

тях, е рекорден и това може само да ни 

радва.

Истинско удоволствие бе да се за-

познаем с разработките на студенти и 

млади научни работници, пропити с духа 

на техните смели творчески виждания, 

подпомогнати от техните преподава-

тели и ръководители. 

Вярваме, че в близкото бъдеще може 

да очакваме и предложения от ученици, 

които от много време постигат сери-

озни успехи в международни олимпиади и 

конкурси.

Особено приятен е фактът, че повече 

от 40% от участниците са нови лица…

Изказвам нашите най-искрени благо-

дарности на хората, които ни подкрепи-

ха в лицето на ръководството на „Ста-

ра планина“ АД, Федерацията на научно-

техническите съюзи, фондация „Еврика“, 

на журито за оценка на изобретенията 

с председател проф.д-р Гаро Мардиросян 

и журито за оценка на новите сортове 

растения с председател проф. дсн Сла-

вка Лукипудис, както и на готовността 

за съдействие и работата на членове на 

СИБ и на УС. 
Инженер Марио Христов връчи награ-

ди на номинираните в двата конкурса на 

Съюза на изобретателите в България.

ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 

ГОДИНАТА 2021

В Конкурса „Изобретател на година-

та 2021“  бяха отличени: 

Д-р  Стоян Гишин за изобретението 

„Метод и система за зареждане на акуму-

латорни батерии“, в секция „Електроника 

и електротехника“.

Методът и системата  намират  при-

ложение при зареждане и експлоатация 

на акумулаторни батерии от различни 

електрохимични системи. С изобрете-

нието се  намалява многократно вре-

мето на заряд на акумулаторните бате-

рии, което е изключително необходимо 

при електромобилите, електрокарите и 

други консуматори.  Методът включва 

последователно пропускане на токови 

импулси с положителна полярност и от-

рицателни токови импулси с постоянна 

продължителност, при дефинирани от 

компютърна програма преходни режими 

В началото на декември 2021г. в Па-

тентното ведомство на Република Бълга-

рия бе проведена церемония за връчване 

на наградите в конкурсите „Изобретател 

на годината“, „Селекционер на годината“, 

организирани от Съюза на изобретатели-

те в България и конкурса  на БТПП „Инова-

тивно предприятие на годината“, която бе 

излъчена и на живо по интернет.  

Като подчерта, че за нея е чест да бъде 

домакин на връчването на наградите в 

трите конкурса, проф. д-р Владя Борисо-

ва, председател на Патентно ведомство, 

каза при откриването: Иновациите са из-

ключителна необходимост и от особена 

важност както за България, така и за 

благоденствието на човечеството. Бла-

За мен днес е най-големият ден – каза 
д-р Стоян Гишин, след вписването му в 
Златната книга

чужбина и благодари за признанието да 

бъде вписан в „Златната книга“ на Патент-

ното ведомство.

От името на отличения авторски ко-

лектив от Института по лозарство и ви-

нарство в Плевен, се изказа директорът 

на института проф. д-р Иван Пачев, кой-

то подчерта, че за втори път след 1990г. 

техен екип е вписан в „Златната книга“ 

и приемат това като голямо признание. 

Създадените от авторския колектив над 

10 сорта лози са подходящи за производ-

ство на екологично чиста продукция с по-

ниска себестойност, характеризиращи се 

с добри агробиологични и технологични 

показатели и с повишена устойчивост на 

ниски зимни температури.

Генералният директор на Световната 

организация за интелектуална собстве-

ност Дарен Танг също поздрави отличе-

ните чрез специално видео обръщение.

Съюзът на изобретателите 
стимулира новаторите
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на промяната на полярността на положи-

телните към отрицателните токови им-

пулси, от отрицателните към положител-

ните токови импулси, от положителните 

токови импулси към безтокова пауза, от 

безтокова пауза към положителни токо-

ви импулси. Продължителността на поло-

жителните токови импулси се определя 

от достигането на предварително зададе-

ната стойност на изменение на електри-

ческото напрежение ДелтаU на акумула-

торните батерии.

Измерваното изменение на електриче-

ското напрежение ДелтаU на акумулатор-

ните батерии от различни електрохимич-

ни системи се задава в границите от 0,001 

до 0,0099  V/клетка, при зададен интервал 

на измерване t в границите от 0,5 до 4,99s. 

Системата за зареждане на акумулаторни 

батерии, реализираща метода, се състои 

от компютърна  конфигурация с инстали-

ран специализиран софтуер, която е свър-

зана с аналогово-цифров преобразувател 

(АЦП) и цифрово-аналогов преобразува-

тел (ЦАП), който  от своя страна е свързан 

с програмируем импулсен токоизточник 

(ПИТ), зареждащ акумулаторната батерия, 

входът на която е свързан към АЦП, а изхо-

дът й е свързан както с АЦП, така и с ПИТ.

Николай Димитров за изобретение-

то „Водосточна керемида“ в секция „Ма-

шиностроене и строителство“.

Задачата на изобретението е да се съз-

даде водосточна керемида, лишена от съ-

ществуващи недостатъци при досегашни-

те керемиди. Задачата е решена чрез съз-

даване на покривна керемида, която има 

форма на пресечен конус, околната по-

върхнина на който е срязана по дължина 

едностранно със завити навътре краища 

(ръбове), които образуват борд. От външ-

ната страна на пресечения конус, откъм 

по-големия диаметър има „гривна“, служе-

ща за закрепване на керемидата към лет-

вата от покривната конструкция.

Предимствата на изобретението са, 

че не се налага рязане на керемиди-

те за напасване на съответния им брой 

по дължината на вътрешния покривен 

ъгъл. Това напасване се получава за 

сметка на разминаването (припокрива-

нето) между две съседни керемиди с до 

40 - 50%. Такава керемида може лесно да 

се демонтира и монтира отново, за да се 

използва няколкократно. При демонта-

жа не се нарушава целостта й, нещо поч-

ти невъзможно при ламаринените ула-

ми. Друго предимство е нейният дълъг 

експлоатационен срок, поради липса на 

корозия, щети от киселинни дъждове, 

тъй като е изработена от бетонен или 

керамичен материал, като този срок е 

съпоставим с този на керемидите, с кои-

то е изграден покривът.

Приложението й е в строителството и 

по-конкретно в покривните конструкции 

на сгради и други съоръжения.

Проф. дбн Красимира Тодорова-

Хайрабедян за изобретението „Метод и 

кит за откриване на онкофузионен про-

теин“ в секция „Химия и биотехнологии“.

Разработен е метод за откриване на 

онкофузионен  протеин,  който  съчетава  

комбинация от имунологичен с молеку-

лярно-биологичен метод, като позволява  

разпознаването на най-често срещания 

и с най-високо клинично значение функ-

ционално годен онкофузионен протеин 

при карцином на простатата – TMPRSS2-

ERG. Предлаганото решение открива на 

протеиново ниво двете отделни части н  

TMPRSS2-ERG. Ако те не са на разстояние 

от порядъка на една молекула, както и 

ако  са frame shift мутирали, тези две от-

делни части (домени) няма да бъдат раз-

познати и тестът ще бъде отрицателен. 

Обратно, ако има близко разположени 

домени на TMPRSS2 и ERG в близост от 

порядъка на една молекула, след пър-

вична детекция на двата домена се гене-

рира междинен продукт, който се усилва 

във втора стъпка с помощта намплифи-

цираща технология, която позволява 

детекция на изключително  слаб сигнал, 

получен от много малък брой детекти-

рани фузионни молекули.  Разработен е 

кит за детекция на протеинов продукт, 

получен при фузия на гените TMPRSS2 и 

ERG, имащи съответни геномни локации 

в хромозома 21. За детекция на  различ-

ни варианти, получени в резултат на раз-

лично генно реаранжиране, изследвания  

фузионен протеинов продукт може да се 

открие с помощта на специфични анти-

тела, насочени към участъци от пълния 

функционален протеинов продукт на ди-

вите варианти на гените TMPRSS2 и ERG. 

По този начин протеините TMPRSS2 и ERG  

могат да се открият поотделно.

СЕЛЕКЦИОНЕР НА 

ГОДИНАТА 2021

Носители на наградата във втория  

конкурс на СИБ станаха:

Гл.ас. д-р Маргарита Гочева стана 

носител на наградата „Млад селекционер 

на годината“ за нови сортове растения в 

категория „Индивидуални селекционни 

постижения“

Маргарита Гочева е главен асистент 

към секция „Селекция“ в Института по 

Земеделие - Карнобат. Научната й карие-

ра стартира през 2007 година. През 2019 

година защитава докторска дисертация 

на тема: „Селекционно-генетични и физи-

ологични проучвания върху продуктив-

ността на пролетния ечемик“. Научните 

й интереси са насочени към селекция на 

зимен и пролетен двуреден ечемик със 

стабилни по години добиви, които запаз-

ват относително високата си продуктив-

ност при стресови климатични условия, 

отговарящи на завишените изисквания 

на българския и международен стандарт. 

Автор е на два сорта ечемик – Ситара и За-

хир, които се разпространяват успешно

Инж. Марио Христов 
(в средата) с 
наградените 
селекционери. 
До него, вляво, 
председателят 
на журито за 
селекционерите 

проф. дсн Славка 
Лукипудис

инж. Марио Христов връчва Сертификат 
за Изобретател на годината на проф. дбн 
Красимира Тодорова-Хайрабедян
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в страната и в чужбина, като сорт Ситара 

е включен в сортовата листа на Републи-

ка Турция. И двата сорта са отличени и 

наградени на националното изложение 

за иновации „ИТИ 2019“ и „ИТИ 2020“.

Проф. д-р Драгомир Вълчев и проф. 

д-р Дарина Вълчева бяха удостоени с 

наградата „Селекционер на годината“ в 

категория „Колективни селекционни по-

стижения“.

Проф. д-р Драгомир Вълчев е автор 

и съавтор на 36 сорта ечемик и овес, на 

27 от които са издадени сертификати за 

закрила. Автор е на първия в България 

сухоустойчив сорт ечемик Орфей и на 

първия пролетен сорт ечемик Венера, 

който е определен за стандарт в система-

та на ИАСАС. Научните му изследвания са 

свързани със сухоустойчивостта и студо-

устойчивостта на ечемика и овеса.

Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева, 

работи в областта на селекцията, генети-

ката и семепроизводството. Автор и съ-

автор е на 15 сорта ечемик, от които на 

10 са издадени сертификати от Патентно 

ведомство. Автор е на сорт Перун, който 

е първият български сорт, устойчив на 

праховита главня.

Двамата са създали общо 13 сорта 

ечемик, 10 от които са защитени с изда-

дени сертификати. Ценното в селекцион-

ната им работа е създаването на сортове 

устойчиви на абиотичен стрес. В услови-

ята на непрекъснато променящи се кли-

матични условия, създаването на такъв 

тип селекция е голямо предимство. По-

добни сортове са с висок адаптивен по-

тенциал и в условия на абиотичен стрес 

запазват и реализират своите продуктив-

ни възможности. Едни от най-добрите им 

селекционни постижения, създадени в 

последните години, са сортовете ечемик 

Одисей, Дария и Венера.

При награждаването инж. Марио Хри-

стов се обърна към участниците: Пожела-

вам на номинираните и победителите в 

отделните категории, много енергия и 

стоицизъм в трудния път за осъществя-

ване на пазарната реализация на техни-

те нови интелектуални продукти.

Нека пожелаем на всички български 

изобретатели и новатори създаденото от 

тяхната мисъл бързо да намери място в 

практиката, защото това е пътят към про-

греса на цялото ни общество. 

Наградени и организатори след връчването на наградите в Патентно ведомство

За пореден път Съюзът на изобретате-
лите в България организира и представи 
XVIII Национално изложение AGRA-
ITI’2022 през март, по време на изложе-
нието АГРА в Международния панаир 
Пловдив. На него бяха отличени българ-
ски селекционери, които с труда си пра-
вят възможно подобряването на работа-
та на българските земеделски стопани и 
осигуряването на висококачествени су-
ровини за трапезата на българина. 

На скромна церемония по врема на 
изложението, заместник-председателят 
на Съюза, проф. Славка Лукипудис, връчи 
отличието „Златен плакет“ на:  

Доц. д-р Наталия Петровска и доц. 
д-р Валентина Вълкова, за високо по-
стижение в областта на селекционира-
нето и отлично представяне на нов сорт 
царевичен хибрид  „КНЕЖА 573“. Харак-
терно за него е, че критичните периоди 
по отношение на необходимостта от вода 
избягват трайните засушавания. Хибри-
дът успешно преодолява трайното засу-
шаване в последните 5 г. С него се допъл-
ва сортовата листа с още един хибрид, 
подходящ за зърно и силаж, предпочитан 
от земеделските производители.

Доц. д-р. Димитрина Илчовска, доц. 
д-р Наталия Петровска и доц. д-р Ва-
лентина Вълкова за високо постижение 
в областта на селекционирането и отлич-
но представяне на нов сорт царевичен 
хибрид „КНЕЖА 575“. С него се допълва 
сортовата листа с още един хибрид, под-
ходящ за зърно и силаж, предпочитан от 
земеделските производители. Отлично 
преодолява отрицателното въздействие 
на високи температури и липса на вале-
жи. Хибридът успешно преодолява трай-

ното засушаване в последните 5 г.
След екологично изпитване в раз-

лични части на страната е определен от 
земеделските производители, като пред-
почитан и перспективен. Хибридът съ-
четава висока продуктивност с устойчи-
вост към икономически важни болести и 
неприятели по царевицата. Подходящ за 
отглеждане при сухи и поливни условия 
за зърно и силаж.

 
Доц. д-р Валентина Вълкова и доц. 

д-р Наталия Петровска за високо пости-
жение в областта на селекционирането и 
отлично представяне на нов сорт цареви-
чен хибрид „КНЕЖА 651“. Той притежава 
висока адаптивност на биотичен и абио-
тичен стрес и осигурява висок добив на 
зърно и биомаса при различни условия 
на отглеждане. Хибридът успешно пре-
одолява трайното засушаване в послед-
ните 5 г. Той е създаден в променливи 
агроклиматични условия, с доказан в 
екологичната мрежа на страната висок 
потенциал. Интензивен хибрид, устойчив 
на отрицателното действие на засушава-
не и екстремно високи температури.

Доц. д-р Златина Пейчева Ур и проф. 
д-р Виолета Божанова за високо пости-
жение в областта на селекционирането и 
отлично представяне на нов сорт пшени-
ца „САШЕЦ“.

Новият сорт ефективно използва азо-
та за единица продукция. Най-високи до-
биви се получават при ниво на торене N

6  

и
 
 N

12 
kg/da а.в. Много добра студоустой-

чивост и сухоустойчивост. Сорт Сашец е 
съчетание на високо качество и добър 
потенциал за добив. Икономичен сорт, 
което води до снижаване на себестойност-
та и по-добри икономически резултати

Отличия 
за български селекционери
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за фермерите. Сорт Сашец е в група А – сил-
ни пшеници, подобрители на брашната.

Проф. д-р Даниела Ганева, проф. 
д-р Галина Певичарова, доц. д-р Ста-
нислава Грозева-Тилева, доц. д-р Олга 
Георгиева, гл. ас. д-р Ганчо Пасев и ст. 
експерт Иванка Николова за високо 
постижение в областта на селекционира-
нето и отлично представяне на нов сорт 
домати „ПРОМЕТЕЙ“.

 Сортът „Прометей“ е с повишена про-
дуктивност, подобрени химико-техноло-
гични качества на плодовете, устойчи-
вост на абиотични и биотични фактори. 
С неговото внедряване в производството 
се разнообразява и обогатява сортовата 
структура и се предлагат на българския 
пазар висококачествени домати за про-
мишлена преработка.

Сортът „Прометей“ съчетава жизне-
ност, продуктивност, добри морфологич-
ни, химични и вкусови качества на пло-
довете, устойчивост на вертицилийно и 
фузарийно увяхване. Плодовете са под-
ходящи за производство на цели белени 

и небелени домати, доматен сок, концен-
трати и сушене. Високото съдържание на 
сухо вещество, общи захари, титруеми 
органични киселини и ликопен опреде-
лят технологичната пригодност на сорта 
за преработка във висококачествени до-
матени продукти.

Георги Ватрачки за високо постиже-
ние в областта на реализация на индус-
триална собственост и отлично предста-
вяне на иновационен продукт Биоактив-
на храна „ВАТРАСИН“.

При създаването на „Ватрасин“ са по-
стигнати три цели: безвредност, ефектив-
ност и универсалност. Съставът на „Ватра-
син“ е изцяло натурален, като химията е 
сведена под 2% (ацетилсалицилова ки-
селина/аспирин). Действието на матери-
алите е синергично. В състава на „Ватра-
син-В“ има две иновации:

1. Като състав за пръв път в света ние 
регистрираме използването на калциев 
хидрооксид Ca(OH)2 (гасена вар).

2. Съчетава пет действия в един про-
дукт: обезболяване, антисептика, по-
дхранване, хидратиране и сваляне на 
температурата в определения участък.

Производството на Ватрасин е уникал-
на безотпадна технология. 

Целите на създаването на биоактивна-
та храна (БАХ) Ватрасин са:

а) Храна, която задоволява пълноцен-
но човешките потребности от витамини, 
микроелементи, омега3, омега6, минера-
ли и т.н., необходими за правилния мета-
болизъм на организма. 

б) Съставът е подбран така, че освен 
за пълноценно хранене от синергичното 
действие на продуктите, организмът на 
човека се почиства от шлаките и патоге-
ните на клетъчно ниво.

в) Тези две цели водят до постигане на 
най-важната цел – нормализиране и по-
вишаване на имунитета на човека, който 
от своя страна решава повече от 70% от 

здравословните проблеми на организма.

Простатният карцином, известен 

още като „рак на простатата“ е соци-

ално значимо заболяване, обхващащо 

голям процент от мъжката популация 

след определена възраст, като в свето-

вен мащаб 2 десетилетия беше втори 

по честота на заболеваемост и причи-

на за смъртност злокачествен рак, след 

рака на белия дроб, засягащ и досега 

над 1 млн. 414 хил. мъже годишно в све-

та (7,3% от всички случаи на карцино-

ми в света за 2020), като само в Европа 

това са 473 хил. мъже. При кумулативен 

риск 3,86% средно (от всички случаи 

за 2020), за Средна и Източна Европа 

този риск е почти двоен – 6,11%, съот-

ветстващ на 111 668 мъже от 1,414 млн. 

заболели общо. За съжаление и смърт-

ността за същия регион е над два пъти 

по-висока от средната за света – 1,42% 

спрямо 0,63% (по данни на Globocan 

2020, СЗО). Данните за България са още 

по-лоши, като простатния карцином 

има заболеваемост 51,2 до 72,2 на 100 

000 души население (при средна забо-

леваемост за Централна и Източна Ев-

ропа 46,4/100 000, и за света 30,7/100 

000) и смъртност 15,9-22,0 на 100 000 

души население (при средна смъртност 

за Централна и Източна Европа 13,7/100 

000 и за света 7,7/100 000).

Въпреки напредъка при лечение-

то на простатния карцином, особено с 

въвеждането на редица антагонисти на 

андрогенния рецептор, при голям про-

цент от пациентите (над 40% и повече) 

до 4-5 години се развива т.нар. метас-

татичен кастрационно-резистентен 

фенотип, при който тези медикаменти 

спират да имат ефект и се стига до раз-

витие на далечни костни метастази и 

последваща смърт. Трансформирането 

на заболяването е свързано с възник-

ване на мутации в самия андрогенен 

рецептор и на специфични генни сли-

вания, каквото е това между гените 

TMPRSS2 и ERG, водещи до придобива-

не на стволови свойства на туморните 

клетки, позволяващи им по-лесно из-

бягване от имунния надзор и метаста-

зиране в други стволови ниши каквато 

е тази в костния мозък.

За развитието на простатния карци-

ном особено важни са транскрипцион-

ните фактори от семейството на Е26 

трансформационно-специфични фак-

тори (Е26 transformation-specifi c, ETS), 

тъй като секвенирането на пълния ге-

ном и транскриптом на пациенти показ-

ват наличието на новообразувани он-

копротеини вследствие на драматично 

реаранжиране на генома [1]. TMPRSS2-

ERG (TMPRSS2, Transmembrane protease, 

serine 2-трансмембранна протеаза, 

Метод и кит за откриване на 
онкофузионен протеин

проф. дбн Красимира Олегова Тодорова-Хайрабедян

Победител в конкурса „Изобретател на годината 2021“ в 

категория „Химия и биотехнологии“, организиран от 

Съюза на изобретателите в България

Проф. Славка Лукипудис (в средата) и част 
от наградените селекционери
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серин 2; ERG, ETS- related gene - Е26 

трансформационно-специфичен фак-

тор свързан ген) е уникална фузия за 

простатния аденокарцином между част 

от промотора на гена, кодиращ андро-

ген-чувствителната простат-специфич-

на серинова протеаза 2 (TMPRSS2) и 

транскрипционния фактор ERG от се-

мейството на ETS [2], като съчетанието с 

генна амплификация води до влошена 

прогноза [3]. TMPRSS2-ERG фузията е с 

доказана специфичност и уникалност. 

Нейната разпространеност (над 40-

50%) при пациентите с простатен кар-

цином, има директен ефект при епиге-

нетичната дисрегулация, съпътстваща 

простатната канцерогенеза, свързана 

с дълбокото разстройство на молекул-

ния сигналинг на андрогенния рецеп-

тор, промотира епитело-мезенхимната 

трансформация на карциномните клет-

ки, водещо до метастазиране [4].

За целта е изобретен метод и кит за 

откриване на онкофузионен протеин, 

по-специално на функционално акти-

вен онкофузионен TMPRSS2-ERG проте-

ин при карцином на простатата, прило-

жими в изследователската, диагностич-

на и терапевтична практика.

До момента са известни редица ме-

тоди за своевременно откриване на он-

кофузионен протеин, като:

- Биопсично изследване за получава-

не на хистологичен материал за морфо-

логична и имунохистохимична оценка 

на хистологичния и клиничния стадий 

на простатния карцином, които имат 

специфични характеристики за проста-

тен карцином след палпаторно изслед-

ване за нодули в простатната жлеза.

- Скрининг на класическия маркер 

простатно-специфичен антиген (PSA), 

чрез ензимно-свързан имуно-сорбен-

тен анализ (ELISA) и други методи в био-

логични течности. TMPRSS2-ERG фузия-

та до момента не се диагностицира. Из-

следват се само нивата на генна експре-

сия на ERG с qPCR, или протеиновата екс-

пресия на гена EGR в патоанатомичната 

практика, но това не дава информация 

дали протеинът е функционален или 

не. Протеиновият продукт н а TMPRSS2-

ERG фузията и изследван със специална 

модификация на Orbitrap протеомика, 

който е изключително рядък и сложен 

метод, както и сравнително много по-

скъп от qPCR. Поради тази причина на 

този етап проучването е правено само 

в 2 публикации в световната литерату-

ра, но няма практическо приложение в 

рутинната практика, а ранното откри-

ване на посочената генна фузия с висок 

метастатичен потенциал би позволила 

ранен старт на химиотерапия с по-ви-

сока степен на токсичност [5].

Известен е метод за цитогенетично 

определяне на нови фузионни явления –

флуоресцентна ин ситу хибридизация 

(FISH, Fluorescent in situ hibridisation) [6], 

при който специфични флуоресцентно 

маркирани сонди, съставени от ком-

плементарни части от двата първични 

гена съставящи фузионния ген, се смес-

ват със специално обработен хистоло-

гичен срез [8].

Основните недостатъци са: необхо-

димост от биопсичен материал (болез-

нен метод, водещ до дискомфорт на 

пациента, изпълняван само от високо-

квалифициран уролог) и получаване на 

парафинов срез с простатна тъкан (от 

квалифициран патолого-анатомичен 

персонал), последван от изпълняване 

на сравнително усложнена хистоло-

гична техника; нуждата от участие на 

специализирани лаборатории за цито-

генетика е ограничено и няма възмож-

ност за скрининг приложение, поради 

което не може да се използва за бърз 

рутинен скрининг; изследването на би-

ологични течности не е възможно; сон-

дите би трябвало да детектират кратък 

участък от дивия тип на двата състав-

ни за фузията гени, в резултат на кое-

то не биха могли да дискриминират „in 

frame» мутации (мутации без измества-

не „рамката“ за четене), от „frame shift» 

мутации (мутации с изместване „рам-

ката“ за четене), като последните биха 

били позитивни чрез FISH метод, но не 

биха довели до функционална ERG или 

друга подобна молекула; цените на ки-

товете за цитогенетика, валидирани за 

клинична употреба имат сравнително 

високи стойности. 

Известни са подходи, основаващи 

се на метода на полимеразно-вериж-

ната реакция (PCR) [7], използва се мо-

дификация на обратно-транскриптазна 

количествена полимеразно верижна 

реакция (RT-qPCR), при която иРНК ре-

зултат от транскрибирането на геномно 

реаранжирана онкофузия се амплифи-

цира чрез специфични праймери, кои-

то подобно на FISH детектират компли-

ментарни участъци от иРНК [9, 10, 11]. 

При този подход остават нерешени ня-

колко основни проблема: в научната ли-

тература постоянно се описва възник-

ването на нови комбинации от различ-

ни по дължина фрагменти на TMPRSS2 и 

ERG, при което стандартните праймери 

ще произведат различен по дължина 

ампликон (продукт на амплификация); 

методологично, ампликона който би се 

получил не би могъл да се интерпрети-

ра дали е „in-frame“ без секвениране; не 

е възможно клиничното приложение 

дори на таргетно секвениране на тази 

мутация, поради високата цена за масо-

во приложение. Дори при секвениране, 

пак би се наложило и последващо мо-

лекулно моделиране за определяне на 

функционалното състояние на фузион-

ния продукт.

Известна е модификация на метода 

RT-qPCR и т. нар. Scorpion праймери за 

по-високо ниво на детекция на 5‘ края 

на информационната РНК, кодираща 

TMPRSS2 [11]. Недостатъци на описания 

подход са: изследването не търси изоб-

що ERG или друг фузионен партньор; 

невъзможност да се разграничи норма-

лен от фузионен TMPRSS2 фрагмент.

Известен е метод за откриване на па-

нел от гени на ниво иРНК, който детек-

тира предефинирани иРНК на туморни 

маркери, който се очаква да не съдър-

жат високи степени на мутации сами по 

себе си [12]. Основен недостатък е въз-

можността за възникване на „точкови“ 

мутации в посочените гени, което не би 

било отчетено от метода, но би могло 

да доведе до функционални промени в 

протеиновите им продукти и до промя-

на в клиничното им значение.

Известно е решение, което търси фу-

зионни феномени като TMPRSS2 и ERG, 

но само на ниво информационна РНК, 

използвайки PCR или други методи за 

детекция след амплификация на кДНК 

(т .нар. копи ДНК – получено при ком-

плиментарна хибридизация копие на 

ген/ДНК последователност) или РНК, 

позволяващи по-висока степен на точ-

ност [9]. Тези подходи наследяват съ-

щия недостатък – настъпването на нови 

мутации не би могло да се детектира с 

фиксирано множество праймери.

Друго решение отчита нивата на 

иРНК, кодираща фузионен феномен 

TMPRSS2/ERG в комбинация с ДНК ме-

тилационния статус на фузионния ген, 

както и на панел от други „немутира-

щи“ гени. Този подход би могъл да се 

използва като индиректен маркер за 

протеиновата експресия на фузион-

ния продукт, но в този подход има два 

недостатъка: метилационния статус е 

един от механизмите за регулация на 

транскрипцията на даден ген и проте-

иновите нива на получения продукт 

не са линейно зависими; подходът не 

отчита дали протеиновият продукт е 
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функционален протеин, който би имал 

биологичен ефект и следователно кли-

нично значение [10]. Откриването на 

посочената фузионна мутация не е ре-

шена на ниво протеинов продукт. 

Известно е решение, което предлага 

моноклонални антитела, които разпоз-

нават епитоп 42-66 на ERG, като по този 

начин са приложими при имунологич-

ни методи за откриване наличието му 

(имунохистохимични, ELISA) [13]. В мо-

мента все още няма фузия-специфично 

антитяло, детектиращо TMPRSS2-ERG 

или само ERG в мутантно състояние. 

Получаването на такова антитяло може 

да доведе до откриване на определени, 

вече характеризирани фузионни фено-

мени, но възникването на нови такива 

би могло да доведе до получаването на 

нови фузионни генни секвенции, което 

да доведе до загуба на специфичния 

епитоп разпознаван от моноклонално-

то антитяло.

Използваните досега методи или 

демонстрират фузия чрез ДНК сонди 

(FISH)/количествен PCR (RT-qPCR), по-

казващи началото на единия ген и края 

на другия, или още по-неточно използ-

ват имунохистохимия с антитела насо-

чени към втория фузионен ген (ERG), 

който има генно-регулаторни функции. 

Използваните до момента в клиничната 

практика маркери и подходи за откри-

ване на онко-фузионнен протеин не 

позволяват разграничаването на кли-

нично-важните злокачествени форми 

от неизявените карциноми и не позво-

ляват точна оценка на метастатичния 

потенциал на туморните образувания, 

въз основа на който да се направи прог-

ноза за състоянието на пациента.

Методът цели откриване на функ-

ционално активен онкофузионен 

TMPRSS2-ERG протеин при карцином на 

простатата, както и кит за неговото при-

ложение, с които да е възможно високо 

специфично, бързо и лесно диагности-

циране на заболяването, позволявайки 

точна прогноза и фокусирана терапия.

Методът за откриване на функ-

ционално активен онкофузионнен 

TMPRSS2-ERG протеин се основава на 

откриването от поликлонални IgG (иму-

ноглобулини / антитела) специфично 

разпознаващи нативно навити тези 

части от протеините, кодирани от диви-

те (оригиналните) гени TMPRSS2 и ERG, 

които са запазени при сливането на ге-

ните.

Поликлоналните серуми са развити 

срещу оригиналните протеини и по този 

начин имат множество клонове, раз-

познаващи различни стерични епитопи 

(пространствени сегменти) от естестве-

но навитите молекули. При възникване 

на генно сливане, ако има продукт, кой-

то може да произведе фузионен про-

теин, част от който има физиологичен 

ефект и съответно е естествено нави-

та, то този протеин ще бъде разпознат 

поне от част от отделните клонове IgG 

в серума. За да се детектират много 

редки събития, имуноглобулините са 

конюгирани химически с олигонукле-

отиди, които се използват за амплифи-

кация на сигнала, чрез омрежване с 

трети олигонуклеотид и намножаване 

на хибрида с праймери и PCR. Сигнал 

има само ако свързването на антитела-

та срещу продуктите на TMPRSS2 и ERG 

са стерично близко в рамките на една 

молекула, само тогава има омрежване 

и амплификация. Ако има „frame shift“ 

мутация, при която се измества рамка-

та за четене, PCR би разпознал фузията, 

но т.к. интерпретацията на кодоните ще 

се промени, няма да има амино-кисе-

линни последователности, отговарящи 

дори на част от протеините, кодирани 

от слетите гени, поради което реакция 

няма да има.

Методът се основава на откриване 

наличието на фузия на гените TMPRSS2 

и ERG, имащи геномна локация в хро-

мозома 21 съответно в: 41464551-

41508065 и 38380028-38498504, неза-

висимо от начина на тяхното реаран-

жиране. За целта, предварително раз-

творени в реакционен буфер антитяло-

олигонуклеиден конюгат, специфично 

детектиращ гена TMPRSS2 и разтвор на 

антитяло-олигонуклеотиден конюгат, 

специфично детектиращ гена ERG, по-

следователно се накапват към изслед-

ваната тестова проба в ямките на плака, 

съвместима с апаратите за количест-

вена полимеразно верижна реакция 

(qPCR).

След инкубиране в продължение 

на 2 h при стайна температура следва 

двуетапно омрежване на конюгатите с 

използване на qPCR и последваща ам-

плификация на продукта на омрежва-

нето чрез полимеразно верижна реак-

ция в реално време. Получените данни 

се подлагат на регресионен анализ за 

определяне стойностите за протеино-

ва експресия, съответстващи на стой-

ностите за наличие на функционално 

активен онкофузионнен TMPRSS2-ERG 

протеин в изследваните проби.

От своя страна, антитяло-олиго-

нуклеотидният конюгат, специфично 

детектиращ гена TMPRSS2, представля-

ва конюгат на пречистен поливалентен 

TMPRSS2-специфичен имуноглобулин 

G (IgG) и разпознаващ епитопи с раз-

мер на 15-20 аминокиселинни остатъ-

ци, съответстващи на аминокиселинни-

те остатъци при позиция 365 от моле-

кулата на нативния TMPRSS2 ген (рефе-

риран като антитяло 1) с лиофилизиран 

40-60-мерен олигонуклеотид с моле-

кулна маса от 12296 g/mol до 12690 g/

mol, а антитяло-олигонуклеотидният 

конюгат, специфично детектиращ гена 

ERG, представлява конюгат на пречис-

тен поливалентен ERG-специфичен IgG, 

локализиран в карбокси края на проте-

ина от молекулата на нативния ERG ген 

(рефериран като антитяло 2) с лиофи-

лизиран 40-60-мерен олигонуклеотид 

с молекулна маса от 12296 g/mol до 

12690 g/mol. 

В качеството на тестова проба в ме-

тода се използват клетъчни линии, но-

сещи генната фузия TMPRSS2-ERG или 

материал, получен от биологични теч-

ности като кръв, серум, урина, лимф-

на течност, цереброспинална течност, 

течност от кистозни формации или тъ-

кани като цялостен лизат, получен от 

простатна биопсия, клетъчен лизат, по-

лучен от биопсичен материал от пър-

вичен тумор или метастатично огнище, 

циркулиращи метастатични клетки, из-

олирани от периферна кръв, единична 

клетка или малка група клетки, изоли-

рани от тумори и други. Тестовата про-

ба се калибрира с лизат от клетъчна ли-

ния ATCC VCaP.

Методът за откриване на наличието 

на функционално активен онкофузион-

нен протеин, съгласно настоящото изо-

бретение, се осъществява с помощта на 

кит, включващ:

Ямкова плака, съвместима с апарат 

за провеждане на количествена по-

лимеразно верижна реакция (qPCR); 

Антитяло-олигонуклеотиден конюгат, 

специфично детектиращ TMPRSS2 гена, 

предварително разтворен в реакцио-

нен PBS буфер; Антитяло-олигонуклео-

тиден конюгат, специфично детектиращ 

ERG гена, предварително разтворен в 

реакционен PBS буфер и Тестова проба, 

подлежаща на изследване; Калибра-

ционна проба, представляваща лизат 

от клетъчна линия ATCC VCaP.

Онкофузионният протеин при кар-

цином на простатата е резултат от фу-

зия на гените TMPRSS2 и ERG, имащи 

съответни геномни локации в хромозо-

ма 21: 41464551-41508065 и 38380028-
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38498504. Методът позволява откриване

на наличие на двете отделни протеино-

ви компоненти, съставящи фузия меж-

ду гените TMPRSS2 и ERG, независимо от 

начина на ре-аранжиране (описан или 

все още неизвестен). Ако те не са на раз-

стояние от порядъка на една молекула, 

както и ако са „frame shift» мутирали, 

тези две отделни части (домени) няма 

да бъдат разпознати и тестът ще бъде 

отрицателен. Обратно, ако има близко 

разположени домени на TMPRSS2 и ERG 

в близост от порядъка на една моле-

кула, след първична детекция на двата 

домена се генерира междинен продукт, 

който се усилва във втора стъпка с по-

мощта на амплифицираща технология, 

което позволява откриване на наличие 

на изключително слаб сигнал, получен 

от много малък брой детектирани фузи-

онни молекули.

Методът позволява определяне на 

протеиновия продукт – патологично 

формирана генна фузия в клетки, полу-

чени от карцином на простатата генна 

фузия, резултат от пренареждане на 

гени от хромозома 21, водещи до обра-

зуването на продукт с променлива дъл-

жина и вариабилна функция - TMPRSS2-

ERG. Методът, съгласно изобретението, 

съчетава комбинация от имунологичен 

с молекулярно-биологичен метод, като 

позволява разпознаването на най-чес-

то срещания и с най-високо клинично 

значение функционално годен онко-

фузионен протеин при карцином на 

простатата – TMPRSS2-ERG.

Тестът се калибрира със стандарт 

и изисква много малко количество 

(1 микролитър) клиничен материал (се-

рум, кръв, лизат от пункционна биоп-

сия), провежда се в два етапа, посред-

ством накапване на тестовия материал 

и няколко стандарта в 96 ямков формат, 

накапване на реакционна смес и инку-

бация, и последващ анализ/детекция 

посредством апарат за количествена 

полимеразно верижна реакция (qPCR). 

Протичащият процес в qPCR апаратът 

не е типична полимеразно верижна ре-

акция и не изисква получаване на кри-

ва на топене. Общото време е около 4-6 

часа, което позволява бърз клиничен 

отговор с цел оптимизация на терапи-

ята.

Разработеният метод детектира про-

теинови продукти, получени в резултат 

както на известни, така и на още неиз-

вестни (непредвидени) фузионни фено-

мени, свързани с реанжирането на два 

конкретни гена при карцином на прос-

татата. Генно ре-аранжиране се нарича 

сливане на части от два гена, намира-

щи се на различни места (хромозоми) 

в генома и води до образуване на нови 

онко-фузионни протеини. При нали-

чие на фузия, получените реаранжи-

рани гени съдържат част от екзоните, 

кодиращи TMPRSS2 и част от екзоните, 

кодиращи ERG, като пренареждането 

може да се осъществи за сметка на де-

леция на интроните между екзони на 

двата гена, но може да засяга част от 

екзони на TMPRSS2 или на ERG. Послед-

ните могат да са в правилна посока за 

четене („sense») или в обратна посока 

(«anti-sense»). Обикновено са известни 

началният край на единия ген и краят 

на вторият реаранжиран ген, но точ-

ните нуклеотидни последователности 

винаги варират. По тази причина коди-

раните от този фузионен ген аминоки-

селинни последователности се разли-

чават при различните индивиди и дори 

в рамките на един индивид ще се на-

блюдават няколко варианта на такова 

реаранжиране, и съответно различни 

аминокиселинни последователности 

на получените фузионни протеини.

Всеки белтък е изграден от разли-

чен набор от функционално незави-

сими структурно обусловени части, 

наречени домени. При образуването 

на онко-фузионните протеини, доме-

ни от два различни белтъка се кодират 

от нов ре-аранжиран ген, като получе-

ният продукт може да бъде функцио-

нално активен частично, или напълно, 

или да представлява неправилно навит 

протеин („protein missfolding»), който 

съдържа част от оригиналната после-

дователност от амино-киселини, но не 

е функционално навит и не притежава 

оригиналните домени, и съответно не 

е способен да изпълнява функции на 

молекулярно ниво, или може да съдър-

жа абсолютно нова аминокиселинна 

последователност, кодирана от измес-

тена „рамка за четене“ („frame shift“) в 

резултат от генната реаранжировка. В 

последния случай полученият проте-

ин няма функционално значение и не 

може да изпълнява генно-регулаторни 

функции.

Едно антитяло може да разпознава 

специфично само много малък участък 

от дадена молекула (епитоп, състоящ 

се от 10-20 амино киселинни остатъка), 

но при разпознаване на цялата натив-

на молекула, то не може да разпознае 

нейна мутантна форма. По тази причи-

на за откриване на наличие на разно-

образните непредсказуеми варианти, 

получени в резултат на различно генно 

реаранжиране, получените фузион-

ни протеинови продукти могат да се 

детектират с помощта на специфични 

поливалентни (поликлонални) анти-

тела, насочени към участъци от пълния 

функционален протеинов продукт на 

дивите варианти на гените TMPRSS2 и 

ERG. По този начин се покрива етерич-

но цялата таргетна молекула на всеки 

от елементите на фузията, т. к. загуба-

та на специфичност към определени 

етерични участъци се компенсира със 

запазена специфичност към други. По 

този начин протеините TMPRSS2 и ERG 

могат да се открият поотделно, ако 

имат запазена поне частично нативна 

конформация.

Методът също така позволява да се 

разпознаят по отделно части от доме-

ните, съставляващи двата оригинални 

протеина, само когато са в много го-

ляма близост (наличие на фузия) и ако 

са правилно функционално навити и 

евентуално биха имали физиологичен 

ефект, т. е. биха предизвикали дейст-

вително повишена малигнизация на 

клетките, носители на този феномен. На 

следващ етап в провеждането на теста, 

при наличие на детекция на фузионно 

събитие, следва усилване на сигнала, 

което позволява много нисък праг на 

откриване на наличие на особено ма-

лък брой фузионни молекули. Това е 

възможно, тъй като се използват анти-

тяло-олигонуклеотидни конюгати, кои-

то при етерична близост (свързване по 

повърхността на фузионен протеин, но 

не и нативните протеини поотделно), 

създават междумолекулен „мост“ меж-

ду олигонуклеотидните конюгати («ом-

режване»). В следващ етап последният 

се усилва и този сигнал се отчита с по-

мощта на конвенционален qPCR метод.

Методът се осъществява посред-

ством специално създаден за целта кит, 

позволяващ неговото лесно, бързо и 

ефективно прилагане в изследовател-

ската, диагностична и терапевтична 

практика. Китът, съгласно изобрете-

нието, открива протеиновите проду-

кти получавани при свързаната с кар-

цинома на простатата фузия на гените 

TMPRSS2 и ERG, имащи съответни ин-

тактни геномни локации в хромозома 

21: 41464551-41508065 и 38380028-

38498504, с минимален праг на детек-

ция 2,6.10-5 amol/μL тотален протеин, 

еквивалентни на 6,44.10-5 fg фузионен 

протеин, еквивалентен на 15 молекули 

TMPRSS2-ERG в единична VCaP клетка, 
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динамичен обхват до 105.

Китът за оценка на протеиновата 

експресия на TMPRSS2-ERG може да се 

използва за оценка на нивата на функ-

ционален протеин на генната фузия 

TMPRSS2-ERG, при експериментална 

работа с клетъчни линии носещи фузи-

ята (VCaP, NCI Н660), както и в материал 

получен от биологични течности (кръв, 

серум, урина, лимфна течност, церебро-

спинална течност, течност от кистоз-

ни формации) и/или тъкани (цялостен 

лизат получен от простатна биопсия, 

клетъчен лизат получен от биопсичен 

материал от първичен тумор или ме-

тастатично огнище, циркулиращи ме-

тастатични клетки изолирани от пери-

ферна кръв, единична клетка или малка 

група клетки, изолирани от фиксирани 

с формалин и включени в парафин ту-

мори с помощта на техники като ласер 

захващаща микродисекция и други).

Едно от приложенията на метода и 

кита е по същество и разработка на нов 

подход за оценка на състоянието (т. нар. 

„стратификация“) на пациенти с про-

статен карцином и позволява положи-

телните за TMPRSS2-ERG функционален 

протеин пациенти да бъдат лекувани с 

терапия, насочена към най-агресивни 

форми на простатен карцином (хими-

отерапия), докато пациенти позитивни 

за тази фузия на RT-qPCR, но негативни 

по предлагания кит, да бъдат лекувани с 

конвенционални схеми за лечение (ан-

дроген депривационна терапия и пр.).

Изобретението има редица предим-

ства в сравнение с известните методи 

съгласно цитираната литература.

- Методът позволява решение на 

широк кръг проблеми по откриване на 

протеиновите продукти, в резултат от 

фузионни явления. В настоящият мо-

мент няма друго реализирано техно-

логично решение предоставящо тази 

възможност.

- Предложен е кит, позволяващ бър-

за (4-6 часа), високо-специфична де-

текция от минимално количество кръв 

(например 1 μl) на уникално за простат-

ния карцином генно сливане, свързано 

с повишена злокачественост и най-не-

благоприятна прогноза. Тестът е един-

ствен по рода си тъй като разграничава 

наличието на функционално активни 

и клинично значими ново-образувани 

генно ре-аранжирани онкопротеини, 

от техните нормални немутантни пред-

шественици, и от нефункционалните 

мутанти, позволявайки точна прогноза 

на заболяването и фокусирана терапия.

- Разработеният метод открива само 

протеинов продукт на рекурентни фу-

зионни феномени като TMPRSS2 и ERG, 

независимо от типа на настъпилите 

реаранжировки и мутации, които биха 

могли да възникнат.

- Дава възможност за откриване на 

„функционални“ варианти на карци-

номната фузия.

- Налице е откриване на ERG или 

друг фузионен партньор при детекция-

та, както и възможността да се разгра-

ничи нормален от фузионен TMPRSS2 

фрагмент.

- Основното предимство на разра-

ботения метод се състои в откриване 

на епитопи, които са по-отдалечени от 

местата на фузия (на практика в обла-

сти, които не подлежат на фузия, или 

които при фузия биха довели до функ-

ционално негоден протеинов продукт, 

а следователно и до биологично неак-

тивен продукт, т. е. такъв без клинично 

значение).

- Възможност за бързо и евтино от-

криване на фузионен протеин в биоло-

гични течности получени от пациенти, 

като за разлика от горепосочените па-

тенти, при които също се ползва биоло-

гична течност, тук е нужно количество 

от само 1 микролитър, което е от поря-

дъци по-малко от нужното за изолира-

не на ДНК или РНК в конвенционалните 

методи, основаващи се на PCR или на 

други хибридизационни подходи. Въз-

можността за пре-амплификация би 

могла да доведе до намаляване на из-

ходното количество проба, но различ-

ната амплификационна ефективност в 

зависимост от съдържанието на гуани-

нови и цитозинови бази и вторичната 

структура на иРНК би могла да доведе 

до грешки при определяне на количе-

ството на новообразувани фузионни 

явления.

- Възможност да се използват ан-

титела срещу интактните немутантни 

форми на двата протеинови продукти 

на гените, които търпят фузия при про-

статен карцином.

- Освен това, откривайки епитопи, 

които са по-отдалечени от местата на 

фузия (на практика в области, които не 

подлежат на фузия, или които при фу-

зия биха довели до функционално него-

ден протеинов продукт, а следователно 

и до биологично неактивен продукт, т. 

е. такъв без клинично значение) дава 

възможност да се откриват и нови фу-

зионни феномени.

Предимствата са и по отношение на:

Времетраене – досега използваните 

методи изискват предварителна обра-

ботка на клетки или тъкани, което уве-

личава технологичното време над 24 

часа, докато продължителността на ме-

тода, съгласно изобретението, се свеж-

да до 4-5 часа.

Специфичност – откриването на 

отделните части (домени) на онко-фу-

зионния протеин има специфичност 

от порядъка на високо специфични и 

високо авидни антитела, но позволява 

разграничаване на фузионния фено-

мен от отделните нативни не-мутантни 

форми. Тестът може да разпознава вся-

какви реаранжирания на нормалните 

гени предшественици, стига те да водят 

до функционално навит протеин и сле-

дователно до функционална фузия.

Удобство – използва се 1 микролитър 

кръв/плазма, количество многократно 

по-ниско от използването при ELISA и 

други методи, позволяващо съхраня-

ването на ценния клиничен материал 

за други изследвания. При използване 

на клетъчен лизат от биопсия, количе-

ството може да бъде и по-малко, т. к. в 

клетъчни линии и клетъчни лизати от 

биопсия наличието на онко-фузионния 

протеин е достатъчно за получаване на 

много висок сигнал.

Достъпност – Тестът изисква използ-

ване на конвенционален real-time PCR 

и не изисква промени в оптиката, нито 

в софтуера; В момента такива апарати 

са налични във всяка една от големите 

болници в страната; Последователност-

та на действията изисквани от меди-

цинския персонал, който би прилагал 

метода са много близки до тези на real-

time PCR, като включват няколко пред-

варителни стъпки, които не се нуждаят 

от допълнително оборудване.

- Изобретението може широко да се 

прилага в клиничната онкология и уро-

логия при установяване на степента на 

малигненост (злокачественост) на про-

статния карцином, с цел птимизация на 

терапията на пациентите с лоша прог-

ноза.

- Дава лесна възможност за развитие 

на кита е мултиплексен (едновременен) 

анализ на допълнителни клинично зна-

чими фузионни мутации и други онко-

логични маркери в един клиничен тест, 

както при простатен карцином, така и 

при други онкологични заболявания 

(напр. левкози).

Разработеният тест използва за кон-

троли клетъчни линии с различна ан-

дрогенна рецептивност, носители на 

фузионната мутация и такива с див тип 
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на съставящите я гени (без фузия). Те-

стът запазва своята чувствителност при 

разреждания на клетъчните лизати до 

1:10-7 и до 1:10-10. Като зона за сигур-

ност се препоръчва 1:10-4 -1:10-5.

Изобретението е защитено с патент 

Рег. No 67180 B1, заявен на 20.11.2014, 

публикуван в бюлетин No 202010.2 

на Патентно ведомство на РБ на 

30.10.2020. На този етап е внедрен като 

метод за изследване на протеиновите 

нива на генната фузия, като е тестват 

при простатни карциномни линии съ-

държащи мутацията, както и при лими-

тирана група пациенти. С помощта на 

метода е установена модулацията на 

протеиновия продукт на TMPRSS2:EGR 

от специфична микро-РНК, която също 

търпи промяна при простатния карци-

ном, особено след геномното прена-

реждане което е свързано с напредва-

нето на заболяването. Микро-РНК 204 

е тумор супресорна микро-РНК, която 

претърпява сериозно „пре-програми-

ране“ и започва да проявява онкоген-

ни свойства именно при настъпване-

то на тази генна фузия. Установихме, 

че това е свързано със способността 

и директно да контролира нивата на 

TMPRSS2:EGR, регулирайки метилира-

нето на промотора на гена TMPRSS2. За 

да продължи метастатичната прогре-

сия, тумор-супресорните механизми 

пречещи на TMPRSS2:EGR са изключе-

ни, чрез естествена селекция. Методът 

позволява да се идентифицират паци-

енти с повишен риск, което би позво-

лило персонализиране и оптимизира-

не на лечението.
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РАКЕТНАТА ТЕХНИКА В СССР

Ракети

Съветската балистична ракета Р-1 

представлява пълно копие на V-2, произ-

ведена със съветски материали и по съ-

ветска технология (за която германските 

специалисти твърдят, че съответства на 

германската технология от началото на 

30-те).   

Съветската балистична ракета Г-1, по-

добрена версия на ракетата V-2 с обсег от 

600 км, е първата разработка на герман-

ския инженерен екип на Грьотруп, след 

като са били преместени в Русия. Съвет-

ска държавна комисия решава през 1948 

г., че тя е с по-добри качества от концеп-

цията на Корольов Р-2. Въпреки това Р-2 е 

пусната в производство.  Корольов  успя-

ва да убеди правителството да допусне в 

производство Р-2, а не Г-1, като твърди, че 

технологията за производство на Г-1 не 

може да бъде овладяна веднага от Съвет-

ския съюз. Няколко от концепциите на Г-1 

(интегрирани резервоари за пропелент, 

радио-контролирано прекъсване на дви-

гателя, предно разположен резервоар за 

течен кислород) обаче са използвани от 

групата на Корольов в техните ракети Р-2 

жава и през 1952 г. под обозначение Р-14. 

Д-р Албринг и неговите сътрудници 

предлагат проект за  безпилотен бом-

бардировач, обозначен с Р-15 (Г-5). Ба-

листичната ракета Р-5 е първата  ори-

гинална разработка на групата на Коро-

льов, която обаче използва всички идеи 

на германците по усъвършенстването 

на V-2, от Г-1 до Г-4. Активната фаза на 

проектантската работа 

по Р-5 е извършена през 

1952г. Р-5 се захранва 

от един двигател РД-

103, заимстван от А-4 и 

разработен в ОКБ-456 в 

Химки, под наименова-

ние РД-103. Той използ-

ва 92% алкохол като го-

риво и течен кислород 

като окислител и дава 

тяга от 43,8 тона. Срав-

нен с двигателя на  А-4, 

РД-103 включва редица 

подобрения, включи-

телно по-добра охладителна система 

за горивната камера и въвеждане на 

автоматичен контрол на тягата. След-

ващото поколение балистични ракети 

Р-7 са напълно оригинална разработка 

на групата на Корольов, на база новите 

оригинални двигатели на Глушко РД-107 

и РД-108. В края на 1954 г. Глушко изоста-

вя RD-105 и вместо това използва чети-

ри по-скромни камери от  V-2 за РД-107 

с общ турбо помпен агрегат и като го-

риво заменя спирта с керосин. Тягата е 

102 т. (4 х 25,5). Това всъщност е първата 

в света МКБР, годна да носи все още обе-

мистите и тежки съветски ядрени бойни 

глави. Първи полет 21.08.1957. Успехът 

и вследствие на това надеждността на 

дизайна и много голямата мощност за 

МКБР позволиха да се използва Р-7 като 

ракета носител за космически обекти. 

В процеса на експлоатация на Р-7 като 

космически носител бяха установени не-

достатъци и беше осъществена модер-

низацията й, за да се увеличи изходният 

Най-великото 
пътешествие

инж. Александър Тацов

Продължение от бр. 1/2020

Космическата надпревара между СССР и САЩ

Ракети Р-1, Р-2 и Р-5

Ракета Г-1

Ракета Р-7  

Ракета Р-5 на бойна позиция

През 1972 г. президентът Никсън и Конгресът на САЩ съкращават полетите 

по програмата „Аполо“.  Полетът на Аполо 17 е последен.                                                                              

Мисиите „Аполо“ са най-големият досега научно-технически проект изобщо 

в историята на човечеството. През някои от 60-те години, бюджетът на НАСА 

превъзхождаше военния бюджет на САЩ. 

Тези дни се навършват 50 години от края на проекта Аполо и ние продължава-

ме разказа за космическата надпревара.

и Р-5. Г-1 получава секретно обозначение 

Р-4 и явно обозначение Р-10.

Задача на проекта Г-2 е да се създаде 

първата оперативна балистична ракета. 

Цел – да се достави полезен товар от 1000 

kg в обхват от 2500 km. Ракетата ще из-

ползва три подобрени двигателя от  V-2, 

с обща тяга от 100 тона. Г-2 получава се-

кретно обозначение Р-6 и явно обозначе-

ние Р-12. Изпит-

вани са различни 

е д н о с т е п е н н и 

и двустепенни 

комбинации от 

Г-1 и Г-2.

Г-3 е проект на 

базата на Г-1. Обозначение Р-8/Р-13. Ба-

листичната ракета Г-4 е проектирана от 

групата на Грьотруп в конкуренция с Р-3 

на Корольов. Устинов информира Грьот-

руп за изискването на 9 април 1949 г. да 

достави 3000 кг полезен товар (всъщност 

се има предвид ядрена бомба) на 3000км. 

Това изискване означава значително по-

добрение спрямо съществуващата техно-

логия V-2. Държавната комисия оценява 

Г-4 по-високо от Р-3 на Корольов на 7 де-

кември 1949 г. Нито един от двата проек-

та обаче не е завършил с производство, 

но концепцията за проектиране на Г-4 е 

довела директно до МКБР Р-7 на Коро-

льов (по същество пакет от Г-4 или R-3A   

и ускорител Н1). Работата по Г-4 продъл-
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полезен товар, надеждността и да се уве-

личи обхватът от задачи, които може да 

решава.  Това доведе до появата на цяло 

семейство ракети-носители. Ракетите 

от това семейство сложиха началото на 

космическата ера. С тях бяха извършени: 

Изстрелване на първия изкуствен спът-

ник в орбитата на Земята. Изстрелване 

на първия спътник с живо същество на 

борда в орбита. Изстрелване на първия 

кораб с човек на борда в околоземна ор-

бита. Извеждането на станцията Luna-9, 

която извърши първото меко кацане на 

Луната. Повечето пилотирани полети на 

СССР и Русия  са извършени с ракети от 

това семейство.    

ДВИГАТЕЛИ НА ПЪРВОТО 

ПОКОЛЕНИЕ СЪВЕТСКИ РАКЕТИ

РД-100 

Двигател на Глушко, пропелант алко-

хол/течен кислород. За ракета Р-1. Съвет-

ско копие на двигателя V-2 със съветски 

материали. Германските ракетни учени 

помагат за проектирането  му. Тяга 40.4т. 

Специфичен импулс на морското ниво: 

203с. Първи полет 1948 г.

РД-101 

Двигател на Глушко, пропелант алко-

хол/течен кислород. За ракета Р-2 и V-2A. 

Разработен едновременно с РД-100, но 

без германско участие. По-компактна 

конструкция, повишена тяга, повишено 

налягане в камерата и по-висока концен-

трация на алкохол. Тяга 40.4 т. Специфи-

чен импулс на морското ниво: 210 с. Пър-

ви полет 1949.

РД-102 

Двигател на Глушко, пропелант алко-

хол/течен кислород. За ракета Р-3А, екс-

периментална ракета. Проектът е пре-

къснат през 1951 г., заради преминаване 

към разработка на РД-103.

РД-103 

Двигател на Глушко, пропелант алко-

хол/течен кислород. За ракета Р-5.  Няма 

производство. Окончателна екстрапола-

ция на ракетния двигател V-2 в СССР. Тяга 

50 т. Специфичен импулс на морското 

ниво: 216 с.

РД-105 

Оригинален двигател на Глушко, про-

пелант керосин/течен кислород. Пред-

назначен за ракета Р-7. Еднокамерен 

двигател, впоследствие се заменя с 4-те 

камери RD-107. Първоначален проект 

за МКБР. Няма производство. Оказва се, 

че не е възможно да  се преодолеят ви-

брациите в опре-

делени режими 

при използване-

то на една голя-

ма камера. Ед-

нокамерен дви-

гател, впослед-

ствие се заменя 

с 4-те камери RD-

107. Тяга 62,8 т. 

Специфичен им-

пулс на морското 

ниво: 302 с.

РД-107

Оригинален двигател на Глушко, про-

пелант керосин/течен кислород. Прила-

ган при знаменитите Р-7 и последващи 

ракети. РД-107 е проектиран под ръко-

водството на Валентин Глушко в лабора-

торията на OKB-456 между 1954 и 1957г. 

В него се използват  течен кислород   и 

керосин  като окислител и гориво.  Както 

беше характерно за всички потомци на 

ракетната технология V-2  , турбината на 

помпите се задвижва от прегрята пара, 

генерирана чрез каталитично  разлагане 

на  H
2
O

2
.  Обединени са четири горивни 

камери, всяка с конструкция близка до 

тази на А-4, но с пропелант керосин и те-

чен кислород, захранвани от една турбо-

помпа. Използват се четири по-малки ка-

мери, за да се заобиколят проблемите с 

нестабилността на горенето в по-големи 

единични камери, както при РД-105. Ос-

вен това двигателят има две допълнител-

ни малки горивни камери, с които се уп-

равлява посоката на вектора на тягата. На 

същата база е разработен двигателят РД-

108, при когото разликата е единствено в 

това, че има четири допълнителни малки 

горивни камери, с които се управлява по-

соката на вектора на тягата, а също  така 

е разчетен за по-продължително време 

на горене. Причината е в това, че РД-108 

ще се използва като единствен двигател 

в ракетна степен (затова има четири до-

пълнителни управляващи камери), до-

като РД-107 се използва в пакет от четен 

брой двигатели (обикновено четири). 

Тяга 102 т. (4 х 25,5). Специфичен импулс 

на морското равнище: 256 с. Първи полет 

1957 г.

РАКЕТНАТА ТЕХНИКА  В САЩ

Ракети

Redstone PGM-11 е първата голяма 

ракета, разработена в САЩ, използвайки 

немската технология V-2. Проектирана е 

от Американската агенция за балистични 

ракети на САЩ (ABMA) под ръководство-

то на Вернер фон Браун. Тя по-късно из-

стрелва първия американски сателит и 

първия американски астронавт в космо-

са по суборбитален полет. Първи старт: 

20.08.1953. Последен старт: 01.12.1965. 

Брой стартове: 53. Полезен товар: 3580 

kg. Тяга: 36т. През ноември 1944 г. аме-

риканската армия финансира General 

Electric по проекта 

Hermes, за разра-

ботване на немска 

ракетна техноло-

гия. Екипът на GE 

прави незначите-

лен напредък,  но 

с избухването на 

Корейската война 

армията изпитва 

спешна необходимост от балистична 

ракета. Програмата е прехвърлена към 

немския екип на фон Браун в Ню Мекси-

ко през 1950 г., след което през 1951 г. 

екипът и проектът са преместени в арсе-

нала Редстоун в Алабама. 

Екипът на Фон Браун завършва про-

ектирането на ракети с обхват от 400 км 

през 1952 г., комбинирайки доказаната 

технология V-2 с някои нови концепции 

(инерционна навигация, отделна бойна 

глава). Ракетата се задвижва от версия на 

двигателя Rocketdyne XLR43-NA-1, еволю-

ция на силовата установка на V-2 за про-

грамата на USA Navaho. Както е практика-

та на фон Браун, неговият екип създава 

прототипи на ракети, а производство-

то се извършва от външен изпълнител. 

Първият тестов старт е през август 1953 

г., първата произведена ракета от Крайс-

лер излита през юли 1956 г. Ракетите Ред-

стоун са били използвани за тестване на 

РД-100

Старт на 
Redstone   

Старт на 
Юпитер С
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технологията за ракетите Юпитер, Юпи-

тер А и Юпитер С, които са разработени 

на базата на Redstone. Юпитер С извежда 

първия американски спътник в орбита 

през 1958г., след като Авангард на ВМС 

(задвижван от двигател на GE) се прова-

ля. Редстоун също е бил използван, за да 

изведе първите американци в космоса 

на двете суборбитални мисии Мерку-

рий-Редстоун. Военният Редстоун е пен-

сиониран през 1964г., заменен от много 

по-подходящия твърдогоривен Пършинг. 

Пенсионираните ракети са използвани 

като цели за противоракетната отбрана, 

а също част са прехвърлени в Австралия, 

където извеждат първия спътник на стра-

ната в орбита. Полезен товар 2860 кг. Об-

хват до 320 км. Двигател А-7.

Juno-1 (Jupiter С. Juno I) 

Четиристепенна ракета носител на 

Крайслер, вариант на Юпитер С с допъл-

нителна четвърта степен. Проектирана 

от Американската агенция за балистични 

ракети на САЩ (ABMA), под ръководство-

то на Вернер фон Браун. Първа степен – 

Редстоун, тяга 42,4 т., специфичен импулс 

235 с., Втора степен – блок от 11 ТвРД Baby 

Sergiant, тяга 7,5 т., специфичен импулс 

214 с. Трета степен – блок от 3 ТвРД Baby 

Sergiant , тяга 2 т., специфичен импулс 214 

с., Четвърта степен – 1ТвРД Baby Sergiant, 

тяга 0,68 т., специфичен импулс 214 с. По-

лезен товар на ниска околоземна орбита 

11 кг. Първи полет 31 януари 1958, из-

стрелва първия американски изкуствен 

спътник на Земята.

ЮПИТЕР С
Американска орбитална тристепен-

на ракета. 

Юпитер-С е проектирана от Американ-

ската  агенция за балистични ракети на 

САЩ  (ABMA), под ръководството на Вер-

нер фон Браун. Подобрен вариант на  ра-

кетата Redstone. Използвани са по-обем-

ни горивни резервоари. Първа степен – 

Redstone, тяга 42,4 т., специфичен импулс 

235с., Втора степен – блок от 11 ТвРД Baby 

Sergiant, тяга 7,5т., специфичен импулс 

214с. Трета степен – блок от 3 ТвРД Baby 

Sergiant, тяга 2 т., специфичен импулс 

214с. Първи полет – 20 септември 1956, 

последен полет – 8 август 1957г. И при 

трите изпитателни полета на екипа на 

Фон Браун е било наредено от МО да на-

товари последната степен с баласт. Това 

е било мярка за предотвратяване на „не-

преднамерени“ извеждания в орбита на 

сателити, които да откраднат приоритета 

на официалната американска програма 

Vanguard. При един от тези полети оба-

че третата степен се загубва, радарите 

не регистрират падане в океан. Допуска 

се, че тя би могла да е влязла в орбита. 

Ген. Медарис, началникът на полигона 

Хънтсвил решава, с риск да бъде наказан, 

да прибере на склад четвъртата ракета 

Юпитер С. По-късно с нейната модифика-

ция, наречена Juno-1, е изведен първият 

американски спътник Explorer 1. Обаче 

задръжката на Юпитер С се оказва груба 

грешка на бюрократите от армията, за-

щото Р-7 на Корольов изстрелва първия 

спътник на Земята на 4 октомври 1957 г., а 

пък Vanguard се проваля почти по също-

то време.

REDSTONE MRLV (MERCURY-

REDSTONE LAUNCH VEHICLE)
Американска суборбитална ракета. 

Използвана е за шест  суборбитал-

ни полети на Mercury от 1960–61 г. Моди-

фицирана ракета Редстоун, използвана 

за изстрелване на пилотирания космиче-

ския кораб Меркурий, по суборбитална 

траектория, на разстояние 380 км, при  

220 км надморска височина и максимал-

на скорост 6800 км/ч. Двигател А-7. По-

лезен товар по балистична траектория 

1 800 кг. Първи полет  21.11.1960

ATLAS LV-3B 
Американска двустепенна ракета 

носител, производство на Convair. 

Извежда в орбита първите четири-

ма американски астронавти по програ-

ма на Mercury. Полезен товар на ниска 

околоземна орбита 1360 кг. Първа сте-

пен – два двигателя Rocketdyne  XLR-89-

5 с тяга 152т., Втора степен – 1 двигател 

Rocketdyne XLR-105-5 с тяга 36,3 т. Първи 

полет 29 юли 1960 г. 

TITAN  2 GLV 
Двустепенна американска  ракета  но-

сител на Martin с 

помощта, на 

която са изведе-

ни в орбита два-

надесет  косми-

чески кораба

на САЩ от второ

поколение  –

Д ж е м и н и . 

Първа степен –2

двигателя LR87-

AJ-7 с тяга 190т., 

Втора степен –

двигател LR91-AJ-7 с тяга 44т. Първи по-

лет 8 април 1964 г., последен полет 11 

ноември 1966, общо 12 изстрелвания, 

всички успешни, по програмата Gemini. 

Полезен товар на ниска околоземна ор-

бита 3600кг.

ДВИГАТЕЛИ
Двигател Redstone. Модификации от 

А-1 до А-7. Двигател на Rocketdyne. Про-

пелант алкохол/течен кислород. За раке-

та Redstone. Разработен първоначално 

като XLR43-NA-1, американска версия на 

V-2, еднокамерен двигател, тестван през 

1945 година. Тяга 41,4 т. Специфичен им-

пулс на морското равнище 235с. Първи 

полет 1953 г.

Двигатели А-6 и А-7. Докато ранните 

полети на ракетите Redstone използваха 

версиите A-1 до A-4 на двигателя, раке-

тата влезе в последваща експлоатация с 

версиите A-6 и A-7. Всеки модел от серия 

„А“ има едни и същи основни параметри, 

като моделите се различават само в мо-

дификациите на различни компоненти. 

Всъщност и всичките седем модела бяха 

взаимозаменяеми, като се изискваха 

само незначителни промени на тръбите 

за свързване на двигателя към ракетата.

XLR89-5 Двигател на Rocketdyne. Про-

пелант керосин/ течен кислород. За раке-

та Атлас D. Тяга 76 т. Специфичен импулс 

на морското равнище 248с. Оригинален 

двигател на Rocketdyne. Първи полет 

1958г.

Полети на Redstone MRLV

Об означение 
на полета

Обозначение 
на ракетата

Дата на 
стартиране

Коментари

MR-1 MR-1 21.11.1960

Празна капсула;  ракета 
се самоликвидира в полет 
поради електрическа 
повреда

MR-1A MR-3 19.12.1960 Празна капсула

MR-2 MR-2 31.01.1961 Носи шимпанзето Хам

MR-BD MR-5 24 март 1961г
Празна нефункционална 
капсула 

MR-3 MR-7 5 май 1961г астронавт Алън Шепард

MR-4 MR-8 21 юли 1961г астронавт Гас Грисъм

 Ракета Atlas

Ракета Titan  2
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XLR105-5, MA-3 част от LR105. Двигател 

на Rocketdyne. Пропелант керосин/ N
2
O

4
. 

За ракета Атлас D. Тяга 36,3т. Специфичен 

импулс на морското равнище 215с. Ори-

гинален двигател на Rocketdyne. Първи 

полет 1958 г.

LR87-AJ-7, вариант на LR87. Двигател 

на Aerojet. Пропелант Aerozine-50/ течен 

кислород. За ракета Gemini Titan 2 GLV. 

Тяга 94,7т. Специфичен импулс на мор-

ското равнище 258с. Оригинален двига-

тел на Aerojet. Първи полет 1962 г.

LR91-AJ-7, вариант на LR91. Двигател 

на Aerojet. Пропелант Aerozine-50/ течен 

кислород.  За ракета Gemini Titan 2 GLV. 

Тяга 44т. Специфичен импулс на морско-

то равнище 316с. Оригинален двигател 

на Aerojet. Първи полет 1962 г.

НАДПРЕВАРАТА ЗА ПЪРВИЯ 

СПЪТНИК
Надпреварата започва фактически с 

обявената публично „Програма за Земя-

та“ на САЩ, започнала през 1954г. като 

предложение на Агенцията за балистич-

ни ракети  на  армията  (ABMA) към  Сухо-

пътните сили, наречено Project Orbiter за 

извеждане в орбита на научен спътник 

на Земята по време на  Международна-

та геофизична година (IGY, МГГ) 1957-58. 

Предложението, което използва за осно-

вен носител военната ракета „Redstone“ е 

отхвърлено от  администрацията. Тогава, 

на 4 август 1955, група консултанти, наре-

чени „комитет Стюарт“, одобряват проек-

та на ВМФ „Vanguard“ за изстрелване на 

ИСЗ през МГГ. 

Това решение означава фактическа 

забрана за изстрелване на спътника на 

Сухопътните сили от  ABMA в полигона 

Хънтсвил, където работят германските 

специалисти, под ръководството на фон 

Браун. Там, още през 1956г. ракетата но-

сител Jupiter С, изградена на базата на 

Redstone,  е изпитана успешно в балис-

тичен режим. Тогава последната степен 

е запълнена с баласт, за да не излезе в 

орбита, нещо което им  е изрично забра-

нено чрез МО. Проектът „Vanguard“   на 

Военноморските сили, използва ракета 

носител Vanguard TV-4, обявена от коми-

тета „Стюарт“ за по-малко свързана с во-

енните. 

В това време 

съветската кос-

мическа про-

грама е гриж-

ливо укривана 

и наивните аме-

риканци изоб-

що не подози-

рат гигантските 

и целенасочени 

усилия на СССР 

да се сдобие 

с приоритет в 

космическите 

и з с л е д в а н и я , 

преди  всичко с 

пропагандни цели. 

Без всякакво предварително оглася-

ване, Спутник 1 е изстрелян на 4 октом-

ври 1957 в 19:28 ч. по Гринуич. Масата 

на апарата е 83,6 kg, перигея – 228 km, 

а апогея – 947 km. Наклон на орбитата – 

65,1°. Спътникът представлява кълбо с 

максимален диаметър – 0,58 m. Общо са 

извършени 1440 обиколки около Земя-

та. Спътникът носи един радиопредава-

тел, който предава периодичен сигнал. 

Няма научни уреди. Ракетата носител е 

Р-7. Спътникът продължава да изпраща 

радио сигнали 22 дни. В крайна сметка 

„Спутник“ изгаря в атмосферата след 3 

месеца, на 4 януари 1958 г. 

Междувременно, на 3 ноември 1957 

година, е изстрелян вторит космически 

апарат в околоземна орбита – Спутник2. 

Ракета носител – също Р-7. Това е пър-

вият орбитален апарат носещ животно 

на борда си – куче. Масата му е общо 

508 кг. Сателитът съдържа система за 

регенерация и температурен контрол 

на кабината и ред научни инструменти: 

контейнер с кучето Лайка с регистратор 

на биологични данни, Гайгеров брояч 

на заредени частици, Спектрометри за 

слънчева радиация (ултравиолетова и 

рентгенова) и за космически лъчи. След 

достигане на орбита, връхният конус се 

отделя успешно, но Блок А на апарата не 

успява да се отдели както е планирано. 

Това възпрепятства нормалното функ-

циониране на системата за термичен 

контрол. Освен това част от изолацията 

се откъсва и температурата във вътреш-

ността на апарата достига до 40 градуса 

Целзий. Счита се, че поради това кучето 

Лайка оцелява само няколко часа след 

старта, вместо 10 дни, както е планира-

но. Постепенно орбитата на Спутник-2 

се снижава, той навлиза обратно в плът-

ните слоеве на земната  атмосфера  и 

прекратява съществуването си на 14 ап-

рил 1958, 162 дни след изстрелването. 

След извеждането на съветския Спут-

ник1  на 4.10.1957г., първоначалната  

американска програма „Проект Орби-

тър“ е възродена под името „Програма 

Explorer“, за да се настигне Съветският 

съюз.  С намеса от най-високо ниво, на-

чалникът на полигона Хънтсвил, ген. Ме-

дарис, получава разрешение за извеж-

дане. Спътникът, наречен Explorer-1, е 

проектиран и изграден от  Jet Propulsion 

Laboratory  (JPL), а  ракетата носител 

Jupiter-C е модифицирана от ABMA, за да 

побере сателита като полезен товар. Пре-

работената ракета е известна като Juno I.

За целта конструкцията на  Jupiter-C (на 

основата на ракетата Redstone PGM-11) е 

запазена като е добавена четвърта твър-

догоривна степен и така се получава 

Juno I. Работейки задружно, ABMA и JPL 

завършват работата по модифициране 

на Jupiter-C и изграждане на Explorer 1 

за 84 дни.ИСЗ Спутник 1

ИСЗ Спутник – 2

Двигател 
А- 6/А -7

ИСЗ Explorer 1
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Въпреки това, още преди да приклю-

чи работата, Съветският съюз извежда 

на 03.11.1957г. втория Спутник2. Опитът 

на американския флот да изстреля пър-

вия спътник на САЩ в орбита, се проваля 

с неуспешния старт на  Vanguard TV3  на 

06.12.1957 година.          

Научната апаратура на Explorer 1 е 

проектирана и изградена под ръковод-

ството на д-р Джеймс ван Алън от уни-

верситета в Айова и съдържа: Тръба на 

Geiger-Müller, за откриване на косми-

чески лъчи; Пет температурни сензора; 

Акустичен детектор за откриване на 

микрометеорити (космически прах); Де-

тектор от телена мрежа, също за откри-

ване на микро метеоритните въздейст-

вия. Explorer 1 стартира на 31.01.1958 

г. в 22:48 източно време (1 февруари, 

03:48 UTC) на върха на Juno I от стартова 

площадка LC-26  в  Cape Canaveral  , Фло-

рида. Общата маса на спътника е 13,4 кг, 

от които 8,3 кг. са научни уреди. Остава 

в орбита повече от 12 години,  изпра-

щайки данни, докато батериите се из-

тощават след почти четири месеца. Той 

остава в орбита до 1970 г. и е последван 

от повече от 90 научни апарата в серия-

та Explorer. Перигей 358 км, апогей 2550 

км. Това е първият космически апарат, 

който открива радиационните пояси на 

Земята, наречени по-късно радиацион-

ни пояси  на  Ван Алън (и донася на д-р 

Ван Алън Нобеловата награда).

Следва продължение: 

ЛУННАТА ГОНКА

ТАЛАНТИ
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в облас-

тта на науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обуче-

нието на талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, 

стимулира се провеждането на специализирани школи и летни университети и др.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във 

фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за на-

учна изява и развитие.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗДАНИЯ, ИЗЯВИ И МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чрез програмата „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ 

се организират дейностите на Фондацията, свързани с информационното осигурява-

не и разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, ор-

ганизирането на изяви за наука, техника, технологии и управление – конкурси, сим-

позиуми, семинари, кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, 

изложби, да насърчава международното сътрудничество на младите хора и техните 

организации в областта на науката, техниката, технологиите и управлението, както и 

да подпомага деловите им контакти със сродни организации в други страни.

НАСЪРЧАВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ
Чрез програмата „Насърчаване на стопански инициативи“ се насочва и координи-

ра дейността на Фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на науч-

но-технически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колек-

тиви и търговски дружества на младите хора, както и на отделни младежи на възраст 

до 35 години.

РАЗВИТИЕ
Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на съвместни дейности 

на програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални ор-

ганизации и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на  Фондацията.

 

 За делови контакти: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1

  тел: 02/9815181; тел/факс 02/9815483

  e-mail: offi  ce@evrika.org

Фондация „ЕВРИКА“ е основана през 1990 го-
дина за подпомагане на даровити деца и млади 
хора при реализирането на проекти в областта 
на науката, техниката и управлението; под-
крепа на младите новатори и предприемачи, 
разпространение на научни, технически и иконо-
мически знания; усъвършенстване на материал-
ната база за научно и техническо творчество; 
подпомагане на обучението и специализацията, 
на международното сътрудничество в облас-
тта на науката и техниката.

ФОНДАЦИЯТА 

ОСЪЩЕСТВЯВА 

ПЕТ ПРОГРАМИ:






