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1. Съвместно с немски учени  при експерименти за клониране на 

говежди ембриони  след трансфер на един бластоцист на 
синхронизиран реципиент на 27.08.1992 г. се роди първото 
клонирано теле в Германия. Това е първото теле в света получено от 
in vitro матурирани яйцеклетки и след култивиране in vitro.  
Световен принос с научен характер.(12,13,18,22,23 ) 
 

2. Разработена е методика за култивиране на яйцеклетките върху 
монослой от яйчникови епителни клетки или гранулозни клетки. 
Принос с оригинален научен характер. (18) 
 

3. При матурацията на клетките е прилаган комерсиален препарат 
„Folltropin“ съдържащ FSH (фоликуло стимулиращ хормон). До този 
момент всички лаборатории използваха рекомбинантен FSH, което 
изключително много оскъпяваше процедурата.  
Принос с оригинален научен и приложен характер. (18,22,23) 
 

4. Култивирането на яйцеклетките през първите 24 часа след 
оплождането е в среда без протеин (това се основава на изследвания 
на B.Bavister при хамстери, но не е правено до момента при крави).  
След 24 часа е добавян серум получен от крави в еструс в 
определени количества и след това клетките се култивираха по 
приетата методика. Тази модификация на метода доведе до едно 
средно увеличение с около 20% на броя на яйцеклетките които се 
делят.  
Принос с оригинален научен характер. (19,21) 
 

5. Разработени са различни методи за активация на яйцеклетки с цел 
установяване на най-подходящата процедура за лабораторни 
експерименти. При разработената нова система за култивиране се 
достигна до 40-50% развитие до бластоцист на оплодените 
яйцеклетки.  
Принос с научен характер. (11) 
 

6. Разработена е изцяло нова система за електрофузия на нуклеарно-
трансферните комплекси. За първи път в света е приложена повторна 
фузия при клетки, които не фузионираха след първите импулси. Това 



доведе освен до по-добри резултати от фузията, а също така и до по-
добро развитие на нуклеарно-трансферните комплекси в резултат на 
по-добрата активация.  
Световен принос с научен характер.(18,23,24) 
 

7. Разработена е изцяло нова система за електрофузия със 
собственоръчно изработена хоризонтална камера. Предимствата на 
тази камера са , че едновременно може да се поставят по 2 или 3 
нуклеарно-трансферни комплекса, които се ориентират така, че 
контактната повърхност бластоцист/цитоплазма лежат успоредно на 
теловете. С използването на тази камера , процента разделени 
нуклеарно-трансферните комплекси достига до 84,5%. 
Принос с научен характер. ( 14,16,18,23,24) 
 

8. Добавянето на Цистеин и Витамин Е към цитратен  
сперморазредител (ЦР) има  много добър антиоксидантен ефект и 
може да намали оксидативен стрес, предизвикан от размразяването 
на семенна течност от говеда при криоконсервация. Резултатите от 
това проучване предоставят нов подход за криоконсервация на 
семенна течност от бик и може да допринесат за подобряване на 
резултатите от криоконсервацията на семенна течност  в 
промишленото животновъдство.  
Принос с научен и научно-приложен характер. (1) 
 

9. При провеждане на експерименти за синхронизиране на овулацията 
(OvSynch) при крави се получиха много добри резултати. Този метод  
се препоръчва за прилагане в практиката. Метода се прилага 
целогодишно.  
Принос с научен и научно-приложен характер (4,6) 

 
 

 
 

 

 

 

 


