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СПИСЪК НА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ: 

 

   Финансирани от  МУ-СОФИЯ: 

1. Значение на взаимодействието между ендотелините и азотния оксид в регулацията на бъбречната 
функция и вариациите на артериалното налягане и сърдечната честота у спонтанно-хипертензивни 
плъхове, Договор №4/2004, МУ-София, водещ изследовател 

2. Значение на взаимодействието между бъбречните нерви, ендотелините и азотния оксид в 
регулацията на бъбречната функция и вариациите на артериалното налягане и сърдечната честота у 
спонтанно-хипертензивни плъхове, Споразумение №1/2006 г, МУ-София, водещ изследовател 

3. Роля на невроналната азотен оксид синтаза в регулацията на плазмената ренинова активност и 
бъбречната екскреторна функция у спонтанно-хипертензивни плъхове, Договор 18/2008, МУ-София, 
водещ изследовател 

4. Роля на азотния оксид, продуциран от невроналната азотен оксид синтаза в регулацията на бързите 
колебания на артериалното налягане и сърдечната честота у спонтанно-хипертензивни плъхове, 
Договор №21/2009 г, МУ-София, водещ изследовател 

5. Ендогенни фактори модулиращи барорецепторната регулация на хемодинамиката и бъбречната 
функция, Споразумение №1/1993 г., MУ-София, член на научния екип 

6. Взаимодействие между азотния оксид и аденозина в барорефлексната регулация на кръвното 
налягане, Споразумение №1/1998 г., МУ-София, член на научния екип 

7. Значение на азотния оксид и аденозина в модулирането на бързите вибрации на артериалното 
налягане и сърдечната честота у неанестезирани плъхове, Дог. №12/1999 г., МУ-София, член на 
научния екип 

8. Участие на ендотелиновата система в регулацията на бъбречната функция и вариациите на 
артериалното налягане и сърдечната честота у спонтанно-хипертензивни плъхове, Дог. №4/2003 г., 
МУ-София, член на научния екип 

9. Изследване за влиянието на галантаминов хидробромид върху модел на инсомния при спонтанно 
хипертензивни плъхове, Договор №44/2005, МУ-София, член на научния екип 

10. Участие на ангиотензинови АТ1 рецептори в регулацията на циркадианните ритми на болковия праг 
у спонтанно хипертензивни плъхове, Договор №35/2006, МУ-София, член на научния екип        

11. Изследване ролята на хронично третиране със селективни АТ2 рецепторни лиганди върху 
денонощния ритъм на болков праг при плъхове, Договор №7/2007, МУ-София, член на научния 
екип               

12. Хистоморфологични промени в аортата на нормотензивни и спонтанно хипертензивни плъхове при 
липофундин-индуциран модел на атеросклероза, Договор №10/2007, МУ-София, член на научния 
екип         

13. Проучване денонощната динамика на мозъчната свръхвъзбудимост при каинатен модел на 
епилепсия на темпоралния лоб у нормотензивни и спонтанно хипертензивни плъхове Договор 
№32/2008, МУ-София, член на научния екип  

14. Оборудване на вивариум, съгласно нормативните изисквания за работа с опитни животни, Договор 
№2-И/2009, МУ-София, член на научния екип             

15. Влияние и ефекти на хомоцистеина съдържащ се в храни и напитки върху хомоцистеиновия статус 
на организма. Моделни изследвания,  Договор №3-С/2009, МУ-София, член на научния екип                                     

16. Влияние на неселективно инхибиране на азотен оксид синтазата върху нивата на простагландин E2 
и простагландин F2-ALPHA в урина и плазма у спонтанно-хипертензивни плъхове, Договор 
№22/2009, МУ-София, член на научния екип               

17. Проучване денонощната динамика на депресивните състояния при каинатен модел на епилепсия на 
темпоралния лоб у нормотензивни и спонтанно хипертензивни плъхове, Договор №23/2009, МУ-
София, член на научния екип  

18. Участие на бъбречните нерви и nNOS в медиирането на бързите колебания на артериалното 
налягане и сърдечната честота у спонтанно-хипертензивни плъхове, Договор №21/2010, МУ-София, 
член на научния екип                                                            

19. Проучване на ефектите на мелатонин върху денонощната ритмика на депресивните състояния при 
каинатен модел на епилепсия на темпоралния лоб у нормотензивни и спонтанно хипертензивни 
плъхове, Договор №2/2010, МУ-София, член на научния екип                                             

20. Влияние на витамините върху метаболизма на хомоцистеин – моделни изследвания върху плъхове, 
Договор №1-С/2011, МУ-София, член на научния екип 

21. Изследване на влиянието на селективния ангиотензин АТ1 рецепторен антагонист лосартан върху 
денонощната ритмика на депресивните състояния при каинатен модел на темпорална епилепсия у 
нормотензивни и спонтанно хипертензивни плъхове, Договор №30/2011, МУ-София, член на 
научния екип 

22. Влияние на невропептда ангиотензин II върху промените в пространствената памет, денонощната 
ритмика на депресивни състояния и във водно-солевия метаболизъм при каинатен модел на 
темпорална епилепсия у Wistar плъхове, Договор №28/2012 г., член на научния екип 

23. Участие на аденозин А1 рецепторите и азотния оксид, синтезиран от невроналната форма на азотен 
оксид синтазата в регулацията на бъбречния кръвоток у плъхове, Договор №21/2016, МУ-София, 
член на научния екип 

 



 

    Финансирани от ФНИ, МОН: 

1. Значение на ендотелините и бъбречните нерви за регулацията на бъбречната функция и 
вариабилността на артериалното налягане при хипертония, Договор Л-814/1998, ФНИ, МОН, член 
на научния екип 

2. Изследване на биологичната активност на новосинтезирани ноцицептинови аналози на 
невропептида ноцицептин/орфанин FQ(1-13)NH2, модифицирани в девета позиция, ВУ-Л-205/2006-
2009 г., ФНИ, МОН,  член на научния екип 

3. Национален университетски комплекс за биомедицински изследвания, Договор № ДУНК 01-2-2009 
г., ФНИ, МОН, член на научния екип 

4. Проучване участието на ангиотензин II модулаторната система и хормона мелатонин в 
механизмите, регулиращи циркадианните ритми на мозъчната реактивност при каинатен модел на 
епилепсия, ДТК 02-56/2009 г., ФНИ, МОН, член на научния екип   

5. Синтез и биологична активност на нови ноцицептинови аналози, като потенциални противоболкови 
средства,  ДТК 02-61/2009 г, ФНИ, МОН, член на научния екип 



   Автобиография  Петя Павлова Маркова  
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