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Биологически науки
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ДН11/10-15.12.2017 г.
Начална и крайна дата на проекта:
15.12.2017 г. – 15.06.2019 г. – първи етап
Заглавие на проекта:
“Състояние на покой при Saccharomyces cerevisiae – модел за изследване на
токсикологичен и стресов отговор”
Базова организация:
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет (СУ-БФ), Катедра
«Обща и промишлена микробиология», лаборатория «Приложна микробиология»
Партньорски организации:
Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания - Българска Академия на
Науките (ИБЕИ - БАН)
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - Българска Академия на Науките
(ИОХЦФ - БАН)
Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
доц. д-р Венцислава Янкова Петрова
Общ размер на отпуснатото финансиране за първи етап:
57,000.00 лв.
Интернет страница на проекта (ако има такава):
www.sacego.com
Научни публикации по проекта:
1. Todorova T., Miteva D, Chankova S. (2019) DNA susceptibility of Saccharomyces cerevisiae to
Zeocin depends on the growth phase. Int. Microbiol., published on-line:
https://doi.org/10.1007/s10123-019-00065-5
2. Tomova A., Kujumdzieva A., Petrova V. (2019) Carbon source influences Sacharomyces
cerevisiae yeast cell survival strategies: quiescence or sporulation. Biotech. Biotech. Eq.
Manuscript ID: TBEQ-2019-0177 (submitted for publication)
3. Tomova A., Petrova V. (2019) Role of Saccharomyces cerevisiae antioxidant capacity on cellular
differentiation. Proceedings of 12th Seminar of Ecology-2019 with international participation
(submitted for publication)
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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в рамките на полето подолу):
През последните десетилетия изучаването на биологията на клетки в покой е бързо
развиващо се научно направление. Болшинството от организмите в природата, от
прокариоти до висши еукариоти, прекарват по-голямата част от жизнения си цикъл в покой
- състояние, определено като временна и обратима липса на пролиферация. От друга страна
изследванията с пъпкуващи дрожди S. cerevisiae, едноклетъчен еукариот, с добре изучени
генетични и биохимични характеристики, разкриха потенциала на този микроорганизъм
като удобен модел на висша еукариотна клетка. В този контекст основната изследователска
цел на проекта е:
Да се разработи алтернативен модел, базиран на клетки S. cerevisiae в покой, който да
служи за по-точен и чувствителен токсикологичен анализ при висши еукариоти.
За реализиране на основната изследователска цел, очакваните научни резултати за първия
етап по проекта са:
-

-

Характеризиране на клетки S. cerevisiae в състояние на покой въз основа на набор от
специфични морфологични, физиологични и генетични маркери и разработване на
процес за получаване на моделна Gо култура;
Изследване на окислително-редукционния статус на дрождеви клетки в покой при
третиране с различни лекарствени и токсични препарати;
Изучаване ролята на различни физични стресови фактори за преживяването на Gо
дрождеви популации;
Проучване на настъпилите промени в дрождевия геном и способността за тяхната
репарация при Gо дрождеви клетки, изложени на токсично въздействие.

За резултатно и ефективно управление и администрация на проекта се предвижда:
-

Създаване на структури за управление на проекта и планиране на техните основни
дейности и задължения;
Изготвяне и проследяване на стандарти за оценка, мониторинг и определяне
напредъка на проекта.

За успешно популяризиране на научните постижения в първия етап на проекта се очакват
следните резултати:
-

-

Изготвяне на програма и подробен план за разпространение на резултатите;
Издаване на основни материали за разпространение на дейностите по проекта –
участие в национални / международни форуми; публикуване на резултатите в
реферирани списания; изготвяне и разпространение на леснодостъпни и разбираеми
материали за широко популяризиране целите на проекта.
Създаване на интернет страница на проекта.
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Членове на научния колектив
Организации/участници1

Бележка2

Базова организация:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет,
катедра „Обща и промишлена микробиология“, лаборатория „Приложна
микробиология“
Ръководител на научния колектив
доц. д-р Венцислава Янкова Петрова
Участници:
доц. д-р Анна Вангелова Куюмджиева
доц. д-р Петя Койчева Христова
гл. ас. д-р Анна Атанасова Томова
лаборант Величка Богоева Бачорова
Партньорска организация:
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ – БАН)
Участници:
проф. д-р Стефка Георгиева Чанкова - Петрова
гл. ас. д-р Теодора Иванова Тодорова
гл. ас. д-р Петя Николаева Първанова
ас. докторант Даниела Миткова Митева
гл. ас. д-р Мария Димитрова Тодорова
химик Жана Христова Митровска – Сотирова
проф. д.н.б. Надежда Юрина
Партньорска организация:
Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН (ИОХЦФ – БАН)
Участници:
проф. д-р Павлина Александрова Долашка
гл. ас. д-р Александър Константинов Долашки
гл. ас. д-р Людмила Георгиева Велкова
ас. Радостина Руменова Великова

МУ/ПД
ДО

УЧ

МУ

1

Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2
Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък анализ на тяхната
приложимост (до 1 стр. в рамките на полето по-долу)
Феноменът "покой" е слабо разбран дори при дрождевите микроорганизми и
необходимостта от знания в тази област мотивира разработването на настоящия проект ДН11/10. В резултат от изпълнението на първия му етап бяха постигнати редица важни
резултати с научно, методическо и практическо приложение:
1. Беше разработен нов експериментален модел за получаване на култура S. сerevisiae в
състояние на покой, по отношение на следните параметри:
 влияние на условията на растеж (въглероден източник и физико-химични параметри
на процеса на култивиране) върху процесите за навлизане в Go състояние.
 взаимовръзка между кинетичните параметри на културата и ролята на плоидността и
генотипа при прехода през различните растежни фази до навлизане в състояние на
покой.
2. Получените експериментални Go култури на S. cerevisiae бяха характеризирани
морфологично и физиологично по отношение на: изменения във форма и размера на
клетките, способност за натрупване на вътреклетъчни резервни съединения, оценка на
специфични физиологични и биохимични маркери за навлизане в състояние на покой.
В резултат на проведените изследвания беше разработен успешен методологичен
подход за получаване и изолиране на S. cerevisiae Go клетки.
3. При изследване на метаболитните промени на клетки в покой, след излагане на
различни концентрации на моделни токсични съединения и разнообразни физични видове
стрес, беше получена ценна информация за адаптивните механизми, отговорни за
повишаване на клетъчната устойчивост при преминаване в състояние на покой:
 в Go състояние дрождевата клетка се характеризира със стабилна редокс хомеостаза
и енергетичен статус; активирана ензимна и не-ензимна защитна система и ниско
ниво на окислителни повреди в клетката; по-ниска ДНК чувствителност в сравнение
с тази на клетки в логаритмична фаза на растеж;
 намалената метаболитна активност на дрождите в Gо състояние обуславя поголямата им стабилност и устойчивост на въздействието на различни външни
стресови фактори, което ги прави по-подходяща моделна система за изследване на
основните токсикологични механизми на вредни вещества при животни и човек.
Първоначалните изследвания върху дрожди S. сerevisiae в състояние на покой показа,
че независимо от дългогодишното приложение на пролифериращи клетки в различни
токсикологични изследвания, предложеният от нас подход, за използване на Go
състояние като алтернатива, е по-надежден инструмент за оценка на ефекта на
разнообразни токсични съединения върху еукариотния метаболизъм и хомеостаза.
С цел ефективно управление и администриране на дейностите по проекта беше
разработен „План за управление и контрол на качеството на изпълнение на задачите
по проекта“.
Популяризирането на научните постиженията беше организирано в съответствие с
разработената програма и „План за разпространение на резултатите“, включващо
следните дейности: изготвяне на 3 публикации, 5 участия в национални / международни
форуми; разработване на 3 дипломни работи; изготвяне и разпространение на брошура на
проекта за широката публика; дизайн и оформление на уеб страница на проекта.
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