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Нови фероцен съдържащи камфор сулфонамиди - антитуморна активност и
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Базова организация:
Институт по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев” - БАН
Партньорски организации:
Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН
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Научни публикации по проекта:
The effect of ferrocene containing camphor sulfonamide DK-164 on breast cancer cell lines,
приета за печат в престижното международно списание Anti-Cancer Agents in Medicinal
Chemistry, Impact factor: 2.556, Авторски колектив: Maria Schröder1, Shazie YuseinMyashkova1, Maria Petrova1, Georgi Dobrikov2, Mariana Kamenova-Nacheva, Jordana
Todorova1, Evdokia Pasheva1, Iva Ugrinova1 *
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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в рамките на полето подолу):
Очакваните оригинални резултати са тясно свързани с изясняване на биологичните
механизми, чрез които нови фероцен съдържащи сулфонамиди засягат основни клетъчни
процеси и тяхната регулация, което води до антипролиферативен и антитуморен ефект.
Изследванията, описани в проекта, несъмнено ще доведат до ново знание за действието на
новоситезираните вещества, но и ще разкрият потенциала им за приложение във
фармакологията и защо не в медицината. Въпреки че изследванията са с фундаментален
характер, те биха имали и съществена практическа значимост, тъй като ще бъдат извършени
върху две важни моделни системи: рак на белия дроб - заболяване с висока смъртност и рак
на гърдата – най-разпространеното онкологично заболяване сред жените. Какъв ще бъде
клиничният изход от една терапия зависи в голяма степен от познаването на фините
механизми, по които даден химиотерапевтик действа и от молекулния контекст на
третираното туморно образувание – това са най-съвременните тенденции в онкологията,
почиващи на принципите на персонализираната медицина. Нашето проектно предложение
е фокусирано именно върху тази актуална тематика, ето защо вярваме, че очакваните
оригинални резултати ще намерят широк отзвук в научната общност, т.к имат не само
фундаментално значение, но и практически потенциал и третират важни социални
проблеми.
В проекта участват петима млади изследователи – четирима по смисъла на дефиницията за
„млад учен“ на ФНИ и един постдокторант. Един от започналите работа по проекта млад
учен започна своята докторантура изцяло базирана на тематиката на проекта. По проекта се
изработват и две дипломни работи на присъединили се към екипа млади колеги от СУ. В
проекта са предвидени интересни, разнообразни и нови научни подходи – това са найсъвременни техники в молекулярната и клетъчна биология и органичния химичен синтез,
чието усвояване ще повиши квалификацията и конкурентоспособността на членовете на
екипа. Не на последно място в проекта са предвидени средства за посещения на курсове и
научни “работилници” за най-младите, както и конференции за всички членове на екипа.
На тези международни и местни форуми се осъществява научен обмен, и се търси не само
разпространение на получените резултати, но и нови възможности за обогатяване и
развиване на тематиката в партньорство с наши и чуждестранни колеги. Осигуряването на
благоприятна, творческа среда за младите учени предполага, че те ще бъдат мотивирани да
продължат да работят по тематиката, залегнала в проекта и след неговото приключване.
Проектът е базиран на интердисциплинарно сътрудничество, което дава възможности за
разработване и стандартизиране на нови методи; младите учени, участващи в проекта, ще
работят с нови за тях техники и подходи и ще трупат професионален опит.
В заключение, реализирането на проекта ще допринесе за развитието на научния потенциал
в ИМБ и ИОХЦФ, обогатяването на тематиката на институтите и най-вече добиването на
нови знания в най-модерните области на съвременните био-медицински науки.
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Членове на научния колектив
Организации/участници1
Базова организация:
Институт по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев” - БАН

Бележка2

Ръководител на научния колектив
Проф. Евдокия Пашева, дбн
Участници:
Доц. Ива Угринова, доктор
Гл.ас. Йордана Тодорова, доктор
Гл.ас. Иван Илиев, доктор
Асистент Мария Петрова, доктор

МУ, ПД

Асистент Мария Шрьодер

МУ

Асистент Гюлназ Джебир

МУ

Партньорска организация:
Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН
Участници:
Доц. Георги Добриков
ас. Мартин Равуцов

МУ

ас. д-р Мариана Каменова-Начева

ПД

Партньорска организация:
Няма
Участници:
Няма
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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)
Едно от съвременните предизвикателства при прилагането на химиотерапията е
резистентността на някои видове рак към съответните анти-туморни агенти. Освен това
изключително важен фактор при избор на терапия е свойството на ати-туморния агент да
уврежда в минимална степен здравите клетки. Ние се насочихме към изследване свойствата
на новосинтезиран фероцен съдържащ камфор сулфонамид (синтезиран от колектив в
ИОХЦФ, БАН), в който са комбинирани функционални групи повлияващи различни
клетъчни процеси, което предполага по-висока терапевтична ефективност.. Свойствата на
новосинтезираното съединение бяха тествани върху моделни клетъчни линии на рак на
млечната жлеза: MCF-7, хормон завичеща MDA-MB-231 хормон независеща, с повишен
инвазивен потенциал и нормална MCF-10A клетъчна линия. Основните резултати могат да
се обобщят накратко:
 Новосинтезираният антитуморен агент показва висока степен на цитотоксичност към
MCF-7 и в по-малка степен към MDA-MB-231, но на практика не повлиява
жизнеността на нормалната клетъчна линия, което е значително предимство пред
класическия агент тамоксифен използван при химиотерапия;
 При по-продължително третиране се намалява пролиферативния потенциал и на
двете ракови клетъчни линии;
 Новосинтезираният антитуморен агент повлиява клетъчния цикъл и предизвиква
„арест“ в G1 фазата;
 Антитуморният агент индуцира програмираната клетъчна смърт като по-изявен е
ефектът при инвазивната клетъчна линия MDA-MB-231;
 Изследвани са в детайли клетъчни механизми като е установено, че
новосинтезираното съедиение оказва влияние на
експресията и клетъчната
локализация на ключови регулаторни фактори като NFκB и тумор супресорния белтък
p53.
Заключение: Получените оригинални резултати охарактеризират новосинтезирания
фероцен съдържащ камфор сулфонамид като надежден и специфичен терапевтичен
антитуморен агент.
През втория етап на проекта се планират изследвания на новосинтезирани съединения с
повишена разтворимост като ще бъдат използвани и полимерни носители с цел
целенасочено таргетиране на антитуморните агенти към злокачествени образувания.
Предвижда се изследванията да бъдат провеждани на опитни животни.
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