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Ракът е една от трите водещи причини за заболеваемост и смъртност в 

световен мащаб, особено в развитите страни. С нарастващата заболеваемост 
превенцията на рака е едно от най-значимите предизвикателства за 
общественото здраве на ХХI век. Поради хетерогенния характер на 
злокачествените заболявания и постоянно възникващите проблеми със 
системната токсичност и резистентност към множество клинично прилагани 
химиотерапевтици, съществува спешна необходимост от нови антинеопластични 
средства. Недостигът на информация за синтеза на биологично активни вещества 
с антинеопластичен ефект от антарктически дрожди и социалната значимост на 
злокачествените туморни образувания, засягащи милиони хора по света, 
породиха нашия интерес към оценката на антипролиферативния и 
проапоптотичен потенциал на техните метаболити. Доказаните ефекти на някой 
високомолекулни вещества идентифицирани от психрофилни дрожди показват, 
че може да повлияят имунологичното сигнализиране и на свой ред може да се 
подобрят антиинфекциозните отговори при макроорганизма. Целта на 
проектното предложение е да се изгради холистична концепция за получаване на 
фармацевтично значими молекули от представители на различни родове дрожди 
и да се изследва техния антинеопластичен, антимикробен и имунологичен 
потенциал. Комбинацията от биотехнологични подходи и възможностите на 
хемометричния анализ ще позволи по-задълбочено вникване в метаболитното 
разнообразие и съответната активност. По този начин ще се допълнят световните 
познания за капацитета на антарктическите дрожди да синтезират метаболити с 
различни биологични активности.  

Колективът от учени има компетенциите да направи проучванията, 
анализите и заключенията по поставените задачи. Екипът от специалисти 
работещи в различни научни направления е предимство, свързано с 
интердисциплинарния характер на проектното предложение.  

Колектив: гл. ас д-р Снежана Русинова-Видева (ИМикБ-БАН, ръководител), 
чл. кор. проф. двмн Христо Нахденски (ИМикБ-БАН), проф. Спиро Константинов 
(МУ-София), доц. д-р Мая Захариева (ИМикБ-БАН), доц. д-р Надя Радченкова 
(ИМикБ-БАН), доц. д-р Ренета Гевренова Биотехнологичен подход за получаване 
на биологично-активни молекули от антарктически дрожди   

 
(МУ-София), доц. д-р Манол Огнянов (ИОХЦФ-БАН), доц. д-р Димитрина 

Желева-Димитрова (МУ-София), гл. ас. д-р Йордан Георгиев (ИОХЦФ-БАН), д-р 
Стефка Начкова (ПУ „Паисий Хилендарски“), студент Цветислава Каменова (ПУ 
„Паисий Хилендарски“), студент Мария Андонова (ПУ „Паисий Хилендарски“). 

 
 
 
 
 
 



Biotechnological approach to obtain biologically active molecules by 
Antarctic yeasts  

 
Cancer is one of the top three causes of morbidity and mortality worldwide, 

especially in developed countries. With the growing incidence the prevention of cancer 
is one of the most significant public health challenges of the 21st century. Due to the 
heterogeneous character of malignant diseases and the constantly arising problems with 
systemic toxicity and resistance towards numerous clinically applied 
chemotherapeutics, there is an urgent need for a continuous search for new 
antineoplastic agents. The scarcity of information about the synthesis of biologically 
active substances with antineoplastic effects from Antarctic yeasts and the social 
significance of malignant tumour formations, affecting millions of people worldwide, 
generated our interest in evaluating the antiproliferative and proapoptotic potential of 
yeast metabolits. The demonstrated effects of some macromolecular substances 
identified from psychrophilic yeasts indicate that they may influence immunological 
signaling and in turn may enhance anti-infective responses in the macroorganism. The 
aim of the project proposal is to build a holistic concept for obtaining pharmaceutically 
relevant molecules from representatives of different genera of yeasts and to investigate 
their antineoplastic, antimicrobial and immunological potential. The combination of 
biotechnological approaches and chemometric analysis capabilities will allow deeper 
insight into metabolic diversity and corresponding activity. In this way, the world 
knowledge about the capacity of Antarctic yeasts to synthesize metabolites with 
different biological activities will be added.  

The team of scientists have the competence to do research, analyze and draw 
conclusions on the given tasks. The group of specialists working in different scientific 
fields is an advantage associated with the interdisciplinary nature of the project 
proposal.  

Participants: Assist. Prof. Snezhana Rusinova-Videva, PhD (The Stephan Angeloff 
Institute of Microbiology-BAS, project leader), Corr member Prof. Hristo Najdenski, 
DVM, DSc (IM-BAS), Prof. Spiro Konstantinov, DM (MU-Sofia), Assoc. Prof. Maya 
Zaharieva, PhD (IM-BAS), Assoc. Prof. Reneta Gevrenova, PhD (MU-Sofia), Assoc. Prof. 
Nadya Radchenkova,PhD (IM-BAS), Assoc. Prof. Manol Ognyanov, PhD (IOCCP), Assoc. 
Prof. Dimitrina Zheleva-Dimitrova, PhD (MU-Sofia) Assist. Prof. Yordan Georgiev, PhD 
(IOCCP), Stefka Nachkova, PhD (PU), Cvetislava Kamenova, student (PU), Maria 
Andonova, student (PU). 

 
 

 


