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„Нови RGD/полиамини – синтез и проучване за противотуморна 

активност“ 
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Злокачествените новообразувания са на едно от първите места като причина за смърт и 

са основен проблем на общественото здравеопазване. 

Що се отнася до химиотерапията на рака, един от основните проблеми е свързан с това, 

че лекарствата не са селективни по отношение на раковите клетки. Увреждането на 

нормалните клетки от тях води до тежки нежелани лекарствени реакции, които 

ограничават приложимата доза на противотуморните лекарства. Освен това, някои от 

цитостатиците не са разтворими и е много трудно да бъдат въведени в клетката. 

През последните години се използва нов подход за лекарствен дизайн – комбиниране на 

два или повече фармакологични ефекта в един лиганд. Бивалентният лиганд запазва 

силата на ефектите на отделните лекарствени молекули (синергичен ефект, по-ниски 

дози и по-малко странични ефекти), а в същото време при едновременното им 

прилагане се преодоляват някои ограничения, характерни за индивидуалните молекули. 

Сред цял спектър от късоверижни пептиди, аналозите на RGD представляват 

атрактивни средства за селективно доставяне на цитостатици до ракови клетки. Те 

притежават силен афинитет и селективност към интегрини, свръхекспресирани на 

клетъчната мембрана на някои туморни и ангиогенни ендотелни клетки. Линейни и 

циклични пептиди, съдържащи RGD (Arg-Gly-Asp) аминокиселинна последователност, 

се използват като агенти-доставчици за нискомолекулни лекарствени средства, пептиди 

и белтъци до ендотелни и туморни клетки. 

Цел: 

Получаване на нови хибридни структури – RGD/полиамини, които действат като 

специфични носители за терапевтични агенти. 

Задачи: 

1. Получаване на нови хибридни пептидни структури: 

2. In vitro изследване за потенциален цитотоксичен ефект на синтезираните 

пептидни конюгати.  

3. Изследване потенциала на новополучените струкури като преносители на 

терапевтични агенти. 

Очаквани резултати: 

 Ще се създадат нови, неописани в литературата аналози на RGD-пептиди и 

техни конюгати с по-силно изразени цитотоксични свойства. 

 Получените резултати могат да бъдат основа за разработването на нов клас 

лекарствени форми. 

 Проведените изследвания ще допринесат за академичното израстване на 

колектива.  

 Участието на студенти в проекта ще повиши интереса им към новостите в 

областта на експерименталната медицина. 


