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Пленарни доклади

Hydrogen Bonding in Chemistry and Biology
Poul Erik Hansen
Department of Science and Environment, Roskilde University, Denmark

Hydrogen bonding plays a major role in chemistry and biology as well as in drug-target
interactions. Hydrogen bonds can be divided into two types, intramolecular ones with a double
bond between the donor and the acceptor also called Resonance Assisted Hydrogen Bond
(RAHB) and those with no double bond either intramolecular or intermolecular. The former type
may also involve tautomerism.
The talk will give an overview of the many different possible hydrogen bonding scheme
both neutral and charged.
The talk will describe intermolecular cases in biology including the important cases of βpleated sheets and -helices and salt bridges in protein1 (see Fig.1), hydrogen bonds in the drug
piroxicam2 as well as hydrogen bonds in organic molecules like Mannich bases such as 1hydroxy-2-piperidino-4-naphthaldehyde3 as well as proton sponges.

Fig. 1 Study of salt bridges in Protein G. Ref. 1
The RAHB type are found in many organic molecules such as o-hydroxyaromatics (Fig.
2), o-hydroxySchiff bases (Fig. 2), β-diketones and β-thixoketones to mention a few. Hydrogen
bonding is also an important feature in natural products such as flavonoids, usnic acid etc.

Two features of intramolecular hydrogen bonds and possibly related are the strength of
the hydrogen bond and tautomerism. Factors influencing the hydrogen bond strength are
discussed.
Methods to reveal tautomerism are discussed. These methods include NMR chemical
shifts, isotope effects on chemical shifts,3 one-bond NH coupling constants and DFT calculations.
The latter are especially useful in the calculation of NMR chemical shifts of tautomeric species
that cannot be isolated.
References:
1. Jennifer H. Tomlinson, Saif Ullah, Poul Erik Hansen and Mike P. Williamson,
Characterisation of salt bridges to lysines in the Protein G B1 domain.J.Am.Chem.Soc.
131 (2009) 4674-84.
2. D.Ivanova, V.Deneva, D.Nedeltcheva, F.S.Kamounah, G.Gergov, P.E.Hansen,
S.Kawauchi and L.Antonov. Tautomeric transformations of Piroxicam in solution: a
combined experimental and theoretical study. RSC Adv. 5 (2015) 31852-31860.
3. P.E. Hansen, Isotope Effects on Chemical Shifts of Hydrogen Bonded Systems.
J. Label. Comp. Radiopharm. 50 (2007) 967-81.

Устни доклади
Секция 1
„Органична химия и Медицинска химия“

Приложение на мултикомпонентна реакция за синтез на
аналози на алкалоида Salvadoricine
В. Стаева*, Й. Стремски*, Ст. Статкова-Абегхе*, Ил. Иванов*
*Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Химически факултет, ул. „Цар
Асен”24, Пловдив 4000, stab@uni-plovdiv.bg
Изследванията в областта на медицинската химия, показват че бензотиазолът и
бензотиазоловите производни притежават разнообразна биологична активност,
включително антималарийнa, противотуберколознa, противовъзпалителнa, противоракова,
антимикробнa, антидиабетнa, антиконвулсантна и др. Един от подходите за синтетично
приложение на N-хетероциклените съединения е използването им под формата на
реактивоспособни N-ацилиминиеви реагенти. Известни са реакции на N-ацилиминиеви
реагенти, получени от бензотиазол с различни нуклеофили включително метиленактивни
съединения като ацетон, ацетофенон, бензалацетон, ацетилацетон, ацетацетоамид,
етилбензоилацетат и др.
Оптимизирани са условията за провеждане на реакция (Схема 1) с участието на 3ацетилиндол (3) при вариране на разтворителя, реакционната температура, количествата от
изходните вещества и реда на смесването им. Приложена е мултикомпонентна реакция на
амидоалкилиране на 3-ацетилиндол с бензотиазол (1) и алкилхлороформиати (2 a, b).

Схема 1
При използване на ацетонитрил и двукратен излишък от изходните бензотиазол и
алкилхлороформиат, получихме два бис-хетероциклени продукти, аналози на алкалоида
Salvadoricinе с добиви 74% (4 a) и 53% (4 b). Получените съединения са пречистени
хроматографски и характеризирани спектрално с ИЧ, 1Н- и 13С- ЯМР спектри.
Изследванията са проведени със съдействието и финансовата подкрепа на фонд
„Научни изследвания” при ПУ „Паисий Хилендарски”, договор № ФП 17 ХФ 013.

Синтез и изследване на радикал-улавящата активност на нови
бензотиазолови съединения
Д. Клисурова*, В. Балчева*, Й. Стремски*, Ст. Статкова-Абегхе*
*Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Химически факултет, ул. „Цар
Асен”24, Пловдив 4000, stab@uni-plovdiv.bg
Бензотиазоловите производни са важна група хетероциклични съединения със
широк спектър от биологични и биофизични свойства. Някои 2-арилбензотиазоли са
известни като противогъбични, антимикробни и антитуморни агенти. Наличието на
бензотиазолова група в тези съединения, определя свойствата на флуоресценция и тяхната
потенциална употреба като флуоресцентни маркери за биоструктури.
В резултат на поредица изследвания бе разработен нов подход за синтез на 2фенил-бензотиазоли, чрез мултикомпонентна реакция на алфа-амидоалкилиране между
бензотиазол (1), алкилхлороформиати (2 a, b) и различни феноли (Схема 1). Като
нуклеофили бяха използвани пирокатехол (3), резорцинол (4), хидрохинон (5), и пирогалол
(6), което даде възможност за получаване на поредица нови бензотиазолови съединения (710) с потенциална биологична активност.

Схема 1
Оптимизирани са реакционните условия и е изследвана зависимостта на реакциите
от броя и разположението на хидроксилните групи. Определена е радикал-улавящата
активност на пет от новосинтезираните бензотиазолови производни, чрез DPPH метод и е
съпоставена с тази на изходните феноли (3-6). Получените резултати за IC50 показват, че от
изходните феноли най-висока радикал-улавяща активност проявяват пирогалолa и
пирокатехолa, а от синтетичните съединения (10 а) (производно на пирогалол с R1 = -Et) с
IC50 - 0.0036 mM.
Изследванията са проведени със съдействието и финансовата подкрепа на фонд
„Научни изследвания” и Студентски съвет при ПУ „Паисий Хилендарски”, договор
№ СП 17 ХФ 018.

Приложение на N-ацилиминиеви реагенти за синтез на
аза-камалексин
Д. Киркова*, Й. Стремски*, Ст. Статкова-Абегхе*, Ил. Иванов*
*Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Химически факултет, ул. „Цар Асен”24,
Пловдив 4000, stab@uni-plovdiv.bg
Фитолексините са природни съединения свързани с растителния имунитет. Този клас
съединения представляват вторични метаболити с ниска молекулнa маса притежаващи
антимикробни и противогъбични свойства. Известно е, че фитоалексинът Camalexin, изолиран
от растенията Arabidopsis thaliana и Camelina sativa, проявява забелижителна антитуморна
активност срещу някои човешки ракови клетки.
Целта на изследването е синтез на аза-камалексин, чрез приложение на N-ацилиминиеви
реагенти и последваща окислителна ароматизация на N-ацил-2-(3-индолил)-имидазоли съгласно
ретросинтезна Схема 1.

Схема 1
В по-ранни изследвания успешно са използвани ацил-иминиеви реагенти на тиазол,
бензотиазол и киселинни хлориди в условията на мултикомпонентна реакция на αамидоалкилиране за синтез на Camalexin и бензокамалексин. Сега докладваме алтернативен
подход за получаване на 2-(3-индолил)-имидазолови производни, при използването на
имидазол (1). Реакциите протичат успешно с много добри добиви от 60% до 97% при
вариране на реакционните условия и с използването на различни ацилиращи реагенти (Схема
2).

Схема 2
Намерени са условия за окислителна ароматизация на съединения (5 а-c). Реакцията
о
протича успешно за 4 часа при температура 25 С с използването на 1 еквивалент от
окислителя орто-хлоранил. При тези условия е получен нов синтетичен аналог на Camalexin аза-камалексин 6 (Схема 3).

Схема 3
Полученото ново съединение (6) е пречистено с препаративна колонна
хроматография и изолирано с високи добиви (до 88%).
При провеждане на окислителната реакция с двукратен излишък от орто-хлоранил и
кипене, са получени продукти на циклоприсъединяване по Дийлс-Алдер (7 a, b) (Схема 3).
За първи път орто-хлоранил е приложен за окисление на имидазолови производни.
Структурата на съединения (5 а-е, 6, 7 а, b) е спектрално доказана.
Изследванията са осъществени с финансовата подкрепа на национален фонд
„Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката, договор
№ ДН 09/15.

СИНТЕЗ НА ФУНКЦИОНАЛИЗИРАНИ БЕТА-КЕТОАМИДИ
Пламен Ангелов, Павел Янев, Стиляна Величкова
Пловдивски Университет“Паисий Хилендарски“, Химически Факултет
4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, angelov@uni-plovdiv.bg
Разширен е обсега на по-рано публикуван метод за получаване на бета-кетоамиди
[1] и е получен набор от нови кетоамиди, съдържащи защитена аминогрупа в страничната
верига. Методът използва бета-енаминоамиди като синтетични еквиваленти на амидни
енолатни синтони и се състои в триетапна процедура, изхождаща от комерсиално
достъпни ацетоацетамиди. Първоначално чрез кондензация с Boc-монозащитен
етилендиамин се получават бета-енаминоамиди, които след това търпят селективно Сацилиране със смесени анхидриди на N-защитени аминокиселини. Снемане на Bocзащитата в така получените междинни продукти инициира домино-процес на
вътрешномолекулно михаелово присъединяване, последвано от ретро-манихово
фрагментиране(Схема 1). Установено е, че наред с целевите бета-кетоамиди, в някои
случаи се получават и странични продукти на циклизация. Получените
функционализирани кетоамиди могат да бъдат използвани като отправна точка към редица
хетероциклени съединения с потенциална биологична активност.

Схема 1.
Изследванията са извършени с финансовата подкрепа на ФНИ към МОН (проект
ДН09/15), Royal Society of Chemistry (RF17-6592) и проект № ФП17-ХФ013 - ПУ.
[1] “Enamine-Based Domino Strategy for C-Acylation/Deacetylation of Acetoacetamides: A
Practical Synthesis of β-Keto Amides” Synlett, 2010, 1273-1275, Angelov, P.

СИНТЕЗ НА N-ЗАЩИТЕНИ
3-ЕНАМИНОТЕТРАМОВИ КИСЕЛИНИ
Силвия Иванова, Пламен Ангелов*, Павел Янев
Пловдивски Университет“Паисий Хилендарски“, Химически Факултет
4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, angelov@uni-plovdiv.bg
Много от природните тетрамови и 3-ацилтетрамови киселини проявяват силно
антимикробно действие, което ги прави добри отправни съединения в търсенето на нови
лекарствени средства. В хода на изследвания върху реакционната способност на бетаенаминоамиди открихме оригинален подход за получаване на енаминни производни на 3ацилтетрамови киселини със защитен азотен атом в пиролидиновия пръстен. Подходът се
основава на взаимодействие между бета-енаминоамиди и смесени анхидриди на азотно
защитени аминокиселини, при което се получават алфа-въглеродно ацилирани
производни(Схема 1). Последните циклизират до 3-енаминотетрамови киселини при
кипене в трифлуорооцетна киселина, като при това се запазва защитната група в
аминокиселинния остатък и се наблюдава незначителна рацемизация. Методът позволява
и получаване на аналози с шестчленен пръстен (2,4-пиперидиндиони). Получените
съединения са с много добра оптическа чистота и представляват интерес като градивни
блокове за нови вещества с антимикробно действие.
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Схема 1.
Изследванията са извършени с финансовата подкрепа на ФНИ към МОН (проект
ДН09/15), Royal Society of Chemistry (RF17-6592) и проект № ФП17-ХФ013 - ПУ.

Постерна сесия
Секция 1
„Органична химия и Медицинска химия“

Combined studies towards the aggregation of trimethine cyanine dyes
A. Kurutos *, A. Crochet **, K. M. Fromm **, L. Antonov *
* Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences,
Acad. G. Bonchev str., bl. 9, 1113 Sofia, Bulgaria, e-mail: ak@orgchm.bas.bg
** Department of Chemistry, University of Fribourg, Switzerland
Over the past couple of decades, cyanine dyes have attracted a significant medicinal and
biochemical scientific interest due to their unique photophysical properties, among which, their
low cytotoxicity and remarkable fluorescence enhancement upon binding to bio-objects, defining
the importance of their use as diagnostic tools. Our recent studies, revealed that the trimethine
cyanine dyes AK3-4 and AK3-9, illustrate a highly selective response to certain DNA/RNA
sequences [1]. This observation was a consequence of the AK3 dye’s self-association into Hdimers.

Figure 1. Chemical structures of the compounds under investigation.
Namely, the former results inspired us to shed more light into the aggregation process of the title
compounds, and so investigate in depth the resulting balance between the monomeric and the Hdimer species. Therefore, we employed chemometric analyses [2], crystallographic studies and
quantum chemical calculations, aiming to fully profilize the leading mechanism. Herein, our
concept was achieved by: i) investigation of the photophysical properties of the trimethine
cyanines in aqueous media by adjusting the temperature, the concentration, varying the path
length and introducing a polar aprotic solvent (DMSO), ii) advanced processing of the
experimental data, which provides information on the strength of the dimer assembly, iii)
verification of the experimental results by obtaining x-ray crystal structure, and vi) quantum
chemical calculations.
References:
[1] Kurutos, A.; Crnolatac, I.; Orehovec, I.; Gadjev, N.; Piantanida, I.; Deligeorgiev, T., J Lumin, 2016,
174, 70-76.
[2] Antonov, L; Gergov, G; Petrov, V; Kubista, M; Nygren J., Talanta, 1999, 49, 99-106.

A concept for stimulated proton transfer
in 1-(phenyldiazenyl)naphthalen-2-ols
V. DENEVA1, S. HRISTOVA1, L. ANTONOV1 and F. S. KAMOUNAH2
1 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences,
Acad. G. Bonchev str., bl. 9, 1113 Sofia, Bulgaria
2 University of Copenhagen, Department of Chemistry, Universitetsparken 5, DK-2100
Copenhagen, Denmark
A series of arylazoderivatives of
naphthols (1-3) were studied by means of
UV-Vis spectroscopy in different solvents
as well as by quantum chemical calculations
(MO6-2X/TZVP). Previous studies have
shown that 1-(phenyldiazenyl)naphthalene2-ol (commonly known as Sudan 1 (1)
exists as a tautomeric mixture.
The effect of the solvents is
minimized by the existing intramolecular
hydrogen bond. In general in non-polar
solvents
such
as
i-octane
and
tetrachloromethane1aform
predominates,
whilst in more polar solvents (methanol and
formamide) the opposite holds true (1b) [1].
The aim of the current study is to
investigate how structural modifications can
influence the tautomeric proton exchange.
Structure 2 contains an additional OH-group
which is expected to deprotonate easily and to affect the position of the tautomeric equilibrium by
changing the electronic properties of the substituent (from OH to O-).
The implementation of a sidearm in 3 is expected to create a condition for competition
between nitrogen from azo group and from piperidine unit for the tautomeric proton. In analogy
with already existing tautomeric switching systems, developed by us [2] the use of acid as stimuli
for controlling the tautomeric process could be foreseen.
References:
[1] L. Antonov, S. Stoyanov and T. Stoyanova; Dyes and Pigments, 27, 133-142, 1995.
[2] L. Antonov, V. Deneva, S. Simeonov, V. Kurteva, D. Nedeltcheva and J. Wirz; Angew.Chem., Int.
Ed.,48, 7875–7878, 2009.

Биологична активност на водни екстракти от лечебни растения
Миглена Раева*, Надежда Петкова*
*Университет по хранителни технологии, Катедра „Органична химия и неорганична
химия”, бул. Марица 26, 4002, Пловдив, България, e-mail petkovanadejda@abv.bg

Целта на настоящото изследване е да се определи количеството на общи феноли и
флавоноиди и антиоксидантната активност във водни екстракти от петнадесет лечебни
растения: корени (цикория, репей, черен оман, ехинацея, жълта тинтява, ревен, девесил,
иглика и чувен) и листа (рунянка, зайча сянка, левурда, великденче, синчец, жълт смил и
ехинацея). Екстракцията е проведена в ултразвукова вана с честота 45 kHz за 40 min.
Антиоксидантната активност е оценена по DPPH

и FRAP методите. С най-голямо

количество на общи феноли се отличава водният екстракт от корен на девисил – 44.1±3.9
mg GAE/g dw. Най-ниски стойности на общи феноли се съдържат в корените на жълтата
тинтява – 0.8±0.1 mg GAE/g dw. Общите флавоноиди се откриват в значителни количества
в екстракти от корени на чувен (35.8 QE/g dw) и листа от рунянка (32.1 mg QE/g dw). Найниско количество на общи флавоноиди се наблюдава в екстракти от корени на решетка –
0.22 QE/g dw. С най-висока антиоксидантна активност се отличава корен от девисил –
183.4 mM TE/g dw по DPPH метода и 269.3 mM TE/g dw по FRAP метода. С най-ниска
антиоксидантна активност и по двата метода се характеризират водните екстракти от
корен на жълта тинтява. Получените резултати представят полезна информация за
биологичната стойност на водни екстракти от лечебни растения използвани в народната
медицина.

Оценяване на биологичната активност на бисквити приготвени с
брашна от клубени на топинамбур

Мирела Христова, Надежда Петкова, Ивелина Василева
Университет по хранителни технологии, катедра “Органична химия и неорганична
химия”, бул. Марица 26, 4002, Пловдив, България, e-mail: petkovanadejda@abv.bg

Целта на настоящото изследване е да се приготвят маслени бисквити с два вида
брашна от клубени на топинамбур (JAF): JAF 1 – богато на фруктоолигозахариди и JAF2 –
богато на инулин и да се оцени тяхната биологичната активност. Варирано е количеството
на вложеното брашно от клубени на топинамбур в границите от 5 до 25 % спрямо
брашното. Опредено е количеството на общи феноли, флавоноиди и антиоксидантната
активност, както на изходните брашна от топинамбур, така и на приготвените серии
бисквити. От получените резултати е видно, че след термична обработка количеството на
полифенолите в маслени бисквити, съдържащи с 25 % брашно JAF2, е пет пъти по-високо
от това на контролната проба (без брашно от топинамбур). С най-висока антиоксидантна
активност се отличават отново маслени бисквити с 25 % вложено брашно от топинамбур
(JAF2) – 458 mM TE/ 100 g (DPPH метод) и 1865 mM TE/100 g (FRAP метод).
Следователно, биологичната активност на приготвените бисквити с JAF2 е по-висока от
партидите с JAF1. С повишаване на количеството на вложените брашна се повишава
антиоксидантната активност на приготвените маслени бисквити. Те са оценини като
богати на полифеноли и антиоксиданти хранителни продукти с потенциално приложение
за диетично и здравословно хранене.

Отнасяне на 1H и 13C ЯМР, 1H-1H COSY, HMBC, HMQC спектри
на 2-тиоурацил
П. Джамбазова*, П. Маринова*, П. Пенчев*
*Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, Химически факултет, ул. „Цар Асен”24,
Пловдив 4000 marinova@uni-plovdiv.bg
Щитовидната жлеза (lat. Glandula thyr(e)oidea) e важна жлеза с вътрешна секреция.
Тя произвежда хормони, чиято основна роля е осигуряване на обмяната на веществата,
растежа и развитието на клетките и на редица органи. Щитовидната жлеза посредством
производството на хормоните Т3, Т4 и калцитонин е орган от жизнено значение за
нормалното функциониране на човешкия организъм. Трябва да отбележим, че възможните
начини за лечение на болни от базедова болест са консервативно лечение, което се състои
в прием на антитиреоидните препарати – тиамазол (метизол, тирозол) и пропилтиоурацил
(пропицил), хирургично лечение или терапия с радиоактивен йод.
Доказано е, че метилтиоурацилът е антитироиден препарат. Известно е, че усилва
растежа и пролиферацията на клетки, използва се за подобряване на възстановяването на
увредена тъкан, ускорява заздравяването на рани, язви, изгаряния, повишава
резистентността към инфекция. Характерна особеност на лекарството е да стимулира
ефекта на хемопоеза (образуване и укрепване на левкоцити и еритроцити в костния мозък).
Той има подобен механизъм на действие и страничен ефект като този на
пропилтиоурацила. Лекарството действа, за да намали образуването на съхранявания
тиреоиден хормон, като тиреоглобулин в щитовидната жлеза.
Ето защо вниманието ни е насочено към 2-тиоурацила и неговите производни. В
това научно съобщение е направено пълно отнасяне на ЯМР спектралните данни. 2тиоурацилът е спектрално охарактеризиран с помощта на методите на UV-Vis, ИЧ, ATR
FTIR, Раман и 1Н- и 13С-ЯМР спектроскопия, както и с 1H-1H COSY, HMBC, HMQC
техники в ЯМР.
БЛАГОДАРНОСТИ
Това изследване е финансирано от Фонд „Научни изследвания”, договор ФП17-ХФ-013.
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Троен комплекс на ванадий (IV) с нафтален-2,3-диол (DHN) и 3(4,5-диметилтиазолил-2-ил)-2,5-дифенил-2H-тетразолиев
бромид (MTT) за течно-течна екстракция на ванадий
Златимир Т. Желева, Галя К. Тончеваа, Кирил Б. Гавазовб
а – Пловдивски университет „П. Хилендарски“, Катедра ОНХМОХ
б – Медицински университет – Пловдив, Фармацевтичен факултет, Катедра Химични
науки
Изследвана e екстракционно-хромогенната система ванадий (IV), нафтален-2,3диол (DHN), 3-(4,5-диметилтиазолил-2-ил)-2,5-дифенил-2H-тетразолиев бромид (MTT),
вода и хлороформ. Намерени са оптималните условия за течно-течна екстракция: pH (4,8 –
5,5), концентрация на DHN (1,6  10–3 mol L1), концентрация на MTT (1,5  10–4 mol L1) и
време на екстракция (2 min). Съставът на екстрахирания троен комплекс е 1 : 2 : 2 (V :
DHN : MTT). Той се характеризира с абсорбционни максимуми при 335 nm и 570 nm.
Молната абсорбируемост при основния максимум (570 nm) e 2,9  104 L mol−1 cm−1.

Есенно училище по нанохимия и нанотехнологии:
изследване на четири частни случая CASE STADY
Зл.Гарова
*Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, Химически факултет, ул. „Цар Асен”24, Пловдив
4000, garova@uni-plovdiv.bg
През есента на 2016 година бе организирано и проведено Есенно училище по нанохимия и
нанотехнологии с изявени ученици, гимназиален етап при СУ„Проф. д-р Асен Златаров”, гр.
Първомай. Участниците в рамките на седем дни се запознаха с някои основни въпроси, свързани с
нанохимия и нанотехнологии. Посетиха Пловдивския университет „П.Хилендарски”, Софийския
университет „Кл.Охридски” и Аграрния университет, гр. Пловдив. Учениците изслушаха и взеха
участие в интерактивни лекции с демонстрации от научни работници от университети. Проведоха
демонстрационни и лабораторни упражнения, наблюдаваха и анализираха резултатите, изготвяха
проекти, презентации и нагледни материали, свързани с нанотехнологиите. Четирима участници от
есенното училище проявиха познавателна активност и след приключване на занятията. С цел
проучване на техните мотиви за продължаващо обучение бяха проведени интервюта. В постера се
представя качествен анализ на данните от интервютата.
Ключови думи: нанохимия, нантехнологии, частен случай

Autumn School of Nanoscience and Nanotechnology:
Investigating Four Case Studies
Zlatka Garovа
Paisii Hilendarski Plovdiv University, Faculty of Chemistry, Department of General and Inorganic
Chemistry with Methodology of Chemistry Education
24, Tsar Assen Str., Plovdiv 4000
Е-mail: garova@uni-plovdiv.bg
Autumn school of nanoscience and nanotechnology, involving outstanding high school students from
“Prof. Dr. Asen Zlatarov” Secondary School in the town of Parvomay, was organized and implemented in
the autumn of 2016. Within seven days, the participants got acquainted with some basic issues related to
nanoscience and nanotechnology. They visited “Paisii Hilendarski” Plovdiv University, “St. Kliment
Ohridski” Sofia University, and the Agricultural University of Plovdiv. The students attended and
participated in interactive lectures, including demonstrations by university researchers, carried out
demonstration and laboratory exercises, monitored and analyzed results, prepared projects, presentations
and visual materials related to nanotechnology. Four participants in the autumn school demonstrated
cognitive activity also after the completion of the classes. Interviews were carried out to examine their
motivation for continuing education. The poster presents a qualitative analysis of interview data.
Keywords: nanoscience, nanotechnology, case study

Rotary switches as a perspective platform for development of
molecular motors
S. Hristova*, F. S. Kamounah**, A. Crochet***, N. Molla*, P. E. Hansen****, D.
Nedeltcheva*, K. M. Fromm***, L. Antonov*
*

Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences,
Acad. G. Bonchev str., bl. 9, 1113 Sofia, Bulgaria, shristova@orgchm.bas.bg ; ** Department of
Chemistry, University of Copenhagen, Universitetsparken 5, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark;
***
Departament of Chemistry, University of Fribourg, Chemin du Musee 9, 1700 Fribourg,
Switzerland; ****Roskilde University, Department of Science and Environment, DK-4000,
Roskilde, Denmark
Rotor switches (molecules, containing defined parts: rotor - axis - stator) are one of
possible perspective platform for development of molecular motors. Their action is based on
intramolecular, acid - catalysed,
proton transfer [1]. 1,2,3tricarbonyl-2-arylhydrazones
are a typical example for a
molecular rotor, which exists in
solution as an equilibrated
mixture of intramolecularly
hydrogen bonded E/Z isomers [2].
The main problem in this system is the inability to provide conditions to obtain pure
isomeric forms in solution (the main requirement in the design of molecular devices).
For this reason the aim of
current investigation is to design
molecular rotor containing one
additional tautomeric functionality
(OH group) in the stator to trace how
it will affect the rotation. The possible
tautomeric forms and the effects of
the solvents and acidity have been investigated theoretically and experimentally.
Acknowledgement
The financial support by the Swiss National Science Foundation (SupraMedChem@Balkans.Net SCOPES
Institutional Partnership) is gratefully acknowledged. In addition, we acknowledge the access to computational
facilities provided by Project MADARA (Project RNF01/0110).
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Влияние на ефекта на Ян-Телер върху образуването на твърди
разтвори с бльодитов тип структура Na2M1-XCuX(SO4)24H2O (M
= Co, Ni, Zn; X  0.14-0.18)
Цв. Банчева*, М. Георгиев*, Д. Маринова**, Д. Стоилова**
*Химикотехнологичен и металургичен университет, Факултет по металургия и
материало знание, бул. Климент Охридски 8, София 1756, пощенски адрес,
cvetelinabancheva@abv.bg
**Институт по неорганична химия, при БАН, София 1113
През последните години интересът към натриево-йонните батерии като алтернатива
на литиевите силно нараства поради по-ниската цена на натриевите съединения в
сравнение с тези на литиевите. Двойните сулфати на 3d-преходните метали с бльодитова
Na2M(SO4)2·4H2O (M = Mg, Fe, Co, Ni, Zn) и крьонкитова структура Na2M(SO4)2·2H2O (M =
Mn, Cu) привличат вниманието на изследователите поради тяхната способност да
съхраняват и транспортират натриеви йони, което ги прави подходящи прекурсори за
катодни материали. Цел на настоящите изследвания е получаването на твърди разтвори от
вида Na2M1-XCuX(SO4)24H2O (M = Co, Ni, Zn) и тяхното охарактеризиране.
Използваните експериментални методи - рентгенова дифракция, вибрационна
спектроскопия (инфрачервена и Раманова), електронен парамагнитен резонанс (ЕПР) и
термичен анализ показват, че медните йони се включват в бльодитовата структура,
образувайки [Cu(H2O)4(SO4)2] клъстери. Последните водят до поява на нови инфрачервени
ивици в областта на ν3 на сулфатните йони. Никеловите, кобалтови и цинкови йони не
приемат координационното обкръжение на медните йони в силно деформираните медни
октаедри [Cu(H2O)2(SO4)4] (ефект на Ян-Телер), изграждащи крьонкитовата структура.
Изследвана е разтворимостта в тройните системи от вида Na2Cu(SO4)2Na2M(SO4)2H2O
(M = Co, Ni, Zn). Локалната структура на медните йони в бльодитовите фази е изследвана с
ЕПР спектроскопия. Термичното поведение на твърдите разтвори е анализирано с
помощта на TGDTADSC анализи. Установено е, че с нарастване концентрацията на Cu2+
йони в твърдите разтвори нарастват стойностите на Hdeh и намаляват стойностите на Hf.
Вибрационните спектри са анализирани в светлината на кристалните структури на
изследваните соли. Дискутирано е влиянието на природата на металните йони върху
здравината на водородните връзки OwO в металните сулфати и твърдите разтвори.
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Prediction of physicochemical properties by group contribution
methods
Vesselina Paskaleva*, Ognyan Pukalov*, Daniela Slavova*, Jordanka Statieva*, Nikolay
Kochev*, Nina Jeliazkova**
*

University of Plovdiv “P. Hilendarski”, Faculty of Chemistry, ** Ideaconsult Ltd, 4 A. Kanchev
str., Sofia 1000, Bulgaria
*
vesselina.paskaleva@uni-plovdiv.net, oggy@uni-plovdiv.net, nick@uni-plovdiv.net;
**
jeliazkova.nina@gmail.com

An approach for prediction of n-octanol-water partition coefficient (logP) and heat of
formation of organic compounds is presented. The value of target property is calculated as a sum
of individual contributions (increments) of atomic groups with different size present in
compounds:
property   nFragi I Fragi
i

Atomic groups were derived by fragmentation of molecules based on different atomic
properties, namely number of heavy neighbors, number of hydrogen atoms, formal charge,
hybridization, and valence. Increment values are calculated by means of linear regression
analysis. Overall modeling process is presented on figure 1.
Selection of data set
Loading the data into JBSMM
Fragmentation of the structures.
Determination of fragments occurrences.

Removing of the rare fragment

Linear regression analysis.
Determining the increments vector I.

Testing of the model

Figure 1. Flow chart of the model creation process.
Model developing for theoretical prediction of logP were carried out using dataset of
13151 organic compounds whereas 464 compounds were used for heat of formation modeling.
Structures in both datasets were represented by SMILES linear notations. Modelling process was
carried out using an in-house developed software module (GCM) for prediction of molecular
properties based on group contribution approach.
Acknowledgments: We would like to thank Plovdiv University Scientific Fund (project MU17HF-027) for supporting this scientific work.

Изследване на подходи за повърхностна модификация и
сорбционни способности на MnFe2O4 наночастици
Ани Иванчева*, Деяна Георгиева*, Цветомила Лазарова**, Виолета Стефанова*
* Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
Катедра аналитична химия и компютърна химия, ул. „Цар Асен“ № 24 Пловдив 4000
e-mail: ani_ivancheva956@abv.bg
** БАН, ИОНХ, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, София 1113
Магнитните наночастици (МНЧ) от типа на смесените оксиди MeFe2O4, (където
Ме=Fe, Mn, Co, Ni и др.) намират широко приложение като сорбенти при твърдофазна
екстракция (ТФЕ). Приложението на тези материали за целите на елементния анализ,
обаче изисква да се вземат мерки за подобряване селективността на разпределителното
равновесие в етапа на задържане на анализираните компоненти, както и да се повиши
стабилността на нано-сорбентите при елуиране в кисела среда. Решение и на двата
проблема може да бъде търсено чрез подходяща модификация на повърхността на МНЧ.
Проведено е сравнително изследване на ефективността на изграждане на защитен
слой от SiO2 върху мангано-феритни наночастици получени чрез две синтетични
процедури: утаяване в основна среда и solution combustion (изгаряне в разтвор).
Подложените на повърхностна модификация наночастици имат различно разпределение
по размери, което обуславя значими разлики в повърхността им. Затова е оптимизирано
количеството силаниращ реагент (TEOS). Стабилността на MnFe2O4@SiO2 НЧ е оценена
чрез третирането им с разтвор на HNO3 (1 mol L-1) при загряване и определяне
количеството на извлеченото Fe чрез ICP-OES. Установено е, че въпреки увеличението на
TEOS на всички наночастици, получени чрез solution combustion, успяват дасе покрият със
защитен слой от SiO2. Този недостатък може да бъде преодолян чрез разтваряне на
несиликонизирана фракция в разредена HNO3.
Двата вида силиконизирани наночастици са успешно импрегнирани с амониев
пиролидин дитиокарбамат(APDC) и са сравнени сорбционите им качества при групова
ТФЕ на Co, Cu, Zn, Ag, Cd, Tl, Pb и Bi от моделни разтвори.

БЛАГОДАРНОСТИ: Изследването е финансирано от Фонд „Научни изследвания“ на ПУ,
договор ФП-17-ХФ-013.

Изследване на атмосферата със стратосферен балон
Стоян Тенев1,2, Атанас Терзийски1,2, Николай Кочев1,2, Ведрин Желязков2,3, Лъчезар
Илиев2,3, Георги Димитров1, Нина Желязкова3 и Исая Терзийски

1. Пловдивски университет, Химически факултет, http://argon.uni-plovdiv.bg
2. Лаборатория за компютърно подпомагане на обучението и научните изследвания
(C.lab), Пловдивски университет, https://cart.uni-plovdiv.net
3. Идеяконсулт ООД, https://www.ideaconsult.net

Разработен е прототип на сонда за изследване на тропосферата и стратосферата
чрез изнасяне на полезния товар (маса 736 g) с хелиев балон с вместимост от 2 m3. Балонът
бе пуснат на 08.09.2017 г. в 12:24 ч. от с. Голям Чардак, обл. Пловдив, N42.31409°
E24.62468°, като полетът до крайната точка (близо до Твърдишкия проход, обл.
Сливен, N42.78302° E25.90209°) бе с продължителност 179 min. Разстоянието между
стартовата и крайната точка бе 117 km. Спукването на балона бе на надморска височина
32852 m (N42.73826° E25.77543°). По време на полета периодично се приемаха по
радиовръзка GPS координатите и данни от сензорите разположени в полезния товар на
балона. Максималната регистрирана скорост на издигане е 6 m/s, а максималната
хоризонтална скорост от 35 m/s бе достигната при около 13 km надморска височина.
Измерени са височинни профили на температурата, атмосферното налягане, относителната
влажност, гама радиацията и магнитното поле. Установена е тропопауза на височина около
12 km. Наблюдава се максимална стойност на гама радиацията от 2.5 µSv/h при височина
19-20 km (максимум на Regener–Pfotzer). Графично представяне на измерените профили и
подробна информация за проекта е достъпна на адрес https://blogs.uniplovdiv.net/atmos/balloons/1.

Проектът е финансиран по проект ФП17-ХФ-013 и лични дарения на авторския
колектив. Изказваме благодарност за подкрепата на Минчо Христов, Манол Георгиев,
Веселин Кметов, Стоянка Атанасова, Петко Попов, Недялко Балинов, Красимир Щерев,
Тано Терзийски и Недялка Терзийска.

JBSMM-REACTOR: A SOFTWARE TOOL FOR SIMULATION
OF CHEMICAL REACTIONS
N. Kochev1, S.Avramova1, Georgi Dimitrov1, Plamen Angelov1, N. Jeliazkova2
1

Department of Analytical Chemistry and Computer Chemistry, University of Plovdiv “Paisii
Hilendarski”, 24 Tzar Assen Str., 4000 Plovdiv, Bulgaria,
E-mail: nick@uni-plovdiv.net
2

Ideaconsult Ltd, 4 A. Kanchev str., Sofia 1000, Bulgaria

JBSMM-Reactor is a newly developed software module for simulation of chemical
reactions build on top of java libraries Ambit-SMARTS [1] and Ambit-Reactions both part of
Ambit [2] chemoinformatics platform. JBSMM-Reactor includes functional modules and
graphical user interface (GUI). JBSMM-Reactor is configured via GUI and external JSON
configuration and data files that specify the reaction strategy, reaction data base, allowed
products, forbidden products, parameters and logical conditions for reaction application and sites
where reactions occur.
JBSMM-Reactor performs chemical reactions in several modes: (i) manual single, (ii)
manual basic and (iii) automatic mode. In manual modes (i) and (ii), the user manually choses
from a possible set of reactions what reaction to be applied as well as the site of reaction
occurrence is set by the user. The target reactant molecules are inputted via standard linear
notations SMILES and InChI.
In automatic mode (iii), for a given set of initial reactants, JBSMM-Reactor exhaustively
applies all possible transformations from a predefined database with generic chemical reaction
rules. For each product, all possible transformations are applied again to obtain new products and
so on. In order to control the combinatorial explosion, the process stops when conditions defined
by the user are reached e.g. number of reactions to take place, maximum number of nodes,
number of success or failed nodes (i.e. nodes that comply or not comply the strategy) etc.
JBSMM-Reactor can be applied for retrosynthetic analysis, modeling of metabolic
processes and generation of virtual compound libraries.
References
[1] Jeliazkova, N.; Kochev, N.; AMBIT-SMARTS: Efficient Searching of Chemical Structures and
Fragments; Mol. Inf. 2011, 30, 707–720.
[2] Jeliazkova N., Jeliazkov V., AMBIT RESTful web services: an implementation of the OpenTox
application programming interface, Journal of Cheminformatics 2011, 3:18.
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Солюбилизация на фенофибрат в разтвори на жлъчни соли и
конвенционални сърфактанти
Владимир Кътев, Захари Винаров, Славка Чолакова, Николай Денков
Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство,
Факултет по химия и фармация
СУ “Св. Климент Охридски”, бул.”Джеймс Баучер”1 ,
vk@lcpe.uni-sofia.bg
Голяма част от новосинтезираните лекарствени вещества (ЛВ) са с много ниска
водна разтворимост, което е сериозен проблем за абсорбцията им в стомашно-чревния
тракт (СЧТ). За неговото решение се използват редица подходи, един от които е
солюбилизацията на ЛВ в мицели на повърхностно-активни вещества (ПАВ). Основната
част от изследванията на ефекта на ПАВ върху разтворимостта на ЛВ обаче са проведени
във водна среда, без да се отчита фактът, че в СЧТ се съдържат жлъчни соли (ЖС), които
могат да повлияят много силно солюбилизацията на ЛВ.
Целта на нашето изследване е да определим как наличието на ЖС променя
разтворимостта на фенофибрат в присъствие на ПАВ. Изследвахме общо 12 класически
ПАВ, които се различават по вида на хидрофилната глава и дължината на хидрофобната
опашка. За целта на нашето изследване сме използвали както екстракт от жлъчка така и
пречистени ЖС. Разтворимостта на фенофибрат определихме чрез високоефективна течна
хроматография, а размерът на мицелите за част от системите измерихме посредством
лазерно светоразсейване.
Установихме, че добавянето на екстракт от жлъчка понижава драстично
разтворимостта на фенофибрат в разтвори на класически йонни ПАВ, докато ефектът при
добавяне към разтвори на нейонни ПАВ е по-малък. Доказано беше, че получените ефекти
се дължат изцяло на жлъчните соли, които се съдържат в екстракта от жлъчка.
Допълнителни експерименти при постоянна обща концентрация на ПАВ + ЖС и различно
отношение между двата компонента показаха, че солюбилизацията на ЛВ се променя
линейно при промяна на съотношението нейонно ПАВ:ЖС, докато за смесите от ЖС +
йонни ПАВ наличието на 20 % ЖС е достатъчно за рязко намаляване на солюбилизацията.
Чрез целенасочени експерименти беше доказано, че йонните ПАВ образуват смесени
мицели с нисък солюбилизационен капацитет с ЖС, докато нейонните ПАВ не образуват
смесени мицели.

Новосинтезирани фотосенсибилизатори функционализирани с
въглехидрати за подобряване индуцираната фотохимична
интернализация
И. Енева*, В. Мантарева*, И. Ангелов*
* Институт по Органична Химия с Център по Фотохимия - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл.
9, София 1113, ivelina.eneva6@gmail.com
Фотодинамичната терапия (ФДТ) се състои от комбинираното действие на
нетоксично фоточувствително съединение, наречено фотосенсибилизатор (ФС), молекулен
кислород и облъчване със светлина с дължина на вълната от видимия спектър и в
спектралния диапазон на поглъщане на фотоактивното вещество [1]. В резултат се
генерират синглетен кислород и други реактивоспособни кислородни форми, които
взаимодействат с органичните, градивни елементи на таргетните патогенни клетки. С цел
повишаване ефективността на ФДТ се разработват нови фотоактивни съединения с
подобрени фотофизични и фотохимични свойства, както и с повишена способност за
селективното им натрупване в целевите клетки. Естествените въглехидрати имат
способността да разпознават туморните клетки и да се свързват с тях на подходящи за
целта места. Ето защо чрез вкарването на захари като заместители в молекулите на
фталоцианините се постига по-висок афинитет към рецептори, типични за туморни клетки.
В същото време чрез този подход се увеличава разтворимостта на силно хидрофобните
фталоцианинови комплекси.
С настоящото изследване са получени нови фталоцианинови комплекси,
функционализирани с въглехидратни групи, с цел висока селективност и подобрена
клетъчна специфичност за подобряване на индуцираната фотохимична интернализация.
Синтезирани са комплекси на фталоцианини с традиционни метални йони с диамагнитни
свойства (Zn2+) и нови комплекси за целите на ФДТ, лантанидни йони (La3+, Lu3+) с
галактозни заместители. Получените комплекси показаха повишена разтворимост в
полярни разтворители, отместване на абсорбционната ивица в далечната червена
спектрална област (> 680 nm) и интензивна флуоресцентна ивица (> 690 nm). Очаква се
новополучените производни на фталоцианина с различни въглехидратни заместители да
проявяват повишена селективност при патогенни клетки и като резултат оптимална
фотохимична интернализация.
БЛАГОДАРНОСТИ:
Това изследване е финансирано от БАН „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ
УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ – 2017 г.“, договор ДФНП-17-59.
1. Mantareva, A. Kril, I. Angelov, R. Dimitrov, D. Wohrle, Selective photodynamic therapy
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Подобряване разтворимостта на прогестерон: ефект на
молекулната структура на сърфактанта
Петра Добрева, Захари Винаров, Славка Чолакова, Николай Денков
Катедра Инженерна химия и фармацевтично инженерство,
Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Климент Охридски”, бул.”Джеймс Баучер”1
pd@lcpe.uni-sofia.bg
Прогестеронът е ендогенен, стероиден полов хормон, използван за лечението на
гинекологични заболявания и за орална контрацепция. Той се отличава с много ниска
водна разтворимост, което затруднява оралното му приложение и налага включването му в
маслени разтвори. Тези маслени разтвори изискват използването на меки желатинови
капсули като крайна лекарствена форма, което значително оскъпява лекарствения продукт,
в сравнение с една таблетна или гранулна форма. Идентифицирането на подходящи
повърхностно-активни вещества (ПАВ), които увеличават значително водната
разтворимост на прогестерон чрез солюбилизация в мицели би позволило разработването
на таблетки или гранули с прогестерон.
Следователно, основната цел на нашата работа е да установим как молекулната
структура на ПАВ определя солюбилизационния капацитет на неговите мицели спрямо
прогестерон. Изследвахме общо 17 вида ПАВ с различен заряд и тип на хидрофилната
глава и с различна дължина на хидрофобната опашка. За определяне на равновесната
разтворимост на прогестерон в мицеларни разтвори на ПАВ използвахме високо
ефективна течна хроматография.
Най-висока солюбилизация показаха заредените ПАВ, които повишиха
разтворимостта на прогестерон от 0.01 мг/мл до над 3 мг/мл, докато всички нейонни ПАВ
имаха по-слаб ефект (разтворимост на прогестерон 0.5 – 1 мг/мл). Големият ефект на
заредените ПАВ беше обяснен чрез йон-диполни взаимодействия между молекулите на
ПАВ и прогестерон в палисадния слой на мицелите. Увеличаването на дължината на
хидрофобната опашка на ПАВ подобри солюбилизацията на лекарството за всички
изследвани видове ПАВ, независимо от заряда и вида на хидрофилната им глава. Ефектът
на хидрофилната глава беше сравнен за ПАВ с дължина на опашката от 12 въглеродни
атома и беше установено, че солюбилизацията на прогестерон намалява в реда SO4- >
E1SO4- > +N(CH3)3 > E3SO4- > SorbE20 = E10 = E23. Следователно, най-добрите кандидати за
подобряване на орална абсорбция на прогестерон чрез увеличаване на неговата
разтворимост са ПАВ с голяма дължина на хидрофобната опашка и заредена хидрофилна
глава.
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Приложение на централно - композиционен план за
оптимизиране на инструменталните условия при MP-AES
определяне на
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn
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Оптимизацията на работните условия, при които се регистрират сигналите в
спектрохимичния анализ, има за цел постигане на максимално съотношение сигнал-шум
при инструменталните измервания. В настоящата работа бе проведена еднофакторна
оптимизация на скоростта на потока на пулверизиращия газ (0,4 - 0,8 L/min), скоростта на
потока на пробата (0,5 – 2,8 ml/min) и точката на оптично наблюдение (интервал от -80 до
80) при определяне на Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn чрез атомно-емисионна спектрометрия с
микровълново генерирана плазма (MP-AES). За всеки от елементите беше регистриран
набор от спектрални линии.
Недостатък на еднофакторната оптимизация е, че чрез нея не може да се установи
дали съществува влияние между изследваните параметри на инструменталното измерване.
Поради тази причина за най-чувствителните аналитични линии (Cd I 228,802; Cr I 425,433;
Cu I 324,754; Ni I 352,454; Pb I 405,781; Zn I 213,857) на целевите елементи бе проведено
моделиране на химичния експеримент, посредством централно-композиционен план,
включващ скоростта на потоците на пулверизиращия газ и пробата, както и точката на
оптично наблюдение. За всяка аналитична линия бе установено, че факторите са
независими помежду си. С най-значимо влияние върху постигнатата чувствителност бе
потока на пулверизиращия газ. С оглед реализирането на едновременен многоелементен
анализ бяха избрани следните компромисни условия: скорост на потока на
пулверизиращия газ - 0,65 L/min; скорост на потока на пробата – 1,4 ml/min; точка на
оптично наблюдение - 0.
БЛАГОДАРНОСТИ: Проект ФП17-ХФ-013-НПД-ПУ “Паисий Хилендарски“

МP-AES определяне на Аs чрез хидридна генерация
M. Кирякова*, Е. Върбанова*, К. Симитчиев*, В. Кметов*
*Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, Химически факултет, ул. „Цар Асен”24,
Пловдив 4000, kiryakova@uni-plovdiv.net
Методите за анализ чрез хидридна генерация (HG) са хибридни методи, съчетаващи
химично третиране на разтвора на пробата за получаване на летливи, газообразни
продукти (с отлъчване от матрицата), отвеждане на хидридите до инструмент за
спектрален анализ и определяне на елементите (най-често Se, As, Sb, Bi и Sn) след
подходяща трансформация до спектрално активна форма.
Генерирането на газова фаза от арсин (АsH3) при взаимодействие със силен
редуктор натриев борхидрид, (NaBH4) в кисела среда и разлагането му до свободен арсен
при повишаване на температурата е класическа техника за определяне на As чрез HG
атомно-абсорбционна спектрометрия. Интерес представлява възможността за
комбиниране на HG с по-нови инструментални техники, като атомно емисионната
спектрометрия с микровълнова плазма (MP-AES). Настоящото изследване използва
специализирана пулверизационна камера Multimode Sample Introduction System (MSIS) за
осигуряване на добър контакт между проба и редуктор, бързо и ефикасно разделяне на
газова и течна фаза и пренос на хидридите до микровълновия разряд на MP-AES Agilent
4200.
Предварителната редукция на As(V) до As(III) е важен етап, тъй като различните
форми на присъствие показват разлика в ефективността на процеса на хидридна генерация,
а от там и на чувствителността на определяне. Тествани са различни прередуктори на
As(V) (L-cysteine, КI, KBr) и са оптимизирани операционни параметри: киселинност на
средата (HCl), концентрация и време за контакт с прередуктора, температура,
концентрация на редуктора (NaBH4), с цел ефективно количествено определяне на
неорганичен Аs чрез MSIS-MP-AES. Потвърдено е, че L-cysteine може да повиши
чувствителността на метода на HG с NaBH4 в слабо кисели разтвори, докато КI, KBr са
ефективни само в силно кисела среда.
БЛАГОДАРНОСТИ:
Aвторите изказват благодарност на Agilent technologies и T.E.A.M. OOД. за предоставения
4200-MP-AES на ПУ„П. Хилендарски“ и Проект ФП17-ХФ-013-НПД

Квантовохимично охарактеризиране на фолат и антифолати
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Жасмина Петрова, Галя Маджарова, Анела Иванова
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Направление в съвременната химиотерапия е да се намали токсичността на
използваните

терапевтични

препарати,

като

същевременно

се

повиши

тяхната

ефективност. Един от начините за постигането на по-ниска токсичност към здрави клетки
е изграждането на система за насочен лекарствен транспорт.1 Това изисква да се подбере
молекула с предпочетено усвояване в ракови клетки, която да насочи активното вещество
към тях. В клетъчната мембрана на неопластичните клетки има рецептори, които са
експресирани в по-голяма степен отколкото в тази на незасегнатите. Тези протеини могат
да бъдат цел на насочващите молекули. Пример за такъв рецептор е α-фолатният (ФР-α),
чийто естествен лиганд е фолиевата киселина. Установено е експериментално, че нейни
производни (антифолати) също показват афинитет към рецептора, но структурата и
поведението на различните лиганди във воден разтвор не са характеризирани на
молекулно ниво. В настоящото изследване е описана теоретично серия от лиганди на ФРα, като са направени квантови изчисления върху структури на молекулите, получени от
молекулно-динамични симулации при физиологични условия. Анализирани са NBO
заряди, диполни моменти и локално разпределение на електронната плътност в пептидните
връзки на фолиева киселина и нейни производни. Установено е, че характеристиките на
отделните лиганди са строго специфични и не се наблюдават общи тенденции.
Инвариантни се оказват единствено диполните моменти. За две от молекулите е получена
необичайна цис-форма на пептидната връзка, която е обяснена с енергетична стабилизация
поради смесен - характер на една от връзките в карбонилната група. От специфичното
поведение на лигандите може да се очаква различен афинитет към рецептора, което ще
бъде проверено в следващия етап на изследването.
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