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ПРОГРАМА
22 ноември 2013, ПЕТЪК
08:00 – 09:00 Регистрация
Зала „Компас“ – Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“
09:00 – 09:30 Откриване на конференцията

СЕКЦИЯ „AНАЛИТИЧНА ХИМИЯ“ И „НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“
Председател: доц. д-р Веселин Кметов –
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
10:00 – 10:15 Ваня Запрянова, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Приложение на екстракция при температура на коагулация за разделяне на Сулфаметоксазол и Триметоприм.
10:15 – 11:00 Крум Бърдаров, СУ „Св. Климент Охридски".
Mасспектрометрията в метало-протеомиката –
граница между живото и неживото.
11:00 – 11:15 Анна Христева, ПУ „Паисий Хилендарски".
Приложение на in-situ дисперсивна течно-течна
микроекстракция в комбинация с високо-ефективна
течна хроматография.
11:15 – 11:30 Зиля Мустафа, „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас.
Комбиниране на газ хроматографски с хемометрични методи при анализ на биодизел.
11:30 – 11:45 Мария Френкева, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Ionic liquids and surfactants as extracting phase in
DLLME of dopamine prior to HPLC-UV detection.
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11:45 – 12:00 Веска Кирчева, СУ „Св. Климент Охридски“.
Синтез на лантаноидни комплекси с бискумаринови
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ОБЕДНА ПОЧИВКА

13:00 – 13:30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМА „ХАХЛАНГЕ”

СЕКЦИЯ „ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ“
Председатели: доц. д-р Гинка Антова и доц. д-р Боян Боянов –
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Промени във физикохимичните показатели на ленено масло по време на съхранение.
13:45 – 14:00 Жанет Симеонова, ПУ „Паисий Хилендарски“
Състав на семена от гледичия и албиция.
14:00 – 14:15 Надежда Петкова, Университет по хранителни
технологии – Пловдив.
Изолиране и характеристика на инулин от синя
жлъчка (CICHORIUM INTYBUS L.).
14:15 – 14:30 Жана Петкова, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Фосфолипиден състав на масла от сем. Cucurbitaceae.
14:30 – 14:45 Александър Пелтеков, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Optimization of the charging process in zinc hydrometallurgy.
14:45 – 15:00 Катя Костадинова, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Рециклиране на електронен скрап с цел оползотворяване на благородните метали.
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15:00 – 15:15 Румяна Николова, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Оценка на екологичното и химично състояние на
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Председател: Доц. д-р Нина Димчева –
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
15:45 – 16:00 Елица Коленцова, Аграрен Университет – Пловдив.
Окисление на CO и летливи органични съединения
върху нанесени мед – манганови катализатори.
16:00 – 16:15 Станислава Гандова, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Изследване на течна фаза на системата Sn–Zn–Ag
чрез различни геометрични модели.
16:15 – 16:30 Мартин Цветков, СУ „Св. Климент Охридски“.
Смесени шпинелни ферити ZnxCo1-xFe2O4 като фотокатализатори за разграждане на органични замърсители.
16:30 – 16:45 Ива Славова, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Хетерогенно-каталитично окисление на Родамин В
във водни разтвори с участие на масивен и нанесен
върху различни подложки Co3O4.
16:45 – 17:00 Ванина Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Изследване на каталитичната активност на наноразмерен NiOx за окислителна деструкция на 2,4дихлорфенол във водни разтвори.
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17:00 – 17:15 Павлина Б. Кънчева, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Сравнително изследване на реакционните пътища
на възбудените състояния на деформационните
механизми на цитозина и 2,4-диаминопиримидина.
17:15 – 17:30 Меги Качакова, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Електрохимичен биосензор за определяне на L-аскорбинова киселина (Витамин С).

23 ноември 2013, СЪБОТА

СЕКЦИЯ „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ“,
„МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ“ И „БИОХИМИЯ“
Председател: Доц. д-р Стела Статкова –
ПУ „Паисий Хилендарски“
10:00 – 10:15

Павел Нешковски, „Проф. д-р Асен Златаров“,
Бургас.
Реакции на сулфинови киселини с хетероспрегнати
алкени. I. Нуклеофилно присъединяване на аренсулфинови киселини към 4-бромо-бета- хлоро-бетанитростирен.

10:15 – 10:30 Станимир Манолов, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Нови методи за синтез на Cherylline.
10:30 – 10:45 Атанаска Матова, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Изследване съдържанието на евгенол и метилевгенол в розова вода.
10:45 – 11:00 Димитър Божилов, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Изследване на полифеноли във видове пелин и сравняване хроматографските им профили чрез метода
за разпознаване на образи.
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11:00 – 11:15

Радостина Михайлова, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Приложение на реакцията на α-амидоалкилиране за
синтез на нови 2-заместени бензотиазолови производни.

11:15 – 11:30

Георги Матев, Университет по хранителни технологии – Пловдив.
Синтез, характеристика и приложение на сукроестери като антимикробни агенти.

11:30 – 11:45 Павел Янев, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Синтез на 1,4-дизаместени тетрахидроизохинолинови производни чрез реакция на Бишлер-Напиралски.
11:45 – 12:00 Юлиан Войников, Фармацевтичен факултет –
Медицински университет, София.
Аминокиселинни производни на теофилин-7-оцетна
киселина с потенциална химиотерапевтична активност.
12:00 – 13:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА
13:00 – 13:15 Кайяне Караохлуян, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Приложение на реакцията на алфа-амидоалкилиране
за синтез на нови производни на биофлавонола кварцетин.
13:15 – 13:30

Маргарита Дочева, Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково.
Изследване на радикал-улавяща активност на нови
хетероциклени съединения, получени чрез реакция
на алфа-амидоалкилиране.

13:30 – 13:45 Ели Петрова, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Методи за определяне на антиоксидантна активност.
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13:45 – 14:15

Петя Иванова, Университет по хранителни технологии – Пловдив.
Характеристика на белтъчни изолати, получени от
слънчогледов шрот. Модификация на белтъчни изолати от слънчогледов шрот под действие на микробиална трансглутаминаза.

14:15 – 14:30 Николай Солаков, Светлана Ненчева, ПУ „Паисий Хилендарски“
Нутрицевтика. Аспекти в профилактиката на
здравето.
14:30 – 14:45 Снежана Русинова-Видева – БАН Пловдив.
Влияние на Zn2+,Cu2+ и Fe2+ върху биоакумулацията
на ергостерол, бета-каротен и коензим Q10 при антарктически щам Sporobolomyces salmonicolor AL1.
14:45 – 15:00 Бойка Стойкова, Югозападен университет „Неофит Рилски“
Зелен органичен синтез при бромиране на цинамоиламиди.
15:00 – 15:15

Десислава Димитрова, Медицински университет
– Пловдив.
Латекс и неговите продукти – влияние при професионална експозиция.

15:15 – 15:30 Моника Георгиева, ПУ „Паисий Хилендарски“.
Синтез и структурна характеристика на ацилиминиеви реагенти
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СЕКЦИЯ „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ“
и
„НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“
Председател: доц. д-р Веселин Кметов

22 – 23 ноември 2013
Научна конференция „Предизвикателства в химията“

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКСТРАКЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА НА КОАГУЛАЦИЯ
ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА СУЛФАМЕТОКСАЗОЛ И ТРИМЕТОПРИМ

Ваня Запрянова*, Кирил Симитчиев*
* ПУ „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“24, Пловдив 4000, waniii@abv.bg

Целта на настоящата работа е разработване на метод за UV-VIS анализ
на активните вещества (Сулфаметоксазол и Триметоприм) в лекарствени
таблетки ко-тримоксазол. Аналитичните ивици на двата целеви аналита се
намират в един и същи диапазон на спектъра 230 – 320 nm, поради което
тяхното едновременно определяне в общ разтвор е затруднено.
Изследвана е възможността за предварително разделяне на Сулфаметоксазола и Триметоприма чрез екстракция при температура на коагулация
(ЕТК). Проучени са различни повърхностно активни вещества (ПАВ) в
качеството на екстрагенти: Triton X-100, Brij 30, Brij 56, както и смес от
Brij 30 и Brij 56 (1:1 m/m). Поради препокриване на UV-VIS спектъра на
Triton X - 100 с този на аналитите той не може да бъде използван. При
екстрагентите от серията Brij не бе наблюдаван такъв проблем и те бяха
приложени при ЕТК.
Оптимизираните параметри за провеждане на ЕТК са: 1) pH на водната
фаза (1 – 13 pH); 2) изходното количество на ПАВ (1 – 2% m/m); 3) присъствие на електролит (2.5 – 5% m/m Na2SO4) в екстракционната система;
4) концентрация на етанол във водната фаза (5 – 10% v/m); 5) подход за
внасяне на енергия (водна баня загрявана чрез термична плоча или микровълново облъчване); 6) инкубационно време (30 – 120 min при термична
плоча, 33 min при микровълново облъчване); 7) температура на загряване
(65 – 85°С при термична плоча, 85°С при микровълново облъчване).
Параметрите, които влияят съществено на ЕТК са pH на водната фаза и
концентрацията на етанол в изходната система. Предложени са следните
оптимални условия: pH=13 при ЕТК на Триметоприм (съвместно екстрахиране на Сулфаметоксазол < 2%); pH 1 – 5 при ЕТК на Сулфаметоксазол
(съвместно екстрахиране на Триметоприм < 3%). Микровълновото загряване ускорява екстракцията както на Сулфаметоксазола, така и на Триметоприма спрямо използването на термична плоча.
Благодарности
Авторите са благодарни на хим. Неда Данова за регистрацията на UVVIS спектрите.
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MАССПЕКТРОМЕТРИЯТА В МЕТАЛО-ПРОТЕОМИКАТА –
ГРАНИЦА МЕЖДУ ЖИВОТО И НЕЖИВОТО

Крум Бърдаров*
* Катедра Аналитична химия, Факултет по химия и фармация,
СУ „Св. Климент Охридски“, email: krum.bardarov@gmail.com

Систематичното получаване, обработване и изучаване на информация за генома (ДНК) на даден организъм, генните транскрипти (РНК),
протеините експресирани в организма и техните функции, както и глобалния анализ на тези биомолекули на ниво организъм, орган, клетка и
органели са свързани с холистичния (интегрален) подход за изучаване на
живия организъм и неговите функции – системната биология. В последните две десетилетия науката бележи значителен напредък в това направление, а набора от интердисциплинарни техники (биология, химия, физика, информатика) и резултатите получавани с тях биват наричани за краткост „геномика и протеомика“. С разрастването и напредъка на системната биология, тези понятия се фрагментират и в подобласти, специализирани по-тясно като: геномика, транскртиптомика, протеомика, метаболомика (ниско молекулни метаболити, захари, липиди, първични и вторични продукти на метаболизма). Науката за живота вече гледа глобално
върху процесите в организма. Обръщайки поглед и към неорганичния
елемент в природата, своето място в омикс-технологиите намират вече
йономиката (глобалното изследване на елементния състав), както и метало-протеомиката, а вероятно скоро и още по-глобален холистичен подход
за специация на хетероатомите в елемент-свързани форми в организма.
С напредъка на технологиите в маспектрометрията и популяризирането и масовизацията на „меките“ йонизационни техники (ЕSI APcI,
APPI, MALDI, SELDI) и лазерната аблация, в комбинация с ICPбазираните техники в масспектрометрията и самите ICP-MS техники в
множеството им варианти, вече е възможно едновременната или последователна детекция както на протеини/пептиди и тяхното идентифициране, така и на хетероатоми, свързани с тях (почти всички елементи (над
60) в живия организъм). Съчетанието на тези методи за детекция и химична идентификация с хроматографските и електрофоретичните методи
за разделяне, дават в ръцете на експериментатора огромни възможности
за съставяне на варианти на свързване и еклсплоатация в „on-line“ и/или
„off-line“ режими, което е предпоставка за посрещане на предизвикателствата на живата природа. Едновременно с това, натрупаните данни за
генома, транскриптома и протеома на редица живи организми (растения –
Arabidopsis talliana, Homo sapiens, редица гъби, бактерии и бозайници) от
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мащабни световни колаборативни проекти и оформянето им в общодостъпни бази данни, улесняват и ускоряват работата в подобна посока.
Настоящата работа е фокусирана върху един кратък преглед на аналитичните подходи за идентифициране на металопротеини в биологични
матрици и логичната връзка на протеомиката с хетероелементната детекция, напредъка на техниките и техните недостатъци, както и връзката на
металопротеомиката с останалите омикс технологии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА IN-SITU ДИСПЕРСИВНА ТЕЧНО-ТЕЧНА
МИКРОЕКСТРАКЦИЯ В КОМБИНАЦИЯ С ВИСОКОЕФЕКТИВНА
ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ
А. Христева*, L. Vidal**, A. Canals**
* ПУ „Паисий Хилендарски, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“24, Пловдив 4000, anna_hristeva@abv.bg
** University of Alicante, Spain,
Department of Analytical Chemistry and Food Science

Представяме нов микроекстракционен метод основаващ се на дисперсивната течно- течна микроекстракция, в който in-situ се получава
йонната течност използвана като екстрахираща среда. Метода служи за
предварително концентриране на нитро ароматни съединения от водни
проби и е комбиниран с висока ефективна течна хроматография. Едновремената екстракция и реакция на образуване на екстракционна фаза
базирана на йонна течност значително увеличават факторите на обогатяване в сравнение с традиционната течно-течна микроекстракция.
С цел намаляване на броя на реалните експерименти използвахме
моделиране на химическия експеримент на две нива – скрийнинг
(screening) дизайн за открояване на съществените фактори (Plackett–
Burman дизайн); Централно-композиционен план (Central composite design)
за създаване на моделно уравнение, включващо само факторите със доказан принос върху чувствителността на HPLC анализа. Установено бе, че
факторите, които оказват съществено влияние са количеството на хидрофилния прекурсор ([HMIM]Cl) и изходният обем на водната фаза.
Моделно уравнение:
A= 0.02x12 – 0.1x22 -2.1x1+ 139.6x2 -0.9x1x2-109.1, където: A –
площ; X1 – количество на 1-Хексил-3-метилимидазолиевия хлорид (mg);
X2 – Изходният обем на водната фаза (mL);
При оптимални условия получихме средната площ на пика 7,6 .102
ед. площ, RSD = 10,4%, която е статистически неразличима от теоретичната прогноза, получена от моделното уравнение. Малкото количество
добив на седиментиралата йонна течност (съизмеримо с необходимото за
инструментален анализ – 5 µL) ни възпрепятстваха да намалим количеството на хидрофилния прекурсор под 68 mg и/или увеличим обема на
пробата над 11 ml.
Съпоставка на разработения от нас метод с утвърдени процедури
за разделяне и концентриране на TNT (SDME и DLLME) показа, че чрез
In-situ DLLME се постига най-висока чувствителност на анализа при
съпоставима възпроизводимост.
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КОМБИНИРАНЕ НА ГАЗ ХРОМАТОГРАФСКИ С ХЕМОМЕТРИЧНИ
МЕТОДИ ПРИ АНАЛИЗ НА БИОДИЗЕЛ

З. Мустафа*, Д. Божилов**, С. Даньо**, Р. Милина*
*Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ЦНИЛ,
бул. Проф. Якимов 1, Бургас 8010, zmustafa@abv.bg
** ПУ „Паисий Хилендарски“, Химически факултет

Биодизелът е потенциален заместител на конвенционалното дизелово
гориво. Като „зелено гориво“ биодизелът е биоразградим, нетоксичен, не
съдържа метали, сяра и канцерогенни ароматни въглеводороди. В сравнение с фосилните горива, той създава по-нисък парников ефект.
Биодизелът е смес от моноалкилни (метилови) естери на дълговерижни мастни киселини (FAME). Суровините за получаването му са основно растителни масла, но също така животински мазнини, неядливи и
отпадъчни масла и др. Традиционно в България се използат слънчогледово и рапично масло. Свойствата на биодизела зависят от химичната
структура на индивидуалните FAME и тяхното количество, т.е. от FAME
профила на горивото. Изследването на FAME профила би могло да се
използва при избор на суровина, предсказване на свойствата на горивото,
при разливи и саниращи дейности в околната среда и др. FAME профилите на биодизеловите горива могат да се получат с хроматографски
методи, от които най-подходящи са газовата хроматография с пламъчнойонизационен и мас селективен детектор. Обработването на голям брой
хроматограми с хемометрични методи би дало възможност за сравняване
и класифициране на биодизели от различен произход.
Целта на настоящата работа е да се приложи газ хроматографски анализ на биодизелови горива като се оценят различни методи за определяне
на качествения и количествен FAME профил и да се установи метод с
доказана точност и прецизност, който да бъде използван за разграничаване на биодизелови горива от различен произход с метод за различаване
на образите (PRM). За целта са използвани проби от биодизелови горива,
произведени от различни производители и региони в България, лабораторно получени проби и такива с неизвестен произход. Представени са
данни за точност и прецизност на приложените количествени методи,
сравнението между тях, както и прилагането им в PRM. Показана е възможността за използване на PRM върху FAME профили на биодизелови
горива за установяване на суровините за производството им.
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МЕТОДИ НА ТЕЧНО-ТЕЧНА МИКРО-ЕКСТРАКЦИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ЙОННИ ТЕЧНОСТИ И ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПАМИН ЧРЕЗ ВИСОКО ЕФЕКТИВНА
ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ

Мария Френкева, Lorena Vidal
ПУ „Паисий Хилендарски“, Катедра „Аналитична химия и компютърна химия“,
гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24, П.К. 4000, e-mail: maria.frenkeva@abv.bg

Допаминът изпълнява функции на невротрансмитер в хомеостазата,
затова количественото му определяне в кръвен серум е важно при диагностиката и лечението на заболявания като болестта на Паркинсон, Алцхаймер и шизофрения.Допаминът може да бъде определян чрез HPLCUV, но охарактеризирането на ниски концентрационни нива предполага
използването на методи за разделяне и концентриране, например течнотечна екстракция (LLE). През последните години определен интерес за
LLE представляват йонните течности, които във водни разтвори имат
способността да формират отделна фаза и могат да екстрахират полярни
съединения с висок фактор на обогатяване.
Настоящият доклад представя изследване върху дисперсивна течнотечна микро екстракция на допамин, чрез in-situ образуване на йонна
течност от 1-хексил-3-метилимидазол хлорид.
Разглежда се и друг атрактивен подход за LLE на високо полярни съединения от водна среда в присъствие на повърхностно активни вещества.При определени условия, те са склонни да образуват структури с разнообразен мицеларен строеж със зони с различна полярност, които също
могат да екстрахират допамин.
Постигната е висока ефективност при екстракция на допамин с деканова киселина, тетрабутиламониев хидроксид и тетрабутиламониев хлорид. Използван е относително нов подход –coacervative microextraction
(CAE). Процедурата включва приготвяне на високомолекулни агрегати
от деканова киселина с помоща на тетрабутиламониеви йони във водна
среда, съдържаща аналита. Екстракцията се осъществява с помощта на
вортекс в продължение на 2 мин, след което се центрофугира 5 мин за
разделяне на фазите. Обогатените на аналит фази се инжектират в HPLC.
Представени са хроматограмите от оптимизираните градиентни методи
за двете екстракционни процедури и регистрираните абсорбционни сигнали при 290 nm . Методът е бърз, лесен, не изисква сложна апаратура и
осигурява висок фактор на преконцентриране.
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СИНТЕЗ НА ЛАНТАНОИДНИ КОМПЛЕКСИ С БИСКУМАРИНОВИ
ПРОИЗВОДНИ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ОПТИЧНИ СВОЙСТВА
В. Кирчева*, Д. Еленкова*, И. Манолов**, М. Миланова*
* СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация,
бул. Дж. Баучър 1, София 1164, vesi_ch@abv.bg
**Медицински университет, Фармацевтичен факултет

Кумарините са съединения, които през последните години са обект
на засилен научен интерес, поради разнообразните си свойства. Познати
са кумарини, които имат биологично действие, такива които се използват
като аналитични реагенти, като комплексообразователи и т.н. Не помалък интерес представляват техните оптични свойства, които позволяват употребата им като лазерни багрила, фосфоресцентни и фотохимични
материали.
Синтезирани са комплекси на 3,3-[(4-бромофенил)метилен)]бис-(4хидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он) с Tb(III) и Eu(III) йони. С помощта на
елементен анализ и инфрачервена спектроскопия са направени опити за
изясняване структурата на комплексите.
Данните от елементния анализ и инфрачервената спектроскопия ни
дават основание да предположим, че се образуват съединения от типа
La(HL)3.nH2O и La(HL)3.nС2Н5OН, и координирането на металния йон е
посредвством кислородния атом от карбонилната група.
Изследвани са оптичните свойства на комплексите с помощта на
UV/Vis-, флуоресцентна спектроскопия и флуоресцентна микроскопия.
Измерванията са направени в твърда фаза, както и в разтвор от диметилсулфоксид при различни температури. Измерени са времената на живот
във възбудено състояние.
Acknowledgements
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ПРОМЕНИ ВЪВ ФИЗИКОХИМИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА ЛЕНЕНО МАСЛО ПО ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ

Олга Тенева
* ПУ „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
Катедра „Химична технология“,
ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000, olga.teneva@abv.bg

Изследвани са промените във физикохимичните показатели на ленено
масло по време на съхранение при стайна температура (25°С) в период от
120 дни. Пероксидното число на контролната проба плавно нараства от 0,7
meqO2/kg в началния етап до 2,4 meqO2/kg на 120-ти ден. Киселинното число за целия изследван период остава почти непроменено (~ 1,0 mgKOH/g).
Оксидантната стабилност намалява, като Индукционният период на
изходното масло е 8,6 ч в началния етап на анализа и достига до 4,6 ч на
120-я ден. Физикохимичните показатели са анализирани за същия период
от време на ленени масла, стабилизирани с аскорбилпалмитат и екстракт от
розмарин в концентрация 0,05%. Изледван е и антиоксидантният ефект на
смес от 0,025% аскорбилпалмитат и 0,02% екстракт от розмарин. Получените данни за стабилизираните масла са сравнени с тези за контролното
масло и на база на тях е определена ефективността на антиоксиданта.
Благодарности
Това изследване е финансирано от Фонд „Научни изследвания“ към
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СЪСТАВ НА СЕМЕНА ОТ ГЛЕДИЧИЯ И АЛБИЦИЯ (СЕМ. LEGUMINOSAE)
Ж. Симеонова*, М. Ангелова-Ромова*
* ПУ „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000, simeonova_jeni@abv.bg

Гледичията и албицията са дървесни видове от сем. Leguminosae, които в нашата страна се използват главно за декоративни цели – озеленяване в градини и паркове, като алейно и крайпътно дърво и за направа на
живи плетове.
Семената от гледичия и албиция са с ниско маслено съдържание
(4,6% и 7,6%), в сравнение с това на други маслодайни растения, като
слънчоглед, соя, рапица, но с високо съдържание на протеини (съответно
– 36,1% и 41,0%) и на въглехидрати (30,0% и 17,5%). Изчислена е висока
енергийна стойност – съответно 1298,5 kJ/100 g за семена от гледичия и
1283,3 kJ/100 g за семената от албиция, дължаща се на високото съдържание на протеини и въглехидрати.
Индивидуалният мастнокиселинен състав на глицеридните масла от
гледичия и албиция се отличава с по-високо съдържание на наситени
мастни киселини (съответно 25,5% и 18,9%) в сравнение с други растителни масла, като рапично и слънчогледово, където то е в границите 2,7 –
12,6%. Олеиновата и линоловата киселина преобладават (73,1% и 80,1%)
в общото съдържание на мастни киселини в изследваните масла.
Установено е високо общо съдържание на токофероли – 2498 mg/kg в
масло от гледичия и 2516 mg/kg в маслото от албиция. Основният компонент на токофероловата фракция е α-токоферол (85,6% при масло от гледичия и 82,7% при маслото от албиция).
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ISOLATION AND CHARATERIZATION OF INULIN OBTAINED FROM
TAPROOTS OF COMMON CHICORY (CICHORIUM INTYBUS L.)
N. Petkova*, M. Ognyanov**, P. Denev*
*University of Food Technologies, Departament of Organic Chemistry,
26 Maritza Blvd., 4002, Plovdiv, Bulgaria, e-mail: petkovanadejda@abv.bg
**Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry,
Bulgarian Academy of Sciences, Laboratory of Biologically Active Substances,
139 Ruski Blvd, 4000 Plovdiv, Bulgaria

Polysaccharide inulin has been isolated from the dry taproots of common
chicory Cichorium intybus L. by hot water extraction procedure under highpressure conditions and further precipitation with acetone at low temperature.
The obtained inulin was characterized by the measurement of melting point
and angle of optical rotation. The total fructose content was determined by
resorcinol spectrophotometric method [1]. The purity of isolated polysaccharide was defined by HPLC-RID method for analysis of inulin. The reducing
groups were evaluated by PAHBAH [2]. The protein content was analyzed by
Bradford protein assay [3]. IR-FT spectrum was recorded in KBr pellets and
the absorption was reported in wavenumbers (cm-1).
The isolated substance from chicory roots presented a white powder, without taste. It characterized with the melting point 165°C, the angle of optical
rotation  D  22 (c=0.5; H2O) and gave positive Selivanoff reaction, an
indication for the presence of ketose groups. This carbohydrate was characterized with purity of inulin 98%, the fructose content 96%, reducing groups
3.6%, degree of polymerization (DP) 26 and the molecular weigh 4.2 kDa. The
protein content in the polysaccharide fraction was below 0.2%. The IR-FT
spectrum were characterized by absorption brands at 3330 cm-1 ν(ОН); strong
complex absorption at 1170 cm-1, 1087 cm-1, 1030 cm-1 related to valent
stretching vibrations of (С–С), (С–О), (С–О–С) groups and ring vibrational
modes in furanoside structure. The bands at 827, 860 and 938 cm-1 belonged
to β 2→1 glycosidic bond. These data suggest that the isolated polysaccharide
substance is inulin-type fructan.
Pencheva D., Petkova, N., Denev, P.; Determination of inulin in dough
products. Scientific works of UFT: „Food science, engineering and technologies“, Plovdiv, 2012, 59, 339 – 344.
Lever, M.; A new reaction for colorimetric determination of carbohydrates. Anal. Bioch., 1972, 47, 273 – 279.
Bradford, M.; A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding.
Anal. Bioch., 1976, 72, 248 – 254.
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ФОСФОЛИПИДЕН СЪСТАВ НА МАСЛА ОТ СЕМ. CUCURBITACEAE
Жана Петкова*, Гинка Антова*
* Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
Катедра „Химична технология“, ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000,
jana_petkova@mail.bg

Изследван е фосфолипидният състав на масла, получени от семена на
шест представители от сем. Cucurbitaceae (три вида тиква – Cucurbita
moschata, Cucirbita pepo, Cucurbita maxima и три вида пъпеш „Cucumis
melo“ – „Медена роса“, „Десертен 5“, „Хибрид 1“), отгледани в южна
България. Фосфолипидите са определени спектрофотометрично след
изолирането им с помощта на двупосочна тънкослойна хроматография.
Съдържанието на фосфолипиди в маслото от Cucurbita moschata е
0,5%, в Cucirbita pepo L. – 1,1%, в Cucurbita maxima – 1,0%, в „Медена
роса“ – 0,8%, „Десертен 5“ – 0,7% и в „Хибрид 1“ – 1,7%. Във фосфолипидната фракция на маслата от семена на представителите от сем.
Cucurbitaсеае са идентифицирани всички основни класове фосфолипиди.
Фосфолипидите от семената на тиква и пъпеш имат близък качествен и
количествен състав. Преобладават основно фосфатидилинозитол (19,7 –
33,9%), фосфатидилхолин (23,0 – 48,6%) и фосфатидилетаноламин (8,4 –
23,7%). Количеството на фосфатидните киселини е от 2,1 до 16,3%. Изследванията върху фосфолипидния състав на изследваните тиквови и пъпешови масла ще допринесат за по-пълната оценка на тяхната хранителна
стойност, както и за пълноценното им и разностранно използване в хранителната, фармацевтичната и козметичната индустрия.
Благодарности
Това изследване е финансирано от Фонд „Научни изследвания“ към
ПУ „Паисий Хилендарски“, поделение НПД по договор НИ 13 ХФ 006.
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OPTIMIZATION OF THE CHARGING PROCESS IN ZINC HYDROMETALLURGY
Alexander Peltekov1, Doychin Boyadzhiev2, Boyan Boyanov3*
1,3 Department

2Faculty

of Chemical Technology, Universiti of Plovdiv
of Mathematics and Informatics, Universiti of Plovdiv

KCM SA is part of the holding structure of KCM 2000 group, Plovdiv. The
company is a leading producer of non-ferrous and precious metals in Southeast
Europe and the Black Sea Region, working actively for the environmental
recognition of metals as efficient market products. KCM’s annual production
capacity of lead is 65 000 t., and of zinc – 80 000 t. The charging is a process of
mechanically mixing raw materials in various quantities to obtain suitable charge
for subsequent processing (in hydrometallurgy – a mixture of the different zinc
sulfide concentrates). The charge is considered as suitable if it satisfies some
restrictions on the production technology and organization. The production
technology determines the chemical composition of the charge (useful and
harmful components in the production process), and the organization – the route
of dosing (quantization) at mixing of various raw materials. One possible
criterion for optimization is to determine the suitable charge with minimal cost.
The stages for solving the task are:
1. Creating a database for chemical composition of zinc sulfide concentrates
in KCM SA (about 20 components of a concentrate) and restrictions associated
with the technology of hydrometallurgical production.
2. Determination of "technology" cost of individual concentrate (by a given
algorithm, depending on its composition and the current price of zinc in the
international markets – www.lme.co.uk).
3. Formulation of linear optimization model for charge with minimum
'technology' price.
4. Formulation of discrete optimization problem, taking into account the
particular organization of production.
5. Choice of software to solve the problems.
6. Numerical experiments and discussion of results.
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РЕЦИКЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН СКРАП С ЦЕЛ
ОПОЛЗОТВОРЯВЯНЕ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ
Катя Костадинова, Боян Боянов, Александър Пелтеков
* ПУ „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
Катедра „Химична технология“, ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000,
katemate@abv.bg

Електронните отпадъци се разглеждат като проблем, причиняващ сериозни щети на околната среда и човешкото здраве. Той води не само до
значителни екологични проблеми, но и до системно изчерпване на ресурсната база на благородните метали, като злато, сребро, платина, паладий
и др., които могат да бъдат извличани многократно за повторна употреба.
Употребата на тези метали в производството на електроника е главната
причина за поскъпването им по целия свят. Възниква въпрос дали има
ефикасни методи и какви са те за рециклирането на благородните метали
от изхвърлената електроника? Модерните системи позволяват всяка
електронна част да бъде рециклирана по ефективен начин. Разработени
са технологии, съобразени с особеностите на електрониката, които осигуряват по-високи нива на рециклиране, съчетани със строгите екологични стандарти за природосъобразност и безопасност. В момента основните
варианти за третиране на електронните отпадъци са включени в повторна
употреба, преработка и рециклиране.
В тази връзка, целта на настоящото проучване е да бъде проверена
възможността за рециклиране на електронен скрап с подходящи за това
химични и физични методи, с цел оползотворяване на съдържащите се в
него злато и паладий.

Контактни ленти от слотове
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ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНОТО И ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА Р. ЧЕПЕЛАРСКА И АНАЛИЗ
НА АНТРОПОГЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Р. Николова*, Г. Патронов*, М. Маринов**
* Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“24, Пловдив 4000, rumyananikolova@ymail.com
** Басейнова дирекция Източнобеломорски район,
ул."Янко Сакъзов" 35, Пловдив 4000

Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (в сила от 5.03.2013 г.) промени целите и оценката на състоянието на водните тела [1]. На тази база е представена оценка на екологичното и химичното състояние на долното течение на р. Чепеларска. Макар и
малка, тази река има много източници на антропогенно замърсяване:
„КЦМ“ АД – Пловдив; „Агрия“ АД – Пловдив; Винпром „Пещера“ АД –
с. Катуница, канализационните системи на гр. Асеновград и с. Катуница,
бензиностанция на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. За целта са избрани
пунктове за мониторинг за двете съставни водни тела на реката – „Река
Чепеларска от река Юговска до гр.Асеновград и р. Луковица“ и „Река
Чепеларска от гр. Асеновград до устие и Крумовски колектор“.
Забелязва се тенденция във влошаване на химичното състояние и за
двете тела в периода 2011 – 2012 г., а за второто и за 2013 г. През периода
януари – август 2013 г. преди устието на р. Чепеларска е установено повишено съдържание на кадмий, цинк и арсен, а за месец май 2013 г. е
установено и съдържание на арсен над нормите при пункт за мониторинг
след с. Бачково.
Получените резултати свидетелстват за продължителен дисбаланс в
екосистемата, дължащ се на значителното антропогенно влияние от
КЦМ АД, Агрия АД и непречистените води от гр. Асеновград. Състоянието на р.Чепеларска в долното £ течение показва необходимост от предприемане на сериозни мерки за неговото значително подобряване.
Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, издадена от министъра на околната среда и водите, обн. ДВ,
бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕЧНА ФАЗА НА СИСТЕМАТА SN–ZN–AG
ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ГЕОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ

Станислава Здравкова Гандова
ПУ „Паисий Хилендарски“, 4000 Пловдив, България
e-mail:gandovastanislava@yahoo.com

В настоящата работа е пресметната моларната добавъчна енергия на
Гибс на течната фаза на системата Sn–Zn–Ag чрез различни геометрични
модели. Пресмятанията са направени в температурен интервал 1000 2000 K. Сравнени са стойностите на моларната добавъчна енергия на
Гибс на тройната система получени чрез различните геометрични модели. Термодинамичните свойства на течната фаза на системата Sn–Zn–Ag
са изследвани при постоянни концентрационни отношения на двата елемента равни на 1:5, 1:1 и 5:1и концентрация на третия елемент изменяща
се от 0 до 100 атомни процента. Тройните параметри на взаимодействие
(L0, L1 и L2) на течната фаза са пресметнати чрез основния модел на
разтворите на Чу (GSM), като са използвани термодинамични данни за
крайните двойни системи (Sn–Zn, Zn–Ag, Sn–Ag).

На фигурата са представени добавъчните енергии на Гибс при
трите сечения Sn:Zn = 1:1, 1:5 и 5:1 при температура 1773 К.
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СМЕСЕНИ ШПИНЕЛНИ ФЕРИТИ ZN XCO1-XFE2O4 КАТО
ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЧНИ
ЗАМЪРСИТЕЛИ
М. Цветков, М. Миланова
Катедра Обща и неорганична химия, Факултет по химия и фармация,
СУ „Св. Климент Охридски“, еmail: mptsvetkov@gmail.com

Фотокатализата е обещаващ метод за пречистване на води от органични замърсители. Сред често изследваните материали са TiO2 и ZnO с
широка забранена зона, затова могат да бъдат активирани само при облъчване с UV светлина. Поради тази причина се търсят катализатори
способни да използват по-широк спектър от слънчевата светлина, като
например феритите, с обща формула MFe2O4, които притежават редица
предимства. Тяхната шпинелна структура осигурява допълнителни активни центрове (от геометрични съображения) и възможност за активиране под въздействие на слънчева светлина. Заместването на един йон с
друг води до модифициране на техните свойства, като например йоните
Mg(II), Zn(II), Al(III) подобряват стабилността на кристалната структура,
а Ni(II), Cu(II), Mn(II), Co(II) променят редокси свойствата.
Настоящата работа представя резултати от изпитания за разграждане
на моделен замърсител малахитово зелено във воден разтвор при облъчване с UV светлина. Като фотокатализатори са използвани смесени шпинелни ферити с обща формула ZnxCo1-xFe2O4 (x= 0,25; 0,5; 0,75), синтезирани чрез съчетване на твърдофазен синтез и механоактивация в планетарна мелница за два различни периода от време (4 и 8 часа). Изследванията показват възможностите на ZnxCo1-xFe2O4 (x= 0,25; 0,5; 0,75) за
прилагане като фотокатализатори.
Благодарности
Изследванията са проведени с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“, Договор ДФНИ Е01/7 и проект BG051PO001-3.3.060038, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“ от
структурните фондове на ЕС.
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ХЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧНО ОКИСЛЕНИЕ НА РОДАМИН В ВЪВ
ВОДНИ РАЗТВОРИ С УЧАСТИЕ НА МАСИВЕН И НАНЕСЕН ВЪРХУ
РАЗЛИЧНИ ПОДЛОЖКИ CO3O4

И. Славова, *, М. Стоянова*, Ст. Христоскова*
* ПУ „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000, ivik_24@abv.bg

Синтезирани са масивен и нанесен върху различни подложки (MgO,
Al2O3, бентонит, зеолит) Co3O4 и е изследвана каталитичната им активност за хетерогенно активиране на пероксимоносулфат (PMS) с цел окислително разграждане на моделно багрило Родамин В (RhB) във водни
разтвори. Физикохимичните свойства на каталитичните материали са
охарактеризирани чрез рентгенофазов анализ и трансмисионна електронна микроскопия. Установи се, че всички изследвани оксидни образци
катализират окислителната деструкция на RhB, но се наблюдава съществено различие в тяхната активност. Имобилизирането на малко количество каталитично-активна оксидна фаза Co3O4 (5 wt. %) върху MgO води до
значително подобряване на каталитичните свойства – с концентрация на
катализаторите 0.15 g/L за 10 минути се постига пълно разрушаване на
хромофорната структура на 50 mg/L RhB. Подобен ефект не се наблюдава при използване на останалите носители. Каталитичната ефективност
на Co3O4/MgO е значително по-висока също от тази на масивния Co3O4,
физична смес от MgO и Co3O4 и на Co(II) – йоните. Тези резултати потвърждават определящата роля на базичната подложка в промотиране на
хетерогенното активиране на PMS с образуване на реактивоспособните
сулфатни радикали. Генерирането на тези радикали е потвърдено чрез
резултатите от експериментите, проведени с добавяне на C2H5OH и третичен C3H7OH, действащи като „трапери“ на образуваните радикалови
частици. Кинетичните данни показват, че окислителната деградация на
багрилото се подчинява на кинетичните закономерности на реакции от
първи порядък по отношение на RhB. Изследвано е влиянието на различни операционни параметри (pH, концентрация на PMS, количество на
катализатора) върху ефективността на окислителния процес.
Авторите изказват благодарност на НФНИ (Проект ДФНИ-E01/7)
и на Фонд НИ при ПУ за оказаната финансова подкрепа (Проект НИ-13ХФ 006).
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАТАЛИТИЧНАТА АКТИВНОСТ НА НАНОРАЗМЕРЕН
NIOX ЗА ОКИСЛИТЕЛНА ДЕСТРУКЦИЯ НА 2,4-ДИХЛОРФЕНОЛ
ВЪВ ВОДНИ РАЗТВОРИ

В. Иванова*, Д. Петров, Д. Божилов, М. Стоянова,
Ст. Христоскова
* ПУ „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000, vanina_1988@abv.bg

Хлорфенолите са голяма група химични замърсители на води, характеризиращи се с висока токсичност, канцерогенност и способност за
акумулиране в природата. 2,4-дихлорфенолът (2,4-ДХФ) се използва широко като прекурсор в синтезата на множество хербициди. Поради своята
ниска биоразградимост през последните години са разработени различни
физикохимични методи за неговото отстраняване като адсорбция, окислителна деструкция, хетерогенна фотокатализа и др. Едни от най-ефективните и перспективни методи за за пълно разграждане на подобни замърсители в отпадни води се базират процесите на хетерогеннокаталитично окисление.
В настоящата работа е проучена каталитичната активност на наноразмерен NiOx за нискотемпературно окисление на 2,4-ДХФ във водни
разтвори с въздух. За синтезата на каталитичния образец беше приложен
неконвенционален утаечно-окислителен метод с обратен порядък на утаяване, подпомогнат с ултразвукова активация. Полученият по посочения
метод наноразмерен образец беше охарактеризиран чрез XRD, FTIR, TEM
и SAED. Кинетиката на окислителния процес се следеше чрез UV-Vis и
HPLC методи.
Резултатите от настоящото изследване показват, че е възможно да
се постигне обезвреждане на 2,4-ДХФ във водни разтвори чрез хетерогенно-каталитично окисление с участие на NiOx. Високата активност на образеца се дължи на високото съдържание на активен кислород и наноразмерността на катализаторните частици, резултат от приложения синтезен метод. Изследвано е влиянието на основни операционни параметри върху
ефективността на процеса- температура, рН и маса на катализатора.
Авторите изказват благодарност на Фонд „Научни изследвания“
при МОН (Проекти ДФНИ Е01/7 и ДДВУ 02-7/10) и при ПУ „П. Хилендарски“ (Проект НИ-ХФ 2013) за оказаната финансова помощ.
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СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕАКЦИОННИТЕ ПЪТИЩА
НА ВЪЗБУДЕНИТЕ СЪСТОЯНИЯ НА ДЕФОРМАЦИОННИТЕ МЕХАНИЗМИ
НА ЦИТОЗИНА И 2,4- ДИАМИНОПИРИМИДИНА
Павлина Кънчева, Васил Б. Делчев
ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра Физикохимия,
4000 Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24, pkancheva86@gmail.com

Aзотните бази, изграждащи макромолекулите на нуклеиновите киселини – цитозин, гуанин, аденин, тимин и урацил са в значителна степен
устойчиви на УВ-светлина. Фотостабилността е важно тяхно качество, без
което животът, изложен на слънчева светлина би бил невъзможен. Възбудените им състояния са с много кратки времена на живот (fs и ps), което
означава, че те релаксират, преди да протече реакция във възбудено състояние. Важна информация за фотостабилността или фототрансформацията
им може да бъде получена чрез теоретично изследване и охарактеризиране
на реакционните пътища на възбудените състояния на очаквани или предполагаеми фотореакции.
В настоящата работа е направено сравнително разглеждане на реакционните пътища на възбудените състояния на цитозина и 2,4-диаминопиримидина при два деформационни механизма: 1) усукване около С=С връзката
от пръстена; 2) огъване по амино групата. Те са изследвани чрез линейна
интерполация на вътрешни координати. Интерполира се между равновесна
структура и коничното сечение S0/S1,оптимизирани на CASSCF(6,6)/6-31G*
ниво.
Резултатите показват, че докато при цитозина ππ* реакционните пътища за двата деформационни механизма безбариерно водят до коничното
сечение S0/S1, то при 2,4-диаминопиримидина са налице енергетични бариери, които затрудняват фотореакцията. При механизма, свързан с усукване по С=С връзката тази бариера е незначителна.
Нашите резултати са в съответствие с предишни научни изследвания,
при които е установена фотостабилността на цитозина спрямо двата механизма – облъчването му с УВ светлина води до релаксиране чрез вътрешна
конверсия през съответните конични сечения S0/S1. За 2,4-диаминопиримидина получените реакционни пътища на възбудените състояния показват, че механизмът на усукване около С=С връзката е сходен с цитозина,
т.е по отношение на този механизъм двете съединения са фотостабилни и
възбудените им състояния релаксират чрез вътрешна конверсия. Обаче,
механизмът на огъване по амино групата е различен за двете съединения.
При 2,4-диаминопиримидина вътрешната конверсия и флуоресценцията са
конкурентни процеси.
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ЕЛЕКТРОХИМИЧЕН БИОСЕНЗОР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА L-АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА (ВИТАМИН C)
Меги Качакова*, Нина Димчева**
*Биологически факултет, специиалност Биология и Химия, IV курс
**Химически факултет, катедра Физикохимия
ПУ „Паисий Хилендарски“,гр. Пловдив,ул. „Цар Асен“ 24

Ензимът аскорбат оксидаза (АОх) – представител на семейството на
поли-медните оксидази е хемисорбиран върху златни наночастици, отложени чрез електрохимична редукция на хексахлороауратни йони върху
повърхността на стъкловъглероден електрод. Полученият ензимен електрод е изследван с волтамперни методи, с чиято помощ е доказана каталитичната активност на ензима при електрохимична редукция на молекулен
кислород и електроокисление на аскорбинова киселина, т.е. наблюдавана
е директна електрохимия на ензима.
Полученият ензимен електрод е използван за електро-аналитично определяне на Витамин С, като за целта е определено оптималното рН на
работната среда и областта от потенциали, в която биосензорът показва
ниски нива на шума и висока чувствителност. Като оптимални условия за
работа на електрохимичния биосензор са определени рН = 7,0 и потенциали 150 и 200 mV (vs. Ag / AgCl), като електродната чувствителност определена при тези условия е съответно 2,56 и 4,03 µA mM-1 mm-2, а откриваемият минимум е 1,5 µM. С получения електрохимичен биосензор за
аскорбинова киселина е определено съдържанието на витамин С в реални
обекти: ампули с вит.С, лимонов сок и хранителна добавка. Резултатите
от анализите са съпоставени с паралелно определяне концентрацията на
аскорбинова киселина чрез йодометрично титруване на проби от същите
реални обекти. Получените резултати показват над 90% съвпадение между двата метода.
Авторите изказват благодарност на фонд „Научни изследвания“
към МОМН (тема ДДВУ-02/38) за финансовата подкрепа при настоящите изследвания.
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РЕАКЦИИ НА СУЛФИНОВИ КИСЕЛИНИ С ХЕТЕРОСПРЕГНАТИ
АЛКЕНИ.I.НУКЛЕОФИЛНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА АРЕНСУЛФИНОВИ
КИСЕЛИНИ КЪМ 4-БРОМО-β-ХЛОРО-β-НИТРОСТИРЕН
П. Нешковски, М. Димов, С. Иванова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, катедра „Органична химия“,
бул. Проф. Якимов“ 1, Бургас 8010, е-mail: viperorg@abv.bg

Функционалните алкени са високореакционноспособни съединения и
благодарение на своята активирана двойна въглерод-въглерод връзка
участват в електрофилни и нуклеофилни реакции на присъединяване.
Известни са реакции на нуклеофилно присъединяване на сулфинови
киселини към нитроолефини, нитростирени, халкони, производни на
метакриловата киселина [1].
Целта на настоящата работа е синтез и охактеризиране на полифункционални сулфони. Проведени са серии от реакции на нуклеофилно присъединяване по следната схема:
Br
Br

Cl

SO2H

R

R

Cl
SO2

NO2

NO2
1

2

3

Взаимодействието между 1 и 2 е проведено в алкохолна среда при
180С в течение на 8ч. като изходните вещества са в еквимолни количества. Всички синтезирани съединения са получени с добив 85 – 92%, стабилни са при продължително съхранение. Индивидуалността им е потвърдена с ТСХ, а структурата е доказана с инструментални методи.
Acknowledgment
This work has been supported by the University Prof. A. Zlatarov,
Research Center, Contract 266.
1. Perekalin V. V., Lipina E. S., Berestovitskaja V. M., Efremov D. A.,
Nitroalkenes, Conjugated NitroCompounds, London, J. Wiley, London, 1994.
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НОВИ МЕТОДИ ЗА СИНТЕЗ НА CHERYLLINE
Станимир Манолов, Стоянка Николова, Илиян Иванов
ПУ „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000, ivanov@uni-plovdiv.bg

Използването на растения от семейство Amaryllidaceae за лечение на
ракови заболявания са известни още от древността. Първите процедури,
специално разработени за третиране на ракови заболявания, са описани
от Хипократ. Още тогава, „бащата на медицината“, пропоръчва масло от
Narcissus poeticus L. за лечение на тумори на матката. В началото на
XIX век вече е известно приложението на над 30 растения от семейство
Amaryllidaceae като средства за лечение на ракови заболявания.

Алкалоидът cherylline е бил изолиран от Crinum alba и други видове
Crinum, семейство Amaryllidaceae. Той е представител на много редки
природни 4-арил-1,2,3,4-тетрахидроизохинолинови алкалоиди.
Поради уникалността на структурата им и заради потенциалните лечебни свойства на 4-арилизохинолиновите производни, са извършени
много изследвания на този клас алкалоиди.
В описаните в литературата методи се наблюдава нарастващ интерес
както към приложение на класическите реакции за синтеза на изохинолинови съединения, така и към намиране на нови подходи за получаването
на изохинолинови производни с оглед изследване биологичната им активност и търсене на корелация между структура и активност.
В настоящия доклад е направен обзорен преглед на последните публикувани в научната литература методи за синтез на Cherylline и негови
производни.
Благодарности
Фонд „Научни изследвания“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, поделение НПД по договор НИ 13 ХФ 006.
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ИЗСЛЕДВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕВГЕНОЛ И МЕТИЛЕВГЕНОЛ
В РОЗОВА ВОДА

Атанаска Матова*, Солея Даньо**, Димитър Божилов**
* ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра Органична химия,
гр. Пловдив ул. „Цар Асен“ 24
** ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра Органична химия

Предпоставка за това изследване е липсата на конкретни данни за съдържанието на евгенол и метилевгенол в розовата вода, както
и повишения потребителски интерес към естествените продукти с
фармакологично действие. Евгенолът притежава силно изразени антисептични свойства и оценката на неговото количество би допринесло за удостоверяване качеството на розовата вода. В изследването
бяха използвани мостри розова вода от производител и такива закупени от търговската мрежа. За целта на изследването беше разработен
метод основаващ се на твърдофазна екстракция и високоефективна
течна хроматография (ВЕТХ). Методът е селективен и специфичен
като е постигнато разделяне на евгенола и метилевгенола от съседните им вещества R>1.2. Подготовката на пробата се характеризира с
аналитичен добив над 95%. Границата на откриване за евгенола е
1.5 µg/ml и за метилевгенол 1.0 µg/ml. Относителното стандартно
отклонение на метода е в рамките на 4%. Установихме, че съдържанието на евгенол и метилевгенол в изследваните мостри розова вода
варира от 13.2µg/ml до 2.9µg/ml евгенол и от 9.7µg/ml до н. д. (не се
детектира) метилевгенол. Розовата вода е световноизвестен продукт и
е препоръчително нейният състав да бъде регулиран и сертифициран.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИФЕНОЛИ ВЪВ ВИДОВЕ ПЕЛИН
И СРАВНЯВАНЕ ХРОМАТОГРАФСКИТЕ ИМ ПРОФИЛИ ЧРЕЗ МЕТОД
ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОБРАЗИ
Д. Божилов*, С. Даньо*, Ил. Иванов*
*Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000, mbojilov@gmail.com

Употребата на пелина като медицинско растение е широко разпространена. Действието им е свързано с антиоксидантната, антимикробна,
антивирусна, антиревматична и противогъбична активност на екстрактите. Видовете Artemisia vulgaris и Artemisia campestris са слабо изучени по
отношение съдържание на полифеноли (фенолни киселини и флавоноиди). Известно е, че тези групи вещества имат биологична активност обуславяща фармакологичното действие на редица медицински растения.
Целта на изследването е да се охарактеризират растения от видовете
Artemisia vulgaris и Artemisia campestris от различни местонахождения и
реколти по отношение съдържание на полифеноли чрез използването на
високоефективна течна хроматография (ВЕТХ) и химиметричен подход.
Сравняването на хроматографските профили на полифенолите се извърши с програма „Patreco“ чрез методите за разпознаване на образи (МРО).
Сходството и разликите между изследваните проби пелин изразихме чрез
индекси на сходство (Is,%). За да постигнем максимално разделяне на
фенолните киселини и флавоноидите използвахме две различни хроматографски колони и подвижни фази. Съдържанието на основните компоненти на фенолните киселини – неохлорогенова, хлорогенова, 4-Окафеоилхинова киселини и флавоноидите – рутин, кверцетин и апигенин
определихме количествено. В хроматографските профили се отчитат 22
добре разделени пика при Artemisia campestris и 25 пика при Artemisia
vulgaris. Резултатите от МРО показват, че най -голямо сходство се наблюдава при полифенолите на пробите събрани в района на с. Шипка и гр.
Кричим (96.9%), както и между пробите от реколта 2012 г. и 2013 г. –
с. Шипка (95.9%). Най-силно се разграничава пробата от района на гр.
Пловдив – ж. р. Тракия (81.63%).
Направената класификация по сходство и различие потвърждава, че
местонахождението е значим фактор при формиране съдържанието на
полифеноли.
Благодарности
Това изследване е финансирано от Фонд „Научни изследвания“, договор НИ 13 ХФ 006.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕАКЦИЯТА НА Α-АМИДОАЛКИЛИРАНЕ ЗА СИНТЕЗ
НА НОВИ 2-ЗАМЕСТЕНИ БЕНЗОТИАЗОЛОВИ ПРОИЗВОДНИ
Р. Михайлова*, Й. Стремски*, Ст. Статкова-Абегхе*
*Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000, stab@uni-plovdiv.bg

В по-ранни изследвания, проведени в катедрата по Органична химия на ПУ „Паисий Хилендарски“, успешно са използвани ацилиминиеви реагенти от 3,4-дихидроизохинолин в реакции на междумолекулно -амидоалкилиране спрямо активирани бензенови производни,
като фенол, анизол, вератрол, 2,3-дихидрокси нафталин. Има данни за
успешно приложение на бензотиазолови ацилиминиеви реагенти в
реакции на α-амидоалкилиране на метилкетони.
Целта на изследването е изучаването на възможностите за използването на ацилиминиеви реагенти от бензотиазол и алкилхлороформиати като електрофили и спрямо фенолни съединения с оглед експлоатиране на възможностите за въвеждане на разнообразни заместители на 2-място в бензотиазоловия скелет.
Намерени са условия за амидоалкилиране на фенол, 1,4- хидрохинон и 2,3-дихидроксинафталин при разтворител ацетонитрил и кипене
на реакционната смес. Получените три нови съединения са изолирани
чрез препаративна колонна хроматография и характеризирани спектрално.

Схема 1. Nu= 4-хидрокси-фенил; 2-(1,4-дихидрокси)-фенил;
1-(2,3-дихидрокси)-нафтил
Благодарности
Изследванията са проведени с финансовата подкрепа на поделение
„Научни изследвания“ при ПУ „П. Хилендарски“, договор № СП13
ХФ002/20.06.2013.

47

22 – 23 ноември 2013
Научна конференция „Предизвикателства в химията“

CHARACTERIZATION AND APPLICATION OF SUCROESTERS
AS ANTIMICROBIAL AGENTS

G. Matev*, N. Petkova**, P. Denev, R. Vrancheva ***,
I. Ivanov**, At. Pavlov**
*University

of Food Technologies, student Analysis and Control of Food Products
of Food Technologies, Departament of Organic Chemistry,
26 Maritza Blvd., 4002, Plovdiv, Bulgaria,
e-mail: petkovanadejda@abv.bg, denev57@abv.bg
***University of Food Technologies, Departament of Analytical Chemistry,
26 Maritza Blvd., 4002
**University

Sucrose esters are nontoxic and biodegradable compounds with a large
scale application in food industry as emulsifiers and solubilisator in cosmetics,
agriculture and pharmaceuticals. Sucrose esters composed of C6 – C12 fatty
acids have desirable insecticidal properties against many soft-bodied arthropod
pests. Sucrose esters with saturated fatty acids (С6 to С18) and 10-unsaturated
undecylenic acid С11 have been synthesized. The obtained sucrose esters were
characterized by FT-IR. The antimicrobial activity of some esters of sucrose
has been investigated. Sucrolaurate was characterized by well-pronounced
antimicrobial activity against fungi Aspergillus and Penicillium, Gram positive
bacteria: Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus. Unsaturated undecylenic
ester of sucrose showed also very well antimicrobial activity against Grampositive bacteria, Gram-negative E. coli and Pseudomonas aeruginose, as it
also exhibited inhibition activity against Candida albicans. As a result of this
investigation sucroundecylenic and sucrolaurate ester could be used as antimicrobial agent for protecting plants and foods against some microorganisms.
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СИНТЕЗ НА 1,4-ДИЗАМЕСТЕНИ-1,2,3,4-ТЕТРАХИДРОИЗОХИНОЛИНОВИ ПРОИЗВОДНИ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕАКЦИЯТА
НА BISCHLER-NAPIERALSKI
П. Янев, С. Николова, И. Иванов
*Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“24, Пловдив 4000, p.r.qnev@abv.bg

Синтетичните изследвания на 1,2,3,4-тетрахидроизохинолини заемат
важно място в химията на хетероциклените съединения. Интересът към
този клас съединения се дължи на разнообразната биологична им активност. За голям брой N-заместени-1,2,3,4-тетрахидроизохинолини е установено, че са изходни вещества за синтез на различни медицински продукти. N-съдържащите алкалоиди са оптически активни съединения,
притежаващи антихипертензивни, хемостатични, спазмолитични, противокашлячни, противомаларийни, наркотични, аналгетични и антипиретични свойства.
Установено е, че 1,4-дизаместените изохинолини притежават антинеопластична активност при L1210 левкемия, противоракова, анестетична и
спазмолитична и др. активности.
Поради наличието на разнообразни биологични активности на 1,4дизаместените 1,2,3,4-тетрахидроизохинолини, насочихме усилията си
към синтеза на 1-заместени 4-метил-1,2,3,4-тетрахидроизохинолини и
техни производни, като аналози на прилагащи се в медицинската практика препарати.
Изследвано е получаването на 1,4-дизаместени аналози на 1,2,3,4тетрахидроизохинолина и техни амиди, като за целта е приложена четириетапна синтеза.
При така подбраните реакционни условия новосинтезираните съединения се получават с добиви 78 – 88%.
Всички новосинтезирани продукти са охарактеризирани спектрално с
техните 1H- и 13C-NMR-спектри, а кристалните и с техните температури
на топене.
Получените съединения представляват интерес от гледна точка изследване на биологичната им активност. Изясняването на потенциалните
механизми на действие на тези производни би обогатило нашите знания
относно специфичното действие на лекарствените субстанции в светлината на растящата загриженост за безопасност на потребителите.
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АМИНОКИСЕЛИННИ ПРОИЗВОДНИ НА ТЕОФИЛИН-7-ОЦЕТНА
КИСЕЛИНА С ПОТЕНЦИАЛНА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧНА АКТИВНОСТ
Юлиан Войников, Георги Ставраков, Пламен Пейков
Фармацевтичен факултет – МУ, София, uli1985@abv.bg

Туберкулозата (ТБ) е световен здравен проблем, тя предизвиква
смъртност по целия свят, като един на всеки трима човека по света е
заразен с ТБ. Появата на мултилекарствено резистентна ТБ (MDR-TB),
както и на екстензивнорезистентна ТБ (XDR-TB) обосновава необходимостта от откриването, развитието и навлизането на нови стратегии в
лечението на болестта.1 Синтезът на пептидомиметици съдържащи хетероцикъл от пуринов тип е основна насока в нашите лаборатории. Пуринът е най-широко застъпеният азот-съдържащ хетероцикъл в природата и
е основната структура на аденин и гуанин в нуклеиновите киселини (РНК
и ДНК).2 Пептидните аналози играят ключова роля в лечението на различни типове злокачествени образувания, предизвиквайки апоптоза като
прекъсват и увреждат ключови процеси в туморните клетки.3 Синтезирани бяха аминокиселинни производни на теофилин-7-оцетната киселина.

Синтезът се осъществи с помощта на EDC/HOBt в дихлорметан при
стайна температура. Антимикобактериалната активност на новосинтезираните вещества беше изследвана спрямо референтен щам M.
Tuberculosis H37Rv чрез пропорционалния метод на Canetti.4 Част от
новосинтезираните вещества демонстрираха сравнима, а при някои дори
с пъти по-висока антимикобактериална активност от сегашните използвани първа-линия анти-ТБ лекарства.
WHO (2013). Tuberculosis. In: Fact sheet N°104.
Legraverend M (2008). Recent advances in the synthesis of purine
derivatives and their precursors. Tetrahedron 64(37): 8585 – 8603.
Kharb R, Rana M, Sharma PC, Yar MS (2011). Therapeutic importance of
peptidomimetics in medicinal chemistry. Journal of Chemical and
Pharmaceutical Research 3(6): 173 – 186.
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Canetti G, Rist N, Grosset J (1963). Measurement of sensitivity of the
tuberculous bacillus to antibacillary drugs by the method of proportions.
Methodology, resistance criteria, results and interpretation]. Revue de
tuberculose et de pneumologie 27: 217.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕАКЦИЯТА НА АЛФА-АМИДОАЛКИЛИРАНЕ ЗА
СИНТЕЗ НА НОВИ ПРОИЗВОДНИ НА БИОФЛАВОНОЛА КВЕРЦЕТИН

К. Караохлуян*, Н. Косакова*, С. Статкова-Абегхе*
* Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000, kaq_karaohluyan@abv.bg

Флавоноидите са природни продукти от класа на бензопираните. Те притежават важни фармакологични свойства. Един от разпространени флавоноиди е кверцетина. Научни публикации коментират антиканцерогенно действие на кверцетин. Кверцетина е мембранопротектор – важен за исхемичните
заболявания, като инхибитор на поредица липооксигенази. През последните
години кверцетин и неговите аналози са докладвани като ефектни препарати
срещу грипни инфекции. Биологичното действие на флавоноидите зависи от
характера и позицията на заместителите във флавоновия скелет. Данни за
амидоалкилиране на флавоноли не бяха открити в химическата литература.
За първи път е изследвана реакцията на алфа-амидоалкилиране на кверцетин с ацилиминиеви реагенти на циклични имини, като бензотиазол (Схема 1) и бензимидазол (Схема 2).

Схема 1. Добив 42,5%
Реакцията протича с in situ при съотношение ацилиминиев реагент :
кверцетин 3:1. Синтезирани са две нови производни на кверцетин.

Схема 2. Добив 49%
Данните от мас-спектралния анализ еднозначно потвърждават получаването на монозаместени продукти. Синтетичните производни на кверцетина
представляват интерес с оглед изследване на структурата и свойствата им.
Благодарности
Това изследване е финансирано от НИ при ПУ, проект СП 13 ХФ 002.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАДИКАЛ-УЛАВЯЩА АКТИВНОСТ НА НОВИ
ХЕТЕРOЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ

М. Дочева, И. Йотковска, E. Петрова, Ст. Статкова-Абегхе
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
e-mail: margarita_1980@abv.bg

Голяма част от антиоксидантните агенти намират приложение в различни сфери на бита като козметика, хранителни добавки, и др. Не малка
част от тях се използват и като химиотерапевтици, контролиращи заболявания при животни и човека. Във връзка с това се наблюдава нарастващ
интерес към търсене на иновативни подходи за получаване на антиоксидантни продукти, чрез приложение на класически синтетични реакции за
функционализиране на флавоноиди, фенолни киселини и халкони.
Целта на изследването е да се определи радикал-улавящата активност
на синтетични хетероциклени вещества производни на кверцетин, фенол
и дихидрокси нафталин, в сравнение с природните съединения рутин
(Витамин Р) и кверцетин, намерили приложение в терапевтичната практика като антиоксиданти.
При проведеното изследване на радикал-улавяща активност, чрез
DPPH-метод, са установени стойностите на IC50 за изследваните вещества.
Получените резултати за IC50 показват радикал-улавяща активност на
стандартните вещества в един и същ порядък – при кверцетин –
4.60.10 3mM, а при рутин – 3.58.10-3mM. Синтетичните производни на
кверцетин, получени при реакцията на алфа-амидоалкилиране с ацилиминиеви реагенти от бензимидазол и бензотиазол, показват съизмерима радикал-улавяща активност със стойности на IC50 съответно, 5.62.10-3mM,
6.20.10 3mM и 6.68.10-3mM. Синтетичните производни на фенол и дихидрокси нафталин проявяват с един порядък по-ниска активност от стандартите рутин и кверцетин.
Изследванията показват, че радикал-улавящата активност на кверцетин, рутин и техни синтетични производни се дължи на фрагмента на агликона – кверцетин. Синтетичните съединения, производни на квецетина
могат да се използват като антиоксиданти в терапевтичната практика.
Изследванията са проведени с финансовата подкрепа на поделение
„Научна и приложна дейност“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, договор
№ СП13 ХФ002/20.06.2013.
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МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНОСТ
Е. Петрова*, М. Дочева*, Ст. Статкова-Абегхе*
* ПУ „Паисий Хилендарски“, Химически факултет, ул. „Цар Асен“ 24,
Пловдив 4000, margarita_1980@abv.bg

ROS реактивни кислородни частици (reactive oxygen species) се явяват
вътреклетъчни токсини, които са способни да увредят клетките. През последните 50 години са натрупани данни и факти за връзката между действието на свободните радикали и инициирането и развитието на редица болестни процеси. Като антиоксиданти могат да бъдат посочени всички фактори, които забавят или предотвратяват окислителното увреждане на биологичните структури. Измерване на антиоксидантна активност (или капацитет) в храни и биологични течности се провежда за съдържателно сравнение на антиоксидантните нива в хранителни продукти, както и за диагностика и лечение на заболявания свързани с оксидативния стрес. Въпреки, че
лабораторните тестовете не са перфектни, те дават представа за количеството антиоксиданти при различните храни.
Направен е сравнителен анализ на най-често използваните тестове за
определяне на антиоксидантната активност са: DPPH test, ORAC test, ABTS
test, CUPRAC test и FRAP test. Eлектронен Tрансфер – базираните анализи
обикновено се задават с фиксирано време за съответната окислителноредукционна реакция. Този механизъм се включва в следните анализи:
ABTS, DPPH, FCR, FRAP, CUPRAC използвайки различни хромогенни
редокс-реагенти с различни стандартни потенциали. Радикал-улавящата
способност, е един много важен параметър на антиоксидантите.

Изследванията са проведени с финансовата подкрепа на поделение
„Научна и приложна дейност“ при ПУ „П. Хилендарски“, договор №
СП13 ХФ002/20.06.2013.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЕЛТЪЧНИ ИЗОЛАТИ,
ПОЛУЧЕНИ ОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ

Петя Иванова*, Лидия Колева*
* Университет по хранителни технологии – Пловдив,
катедра „Биохимия и молекулярна биология“, бул. „Марица" № 26,
Пловдив 4002, petia_ivanova_georgieva@abv.bg

Качеството на белтъчните изолати, получени от слънчогледов шрот
зависи от условията на технологична обработка на слънчогледовите семена при екстракцията на маслото. Високата температура променя фракционния състав, понижава хранителната стойност и влошава функционалните свойства на белтъците в шрота. В настоящото изследване е направена характеристика на белтъчни изолати, получени по 2 метода, от
промишлен слънчогледов шрот – чрез изоелектрично преципитиране
(белтъчен изолат 1 – БИ1) и чрез етанол (белтъчен изолат 2 – БИ2). Определени са химичния и аминокиселинен състав на изолатите. Те се различават значително по съдържание на белтък (94,25% и 75,34% съответно за БИ1 и БИ2), но имат приблизително еднакъв аминокиселинен състав. Белтъчните изолати се характеризират със сравнително високо съдържание на сяра-съдържащите (метионин и цистеин – аминокиселинен
скор 99,14%) и ароматни (фенилаланин и тирозин – аминокиселинен скор
съответно 142,67% и 131,0%) аминокиселини. Съдържанието на аргинин
и хистидин е по-високо отколкото в традиционни български хранителни
продукти. Лимитираща биологичната стойност аминокиселина е лизин,
чийто аминокиселинен скор е 31,81% и 43,09% съответно за БИ1 и БИ2.
Разтворимостта на белтъчните изолати в зависимост от рН на средата е
различна. БИ1 има минимална разтворимост при рН 4-6 и максимална –
при рН≤3,5 и рН≥7,0. БИ2 е практически неразтворим при рН≤5,5. 0,25М
концентрация на натриев хлорид силно намалява разтворимостта на белтъчните изолати. Присъствието на натриев хлорид в белтъчните разтвори
влияе и върху функционалните свойства на изолатите.
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МОДИФИКАЦИЯ НА БЕЛТЪЧНИ ИЗОЛАТИ ОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ
ПОД ДЕЙСТВИЕ НА МИКРОБИАЛНА ТРАНСГЛУТАМИНАЗА

Петя Иванова*, Лидия Колева*
* Университет по хранителни технологии – Пловдив,
катедра „Биохимия и молекулярна биология“, бул. „Марица“ № 26,
Пловдив 4002, petia_ivanova_georgieva@abv.bg

Проучена е възможността за ензимна модификация на белтъчни изолати от промишлен слънчогледов шрот под действие на микробиална трансглутаминаза. Установено е, че в хода на ензимната реакция свободните
аминогрупи в субстратния белтък намаляват. SDS-PAGE и гелхроматография върху Сефадекс G-200 показват появата на високомолекулни белтъчни фракции (около 200 kDa), които липсват в изходния изолат. В резултат на успешната модификация са подобрени разтворимостта и термичната
стабилност на слънчогледовите белтъци в изследваните изолати.
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НУТРИЦЕВТИКА – НОВИ НАСОКИ В ПРОФИЛАКТИКАТА НА ЗДРАВЕТО
Николай Солаков, Светлана Ненчева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“24, Пловдив 4000, nsoffice@abv.bg

Нутрицевтиката като термин произлиза от думите „храна“ и „фармацевтичен“. Той е въведен от д-р Стивън Л. Де Феличе, основател и председател на Фондацията за иновации в медицината, Крофърд, щата Ню
Джърси.
Прилага се за продукти, съдържащи вещества с хранителен произход,
но проявяващи терапевтично действие. Такива са обикновено хранителните добавки или функционалните храни. Интересът към тях стартира
през 90-те години на миналия век в САЩ. През този период научните
звена разглеждат нутрицевтиката като научно направление. Започва и
усилено изследване на вещества, отговарящи на критериите на нутрицевтиката.
Пораждат се големи спорове за това кои вещества всъщност могат да
бъдат определени като такива. В крайна сметка се стига до извода, че
това са вещества, които отговарят на най – малко следните критерии:
 Да имат определима концентрация в добавка към храната, при която се проявява терапевтичен ефект;
 Произходът на веществото да е от известна хранителна природна
матрица;
 Веществото да може да проявява терапевтичен ефект в присъствието и отсъствието на останалите вещества от хранителната природна матрица.
В настоящето изследване ще разгледаме широко разпространени в
природата вещества, които отговарят на описаните критерии и проявяват
биологична активност за стимулиране на имунната защита при човека.
Такива вещества са β-(1,3)-глюкани, β-(1,6)-глюкани. Повечето от тях са
свързани със специфични пептиди в природната хранителна матрица,
които увеличават биологичната активност за имунния отговор и за активирането на различни процеси в останалите системи на организма.
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EFFECT OF ZN2+, CU2+ AND FE2+ IONS FOR
BIOACCUMULATION OF ERGOSTEROL, -CAROTENE
AND COENZYME Q10 BY ANTARCTIC YEAST STRAIN
SPOROBOLOMYCES SALMONICOLOR AL1
Snezhana Rusinova-Videva1, Stela Dimitrova2,
Katerina Georgieva1, Mariana Kacarova2, Kostantsa Pavlova1
1 Laboratory of Applied Biotechnologies, Institute of Microbiology,
Bulgarian Academy of Sciences, 139 Ruski Blvd., 4000 Plovdiv, Bulgaria,
e-mail: jrusinova@abv.bg
2 Department of Chemistry and Biochemistry, Medical University,
15A V. Aprilov Blvd., 4002 Plovdiv, Bulgaria

The object of this research was investigation the effect of Zn2+, Cu2+ and
Fe ions in the medium for bioaccumulation of ergosterol, β-carotene and
coenzyme Q10 by strain Sporobolomyces salmonicolor AL1. It was established
stability of the metabolitеs at the different storage conditions of the biomass.
The yeast strain Sporobolomyces salmonicolor AL1 was isolated from soil
lichen from the region of the Bulgarian base on Livingston Island, Antarctica.
The strain was cultivated under different conditions – surface cultivation at
5°С and 22°С on fermentation medium+agar for 10 days, and submerged at
22°С for 96 hours in presence of Zn2+, Cu2+ and Fe2+ ions in different concentrations. The compounds ergosterol, β-carotene and coenzyme Q10 were quantified using HPLC method.
By increasing the Zn2+ concentration from 0.05 to 0.20 g/L the quantities
of ergosterol, β-carotene and coenzyme Q10 were increased proportionally,
whereas higher concentrations of Zn2+ suppress them. The biosynthesis of
metabolites in the presence of Fe2+ ion in the medium under submerged cultivation was suppressed. It was stimulated by Cu2+ in range of concentration 0.5
mg/L but further increasing of its concentration inhibits their bioaccumulation.
The divalent methal ions caused different effects on synthesis of the biologically active substances. Probably it is due to the participation of Zn2+, Cu2+
and Fe2+ ions as cofactors of the enzymes involved in the carotenoid biosynthetic and antioxidative proceses.
2+
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ЗЕЛЕН ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ ПРИ БРОМИРАНЕ НА ЦИНАМОИЛАМИДИ
Б. Стойковаа, М. Чочковаа, Г. Ивановаб, Ц. Милковаа
1 Югозападен

университет „Неофит Рилски“,
ул. „Иван Михайлов“ 66, Благоевград 2700, bubeto1985@abv.bg;
2 Departamento de Quı´mica, Faculdade de Cieˆncias,
Universidade do Porto, Porto, Portugal

Канелена киселина и нейните заместени аналози (ферулова, синапова
и кафеена киселини) са сред големия брой ароматни производни в биосферата, съдържащи структурния елемент (C6 – C3). Освен като свободни
киселини, те често се срещат и под формата на производни – естери и
амиди. Интересът към изучаване на подобни производни, притежаващи
висока биологична активност, непрекъснато нараства през последните
години.
Много често ниските концентрации на разглежданите вторични метаболити в растителните източници налага, те да бъдат получени и по
синтетичен път.
Химическите модификации на канелените киселини включват три
основни реакционни места: заместване във фениловия остатък, присъединяване към страничната α, β – ненаситена връзка и реакции, свързани с
получаване на функционални производни на карбоксилните киселини
(естери, амиди и др.).
В настоящата работа в търсенето на нови биологично активни вещества, ние се спряхме на бромиране на страничната (олефинова) верига на
разнообразни аминокиселинни цинамоиламиди.
Тъй като при конвенционалното електрофилно присъединяване бромът предизвиква разяждащото действие, то търсенето на „зелени“ техники [1] за халогениране на олефини представлява атрактивна област на
химията.
Получените дибромопроизводни бяха пречистени чрез прекристализация и охарактеризирани чрез UV, 1H- и 13С-NMR и ESI-MS.
Благодарности
Настоящето изследване е финансирано от Фонд „Научни изследвания“, договор ДМУ 03/2.
1. McKenzie L. C., Huffman L. M., Hutchison J. E.; The Evolution of a Green
Chemistry Laboratory Experiment: Greener Brominations of Stillbene.
J. Chem. Educ., 2005, 82, 306 – 310.
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ЛАТЕКС И НЕГОВИТЕ ПРОДУКТИ –
ВЛИЯНИЕ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ
Десислава Димитрова1, Светлан Дерменджиев1, Олга Тенева
1 Медицински

университет – Пловдив, Секция по професионални заболявания
към Втора катедра по вътрешни болести, бул. „Васил Априлов“ 15-А,
Пловдив 4002, dessie.dimitrova@abv.bg
2 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Химически факултет,
Катедра „Химичнатехнология“, ул. „Цар Асен“ 24,
Пловдив 4000, olga.teneva@abv.bg

Алергията към латекс придобива все по-широки мащаби. И докато
честотата и за общата популация се движи около 1%, то при някои професионално експонирани на латексови изделия групи, каквито са медицинските работници, варира между 5 и 10%, a (според други автори от 4
до 17%). Има данни, че в САЩ между 8 – 12% от здравните работници са
сенсибилизирани към латекс.
Клиничната изява на латексовата алергия е твърде разнообразна – от
уртикария и ангиоедем до животозастрашаваща анафилаксия с шок и
фатален изход.
От научно-изследователска гледна точка интерес предизвикват проявите на алергия у лицата, които са в пряк професионален контакт с латексови изделия и особено сред тези, които ги произвеждат.
В този смисъл представеният от нас случай би предизвикал интереса
на клиницисти от различни специалности – алерголози, токсиколози,
дерматолози и други.

60

22 – 23 ноември 2013
Научна конференция „Предизвикателства в химията“

СИНТЕЗ И СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА АЦИЛИМИНИЕВИ РЕАГЕНТИ

М. Георгиева, С. Статкова – Абегхе
* Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, Химически факултет,
ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000, monika.georgieva1179@gmail.com

Производните на бензимидазола показват широк спектър от биологични свойства и имат приложение в различни области на лечебната
практика. По-ранни изследвания, демонстрират приложението на Nацилиминиеви реагенти от бензимидазол, като амидоалкилиращи реагенти в реакцията на междумолекулно алфа-амидоалкилиране. Целта на
нашата работа е да се намерят условия за изолиране на монокристали,
директно от реакционната смес, без хроматографско разделяне и без
прекристализация. Успеха ще даде възможност за структурно изследване
на реагентите, каквото до сега не е открито в литературата.
Взаимодействието на еквимоларни количества 1-карбоксиетилбензимидазол и етилхлорофармиат при 60°С в дихлороетан доведе до
пълно превръщане на изходните вещества в желания продукт. В резултат
на проведени изследвания върху реакцията на адуктообразуване на
N-ацилиран бензимидазол с етилхлороформиат и метилхлороформиат,
ние успяхме да изолираме кристални продукти. Структурите на ацилиминиевите реагенти са представени на схема 1.

Схема 1
Получените кристални вещества са характеризирани с протонни и
въглеродни ЯМР спектри и Мас спектри и температури на топене. Установено е разпадане на ацилиминиевите реагенти в условията на йонизация с електроспрей до диуретан на фенилендиамин.
Изследванията са осъществени с финансовата подкрепа на поделение
„Научна и приложна дейност“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, договор
№ НИ 13 ХФ 006.
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Химическият факултет е измежду първите факултети, създадени
още при основаването на Пловдивския университет. Факултетът е
разположен в централната сграда на Университета, намираща се в
центъра на Пловдив. Той разполага с 15 химични лаборатории, три компютърни зали, вътрешна мрежа между катедрите, няколко сървъра за
химични приложения и интернет комуникация. В Химическия факултет
работят квалифицирани специалисти, което му позволява да провежда
учебна и научноизследователска работа на високо равнище.
Студентите, придобили знания в Химическия факултет, се подготвят за следните дейности: преподаване в университет и средно училище; функционални и научноприложни изследвания в сферата на химията
и гранични на нея области, както и по проблеми, свързани с опазване на
околната среда; развойна дейност, разработване, внедряване и усъвършенстване на технологии; разработване на нови и усъвършенстване на
съществуващи методи за контрол и изпитания на материали, суровини,
полупродукти в промишлеността, медицината, биохимията, селското
стопанство, техниката, екологията; обслужване на производствената
дейност в химични, хранително-вкусови, металургични и други производства, в които ролята на химията е доминираща.
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