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АБРЕВИАТУРИ
ДДТ-1,1,1 -трихлоро-2,2-ди-(4-хлорофенил)-етан
ДЕА – диетиламин
ДЦХИД – дициклохексилкарбодиимид
ДЦХУ – дициклохексилуреа
ЕПР- електронна парамагнитна резонансна спектроскопия
ИЧС- инфрачервена спекстроскопия
МС – масспектроскопия
МИК-минимална инхибираща концентрация
МПБ-месопептонен бульон
РКВ- реактивни кислородни видове
ТМАР - 2,2.6,6-тетраметил-4-амино-пиперидин
ТМРАА – 2,2,6,6 -тетраметил-4-ацетиламино-пиперидин
ТМРААО - 2,2,6,6-тетраметил-4-ацетиламино-пиперидин-1-оксил
ТМРО - 2.2,6,6-тетраметил-4-амино-пиперидин-1-оксил
ТМРОАХ-4-[N-(2-хлорометил-1-оксо)-амино]-2,2,6,6-тетраметил
пиперидин-1 -оксил
ТМРОБАХ- N-3 - [(3,3,5,5 -тетраметил-4-оксил-1 -пиперидил)амино] 2 oксометил-N,N-диметил-N-додециламониев бромид
ТМРОДДАВ - N-3-[(3,3,5,5- тетраметил-оксил-1пиперидил)амино]N,N-диметил-N-додециламониев бромид
ТМРОДЕА - 4-[N-(3-N,N диметиламинометил)-1-оксоамино]2.,2,6,6-тетраметил пиперидин-1 -оксил
УВС- ултравиолетова и видима спектроскопия
1-ХБТ- 1-хидроксибензотриазол
Цист. - цистеин
ЧАС- четвъртични амониеви соли
ЧАС-С1-четвъртични амониеви соли на база бензилхлорид
ЧАС-C12- четвъртични амониеви соли на база додецилбромид
ЧАС-C16- четвъртични амониеви соли на база цетилбромид
ЯМР- ядрена магнитна резонансна спектроскопия
АZQ-редуцирана аскорбинова киселина
САТ-каталаза
DМSО-диметилсулфоксид
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DОРА-3,4-дихидроксифенилаланин
ЕDТА-етилендиаминотетраоцетна киселина
NADP-никотинамид-адениндинуклеотид-фосфат
NADРН-редуциран никотинамид-адениндинуклеотид-фосфат
Q-семихинон
QH-хидрохинон
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УВОД
Откритията, направени в химията и физиката промениха
много от съществуващите представи в биологията и по-специално,
в областта на молекулярната биология. Развитието на тези представи
доведе до разработване на нови клонове в биологията квантовата биохимия, биофизиката, биоелектрониката и др. В
своите схващания за еволюцията на живота, стареенето и рака, водещи
учени в тези области прозряха значението на молекулите с
подвижни електрони. Разглеждайки еволюцията на биологичните
структури, тези учени стигнаха до заключението, че най-важните
вещества, свързани с основните функции, представляват напълно,
или в краен случай, частично спрегнати системи, т.е., системи с
подвижни електрони.
Установено бе, че в биологичната среда се образуват
разнообразни нестабилни радикали, чието значение при
физиологични и патологични процеси е все още ненапълно
изяснено. Някои свободни радикали са толкова стабилни, че могат да
се съхраняват при същите или близки условия, както и останалите
химически съединения и реактиви. Връзката между химичния
строеж на съединенията и тяхното биологично действие
представлява голям теоретичен интерес за разкриване природата
на онези биохимични процеси, които стоят в основата на
биологичните явления. Изясняването на тази връзка има безспорно
значение също за това, че благодарение на успехите в тази област
на науката можа да бъде създадена основа за целенасочен синтез
на нови лекарствени средства.Много често в съвременната химия
новосинтезиран клас органични съединения привлича всеобщото
внимание. Определено това може да се каже например за
антиметаболитите на пиримидините и пурините, а напоследък и за
свободните стабилни нитроксилни радикали. Несъмнен интерес
представляват свободните радикали в изучаването на редица
биологични проблеми като канцерогенезата, повлияването на
туморния растеж, биологията на стареенето и редица други. Днес
стабилните иминоксилни радикали намират приложение при
решаването
на
редица
молекулярно
биологични
и
медикобиологични задачи чрез използване метода на електронния
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парамагнитен резонанс /EПР-метода/. EПР-методът стана един от
примерите за обединяване на различни естествени науки и за
създаване на единен подход при научното изследване. Големите
възможности на метода доведоха до интензивното развитие на
изследванията в няколко насоки, в които се преплетоха интересите
на химици, физици, биохимици, биофизици и специалисти в други
области. Тук трябва да отбележим и значението на тези
изследвания за развитието на метода изобразяване чрез ядрено
магнитен резонанс ЯМР
Успешното решаване на редица задачи се осъществява на
базата на притежаващите несдвоени електрони - спин белези,
спин сонди и парамагнитни модели на биологичноактивни
съединения, най-често производни на свободни стабилни
нитроксилни радикали. Последните се използват за изучаване
свойствата на ензимите, нуклеиновите киселини и мембраните за
определяне
концентрацията
на
биологичноактивните
съединения в различни тъкани, тумори, кръв и др.
При изследване метаболизма на рифабутин (Рифамицин S)
в урината на доброволци са идентифицирани 6 метаболита (Схема
1)
Доказано е, че основният метаболит е 25-деацетилирания
рифабутин, а в по-ниски количества са хидроксилирания
рифабутин в позиции 30, 31 и 32 .

Рифабутин

25-деацетилрифабутин
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31-хидроксирифабутин

32-хидроксирифабутин

30-хидроксиметилрифабутин

25-деацетил 32-хидроксирифабутин
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25-деацетил-рифабутин-N-оксид
Схема 1. In vivo метаболизъм на Рифабутин

II. ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА
Проведените в настоящия дисертационен труд изследвания са
насочени към синтеза на модифициран Рифамицин SV, получаване,
охарактеризиране на комплексни съединения на ТМРО , ТМАР и
изследване на тяхната антимикробна активност.
Изпълнението на целта се постига с решаване на следните задачи:
1)

Получаване

на

комплексни

съединения

рифамицин SV и йони на тежки метали:
Cu2+ и Ni2+
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MoO22+,

между
WO22+,

ТМРО,
2+

VO , Zn2+,

2) Охарактеризиране на получените комплекси чрез използване на
съвременни методи за анализ ИЧ-ФТ, ЯМР,ЕПР и МС.
3) Получаване на четвъртични амониеви соли на база ТМРО.
4) Модифициране на рифамицин SV с ТМРА и ТМРО.
5) Изследване на антимикробната активност на получените
съединения.
6) Прогнозиране растежа на клетки Escherichia coli чрез използване
на невронна мрежа.
III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ
III.1. ИЗХОДНИ СУРОВИНИ
Диметилформамидът е пречистен чрез вакуум дестилация.
Толуенът е производство на фирмата "Лукойл-Нефтохим" АД.
Същият се пречиства чрез варене на обратен хладник с К-Nа
сплав, след което се дестилира при атмосферно налягане.
FeSO4.2H2O; CoCl2.6H2O; CuCl2.2H2O; VOSO4.5H2O;
Na2MoO4.2H2O; Na2WO4.2H2O; NiCl2.6H2O, Cr(NO3)3.9H2O,
MnCl2.4H2O, Th(NO3)4.5H2O са производство на "Aldrich "-САЩ и
"Fluка АG " Германия.
2,2,6,6-тетраметил-4-амино-пипиридин е производство
на фирмата "Aldrich "-САЩ.
1-хидроксибензотриазол и дициклохексилкарбодиимид са
производство на фирмата "Fluка АG " Германия
Цистеинът е производство на фирмата "Reanal "-Унгария
ТМАР- е производство на фирмата "Fluка АG " Германия
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III.2. ПОЛУЧАВАНЕ НА ТМРО
Към 9 g /10ml/ аминопиперидин са разтворени в 30 m1 диетилов
етер и при много добро охлаждане на капки се добавят 15g /17,5ml/
оцетен анхидрид, така че температурата да не превишава 20°С. След
прибавяне на цялото количество реакционната маса се разбърква още
30 мин. в ледена баня. След това бялата утайка се филтрува под вакуум
и се промива 3-4 пъти с етер. Суши се във вакуум ексикатор.
Разтвор на 7 g /0,036М/ от 2,2,6,6-тетраметил-4 ацетил-амино
пиперидин в 20 ml дестилирана вода се прибавя към охладен на ледена
баня разтвор от 14,9g К2СО /0,108 М/ и 58,9g /0,49 М/ 30% розтвор на
Н2О2. Разбъркването на сместа продължава 48 часа при температура 1012°С. След 48 часа се получава жълт разтвор. Насища се с натриев
хлорид и се оставя в хладилник.
III.3. ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИН БЕЛЯЗАН РИФАМИЦИН
Към 0,4g /5,5.10-4 М/ разтвор на рифамицин в 20 ml
бугилацетат се добавят 50 ml п-хексан. Към полученият разтвор се
добавят разтвор на 0,1 ml /5,76.10- 4 М/ ТМРО в 50 ml n-хексан.
Получената смес се разбърква на магнитна бъркалка в продължение на
З часа при стайна температура. Получената утайка се филтрува през
филтър синя лента, промива се с n-хексан и се суши до постоянно
тегло. Полученият продукт се пречиства чрез колонна хроматография
SiO2 с разтворител хлороформ-метанол.
III. 4 . ПОЛУЧАВАНЕ НО СПИН БЕЛЯЗАНИ
ЧЕТВЪРТИЧНИ АМОНИЕВИ СОЛИ
Разтвор на 1g /5,8.10-3М/ ТМРО в 10ml ледена оцетна
киселина се охлажда до 10-12° С. Прибавят се 3,0g натриев
ацетат разтворен в 15ml дестилирана вода. Към охладения
разтвор се добавя 1 ml хлорацетилхлорид. След провеждане
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на екстракция с хлороформ и отделяне на разтворителя
получената утайка се суши до постоянно тегло.
Получената суха утайка се разтваря в 30-40ml толуен, след
което се прибавят 2ml диетиламин. Полученият разтвор се
нагрява в продължение на 4-5 часа при температура 85-95°С.
След охлаждане разтворът се филтрува за отделяне на
диетиламиновия хлорид, а след това се изпарява толуенът под
вакуум. Към получената утайка се прибавят 0,5ml /4,34.10-3 М/
бензилхлорид разтворен в 20ml нитрометан. Получения разтвор
се бърка на магнитна бъркалка 6-7 часа при температура 70 °С.
След охлаждане получената утайка се центрофугира и
суши до постоянно тегло.
По подобен начин се получава втора и третата четвъртична
амониева сол, но вместо бензилхлорид се добавя 1-бромододекан
или цетилбромид.
III.5. ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИН БЕЛЯЗАН ЦИСТЕИН
Прибавят се разтвори на: 0,13g /7,6.10-4 М/ ТМРО в 5ml
диметилформамид; 0,133g / 7,57. 10 -4 М/ цистеин в 5ml
димегилформамид; 0,103g /7,62.10-4М/ , 1-хидроксибензотриазол в
5ml
диметилформамид
и
0,157g
/7,6.10-4М/
дициклохексилкарбодиимид в 5ml диметилформамид. Получените
разтвори се обединяват при температура 0-2°С при интензивно
разбъркване в продължение на 1 час. Разбъркването продължава
още 24 часа при стайна температура. След това разтворът се
филтрува за отделяне на дициклохексилуреата, а след отделянето
на диметилформамида под вакуум, получената утайка се суши до
постоянно тегло.
III.6. ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИН БЕЛЯЗАНИ КОМПЛЕКСИ
IП.6.1. ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИНБЕЛЯЗАН МОЛИБДЕНОВ
КОМПЛЕКС
Към 20ml дестилирана вода се прибавят 0,24g /1,45.10-3М/
ТМРО и разтвотьт се подкислява с разредена азотна киселина до
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рН 2,0-2,5 .Към 20ml дестилирана вода се прибавят 0,23g /6,9.104
М/ натриев молибдат и получения разтвор се подкислява с
разредена азотна киселина до рН 2,0-2,5. Двата разтвора се
смесват при интензивно разбъркване при стайна температура.
Получената утайка се промива с дестилирана вода и се суши при
стайна температура до постоянно тегло под вакуум.
Ш.6.2. ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИН БЕЛЯЗАН ВАНАДИЛЕН
КОМПЛЕКС
Към 20 m1 дестилирана вода се прибавят 0,24g /1,45.10-3 М/
ТМРО и 1,83 g /7,25.10 -3 М/ ванадил сулфат. Разтворът се
разбърква при стайна температура в продължение на 10 часа,
след което престоява 24 часа в хладилник. Получената утайка се
промива с дестилирана вода и суши при стайна температура под
вакуум.
III.7. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА КОМПЛЕКСИ НА ТМРО
И РИФАМИЦИН С ЙОНИ НА ПРЕХОДНИ МЕТАЛИ СРЕЩУ
РАСТЕЖА НА Е. COLI
В 10ml МПБ се внасят клетки от Е.сoli и се култивират в
продължение на 15 часа на ротационна клатачка при 37°С ИНОКУЛУМ.
Към 6g от комплекса Рифамицин-СuSО4.7Н2О се прибавят 3-4
капки DMS0 и 1ml стерилна вода до пълно разтваряне, след което
разтвореният комплекс се внася в 50ml МПБ. След като се
хомогенизират двете съставки на средата, в нея се внася по 1ml от
ИНОКУЛУМА.
Култивират се на 37 оС на ротационна клатачка, в продължение
на 10 часа. Отчитат се резултатите на всеки час за оптическа
плътност, при λ=420 пт.
По подобен начин е работено с комплекси на :
Рифамицин - ZnSО4.7Н2О ; Рифамицин - ТМРО
ТМРО - Ni (NO3)2 ; ТМРО - VОSО4
ЧАС- Бензилхлорид; ЧАС-Додецилбромид
ЧАС- Цетилбромид
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Ш.8. ОТЧИТАНЕ НА МИНИМАЛНА ИНХИБИРАЩА
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КОМПЛЕКСИ ВЪРХУ E. COLI
Към 2mg от комплекса на капки се прибавя
диметилсулфоксид (ДМС). След като комплексът се е
разтворил се внася 1ml стерилна дестилирана вода.
В епруветка с 4,5ml стерилен физиологичен разтвор се
внасят клетки на Е.соli. Правят се двойно падащи разреждания до
105 клетки.
В стерилна микробиологична плака се внася по 150μl от
комплекса в килийка №1, а във всички останали гнезда се накапват
по 75 μl месопептонен бульон (МПБ). Правят се двойнопадащи
разреждания (от гнездо №1 към №12, като най-висока е
концентрацията на комплекса в първата килийка, а най-нисък в
последната). Във всички гнезда се внася по 75 μl от 105 клетки и се
култивира за 24 часа в термостат при температура 37 °С. По
същия начин процедираме и с другите комплекси, а те са:
VОSО4,
Nа2МоО4,
Рифамицин,
Рифамицин-NН2,
Рифамицин+ТМРО, Рифамицин+Nа2WО4, ТМРО+Ni(NO3)2, ТМРО
+Nа2МоО4, ТМАР+СuSО4, Час+бензилхлорид, ТМРО+ZnSО4,
ТМАР+NaWO4 , ТМАР+VОSО4.
ІIІ.9. ИНФРАЧЕРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЯ
ИЧ-спектри на получените комплекси са снети на
спектрофотометър Brukеr (Германия), в таблетка от калиев бромид
в интервал 4000 ÷ 400 cm-1.
III.10. АБСОРБЦИОННА СПЕКТРОСКОПИЯ
Ултравиолетовите и видимите спектри на комплекси са
снети на спектрофотометър “Specord-UV-VIS” (Германия), във
водни разтвори с кварцова кювета – 1,0 cm при стайна температура.
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III.11. ЕЛЕКТРОНЕН ПАРАМАГНИТЕН РЕЗОНАНС (ЕПР)
ЕПР спектрите на изследваните проби са записани при
стайна температура на спектрометър Bruker 200 DSRC (Германия),
работещ в Х-диапазона, с честота на модулация на магнитното поле
от 100 KНz и при използване на правоъгълен резонатор ТЕ102.
Преди измерване всяка проба се поставя в кварцова тръбичка и се
позиционира в центъра на резонатора, за да се постигне
максимален интензитет на ЕПР сигнала.
III.12. ЯДРЕНО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС (ЯМР)
ЯМР-спектрите са снети на апарат Bruker 250 (Германия)
при стайна температура. Като разтворител е използвана
деутерирана вода (D2O).
III.13. МАССПЕКТРОСКОПИЯ
Масспектрите са получени с апарат Varian-311A
спектрометър EI – 70 eV.
IV. ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
През последните 10-15год. бурно се развива химията на
нитроксилните радикали. Това се дължи на постиженията на науката
при откриване на радикалови реакции без загуба на свободната
валентност. Големият интерес към нитроксилните радикали е
предизвикан от възможността за използването на тези стабилни
парамагнитни съединения в различни области на науката.
Достиженията на органичната химия стимулират развитието на
приложните фундаментални направления като парамагнитни
инхибитори, оксоамониеви соли и др.
За наименованието на радикалите се използват два начина:
съгласно първият, за основа се приема нитроксилната трупа >N—О∙, и
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се изброяват наименованията на въглеводоредните заместители,
например дифенилнитроксил или ди- трет- бутилнитроксил.
Съгласно втория начин към обичайното систематично
название на съединението се добавя окончанието "оксил", като с
цифра се оказват местата на заместителите, например 2,2,6,6,тетраметил -4-аминопиперидин-1-оксил. Много често неароматните
радикали от този тип се назовават - иминоксили.
IV.1. ПОЛУЧАВАНЕ НА СТАБИЛЕН РАДИКАЛ / ТМРО/
Получаването на стабилния радикал 2,2,6,6-тетраметил-4аминопиперидин-1-оксил /ТМРО/ се получава при окислението
на 2,2,6,6-тетраметил-4-аминопиперидин с Н2О2 и Na2WO4.2Н2О. За
да се предотврати окислението на аминогрупата субстратът
се обработва с оцетен анхидрид с цел получаване на 2,2,6,6тетраметил-4-ацетиламино-пиперидин.
След
алкална
хидролиза се снема защитата на аминогрупата с получаване на
ТМРО /виж експерименталната част/. Получаването на ТМРО е
представено на фиг. 1:

Схема.2. Получаване на стабилен радикал
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IV.2. ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИН БЕЛЯЗАНИ
ЧЕТВЪРТИЧНИ АМОНИЕВИ СОЛИ (ЧАС)
Известно е, че при въздействие на микробната клетка с
различни
вещества
се
наблюдават
два
ефекта:
бактерициден, при който в бактериалната клетка настъпват
необратими изменения, водещи до гибел на клетката и
бактериостатичен, при който измененията в клетката са
обратими.
В съответствие с химическата природа на ЧАС хидрофобната
част от молекулата ще се отблъсква от водата, а хидрофилните
части ще се привличат от нея. Това ще предизвика по-висока
концентрация на молекули на ЧАС върху повърхността й. При
високите концентрации на ЧАС предизвикваме изменение в
проницаемостта на клетъчната стена и отделяне на определени
структурни фрагменти от цитоплазмата. Антибактериалната
активност на ЧАС е свързана с два факта: с промяна на
повърхностното
напрежение
или
със
структурата
и
конфигурацията на молекулата.
Благодарение на ниското повърхностно напрежение на
разтворите на ЧАС се създава по-висока контактна повърхност
между разтвора и микроорганизмите. Това води от своя
страна до увеличаване на адсорбцията на антисептика на
повърхността на микробната клетка.
Установено е, че при увеличаването на концентрацията на
ЧАС общият отрицателен заряд на клетката намалява. Тези
резултати показват, че ЧАС взаимодейства със заредените
участъци от клетъчната стена или цитоплазмената мембрана.
Резултатът от подобни взаимодействия е повишаване
проницаемостта на клетъчната стена. По мнение на много
изследователи компонентите на клетъчната стена са най-често
атакуеми от ЧАС. Тези места могат да бъдат карбоксилните
групи на протеините, аминозахарите или фосфодиестерните
функционални групи от ДНК или РНК.
Освен това е известно, че съставна част от клетъчната
стена на микроорганизмите са полизахаридите. Те практически
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винаги съдържат в себе си определено количество фосфорни
групи. Напълно вероятно, е че в локализираните места с фосфорни
групи ще се извърши присъединяване на ЧАС към клетъчната
стена. Взаимодействието на ЧАС с микробната клетка в
повечето случаи води до пълно разрушаване на клетъчната стена.
Рязкото повишаване на проницаемостта и нарушаването на
клетъчната повърхност под влияние на ЧАС е причина за
дезорганизация на клетъчната стуктура като цяло. По-горе
споменатите ефекти на ЧАС се дължат на ниското повърхностно
напрежение създадено от тях.
Чрез ИЧ-спектроскопия е доказано взаимодействието на
ТМРО и на ТМРО-хлорацетилхлорид. След взаимодействие се
наблюдава ивица при 720cm-1, която можем да отнесем амидната
група О=С—N—Н. Регистрирана е и ивица при 1720cm-1,
характерни за валентните трептения на карбонилната група V
С=О. Като допълнително оказание за получения продукт 4-[N-(2хлорометил-2-оксо)амино)]2,2,6,6-тетраметилперидин-1-оксил
(ТМРОАХ) е ивица при 1230 cm-1 характерна за трептенията на ССl връзка.
Чрез ИЧ-спектроскопия е доказано взаимодействието на
ТМРОАХ с диетиламин. В ИЧ- спектъра не се наблюдава ивица
при 1230 cm-1 характерна за С-Сl. Вместо тази ивица, се налюдава
нова при 1440 cm-1 характерна за групата -СН2-N<.
Чрез ИЧ-спектъри е доказано взаимодейсвието на
ТМРОДЕА с бензилхлорид при получаване на ТМРОБАХ. В ИЧспектъра се наблюдава ивица при 1440 cm-1 с много слаб
интензитет. Това показва, че не цялато количество от третичния
амин се е превърнал в четвъртична амониева сол. Като
доказателство за получената амониева сол с бензилхлорид са
новите ивици на поглъщане при 1580 cm-1 характерни за
скелетните трептения на ароматния пръстен ν С=С и при 760 cm-1
характерна за монозаместени ароматни въглеводороди.
Получаването на ТМРОБАХ е представено на схема 3.
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Схема 3. Получаване на спин белязана четвъртична амониева сол.

IV. 3 . ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИН БЕЛЯЗАН ЦИСТЕИН
За получаване на амидна връзка между ТМРО и цистеина
сме използвали метода на Sheehan и Hess, които през 1955г.
използват за първи път дициклохексилкарбодиимид като
активиращ агент. При този процес ДЦХКД участва в
образуването на амидна връзка чрез нуклеофилна атака на
амино групата върху N- ацилуреата като междинен
компонент. С отделяне на дициклохексилуреа в процеса на
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реакцията се образува и незначително количество симетричен
анхидрид. За да се намали неговото количество в началото на
реакцията се прибавя еквимолно количество и 1-хидрокси
бензотриазол (1-ХБТ). Полученият страничен продукт ДЦХУ е
неразтворим в много органични разтворители (освен в
алкохол) и следователно се отделя лесно чрез филтруване.
В ИЧ - се наблюдават ивици при 750 cm-1 отнесена за
амидната група; 1450 cm-1 отнесена за трептенията на
−СН2−S−, 3310 cm-1, която можем да отнесем за
аминогрупата на цистеина.
Получаването на спин белязания цистеин е представено на
схема 4.

Схема.4. Получаване на амидна връзка в присъствие на
дициклохексилкарбодиимид
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IV.4. ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИН БЕЛЯЗАН РИФАМИЦИН
Синтезата и структурите на спин белязания рифамицин (1) и и
неговия амин са представени на схема (5)

Схема 5. Получаване на спин белязан рифамицин
На табл. 1. са представени ИЧ-ФТ данни на абсорбционните
максимуми на модифицирания рифамицин с ТМРО (1) и ТМАР (4).
Абсорбционния максимум на азометиновата група (С=N) при
Рифамицин+ТМАР е при 1652 см-1 , при Рифамицин+ТМРО е при
1654 см-1 . Наблюдава и максимум при 1399 см-1 които е
характерен за стабилния нитроксилния радикал на ТМРО.
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Схема 6. Номериране на съединение 4
Табл. 1. ИЧ-ФТ данни (см-1 ) за 1 и 4 снети в таблетка с KBr
Функционални групи
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
ν
Ν

-O-H
-CH2 – CH3
-C=O
-C=N
- C=C-C-N
-C-O-C-N-O-

4
Рифамицин +
ТМРО
3587-3167
2970-2880
1715, 1701, 1682
1652
1575-1540
1470-1324
1260-1018
1399

1
Рифамицин+ТМАР
3735-3180
3125-2880
1718, 1680
1654
1570-1540
1458-1300
1260-1019
-

На фиг. 1 е представен ЕПР спектъра на модифицирания
рифамицин с ТМРО. Както се вижда ЕПР спектъра е симетричен
триплетен сигнал, който е характерен за нитроксилния радикал с gфактор = 2.0025.
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Фиг. 1 ЕПР спектър на спин белязан рифамицин
На схема 7. е представени основните фрагменти в масспектъра на
Рифамицин+ТМРО. Основните фрагменти спектъра са йоните с
молекулна маса 173 и 370 които потвърждават модифицирането на
рифамицина с ТМРО.

Схема 7. Основни фрагменти в масспектъра на спин белязан
рифамицин
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На табл.2. са представени ЯМР данните за модифицирания
рифамицин с ТМАР. В таблицата са представени химичните
отмествания на протоните в ppm, при всичките 47 въглеродни
атоми..
Табл. 2. ЯМР данни за Рифамицин + ТМРО в хлороформ
Н-атом
δ(ррm) J(Нz) δ (ррm)*
СН= (38)
8.14
8.22
СН3 (13)
1.80
1.82
СН3 (14)
2.28s
2.23
Н (17,18) 6.2; 6.7 10-12 6.3, 6.8
Н (19)
5.94
5-11
5.92
Н (20)
2.27
5-10
2.26
Н (21)
3.70
2-7
3.78
ОН (21,23) 3.15; 4.5
3.2, 4.2
Н (22)
1.73
5-10
1.70
Н (23)
3.07
5-12
3.04
Н (24)
1.55
3-7
1.52
Н (25)
4.98
5-8
4.96
Н (26)
1.23
2-6
1.22
Н (27)
3.57
5-7
3.58
Н (28)
4.92
5-9
5.00
Н (29)
6.22
9-12
6.20
СН3 (30)
1.96
2.10
СН3(31)
0.89
7
0.88
СН3 (32)
1.00
10
1.01
СН3 (36)
2.005
2.06
СН3(37)
3.23
3.05
СН3 (44-47)
1.24
2-5
СН, (40,43) 2.8-3.2
3-5
2.9-3.3
СН, (40,43) 2.8-3.2 т 3-5
2.9-3.3
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IV.5. ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИН БЕЛЯЗАНИ КОМПЛЕКСИ
При разтваряне на Nа2МоО4.2Н2О във воден разтвор се
получават Мо(VI) аниони по уравнението:
Nа2МоО4 ↔ 2Na+ + МоО42При киселинната хидролиза на молибденилните йони
се формират полимерни аниони.
7МоО4 2 -+ 8Н+ ↔ Мо7О246 - + 4Н2О
8МоО42 - + 12Н+ ↔ Мо8О264 - + 6Н2О
В
кисели
разтвори,
полимерните
аниони
деполимеризират с получаване на молибденилен катион
МоО22+ по реакцията:
Мо 7О246- + 20Н+ ↔ 7МоO22+ +10Н2O
Мо8 О26 4-- + 20Н+ ↔ 8МоО22+ + 10Н2О
На фиг.2. е представен ФТ-ИЧ спектър на ТМРО преди и след
взаимодействие с молибденилните катиони. Наблюдават се ивици
при 430 и 800 см-1 които можем да отнесем съответно за Mo-N u
Mo-O-Mo координационни връзки. В спектъра на комплекса се
наблюдават интензивни абсорбционни ивици при 909 и 961 см -1
характерни за молибденилен катион. Ивиците при 1465 и 3283 см1
са характерни съответно за симетрични и деформационни
колебания на N-H групата. Въз основа на елементния анализ и
спектралната характеристика може да се предложи следната
структура на комплекса.
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Фиг.2 ИЧ-спектър на ТМРО (-------) и на комплекс ТМРО : Na2MoO4 = 2:1
(- - - -)

Схема. 8. Структура на комплекса ТМРО-МоО22+
На фиг3. е представен ФТ-ИЧ спектър на ТМРО преди и след
взаимодействие с ванадилните катиони. Наблюдават се интензивни
ивици при 970 и 1061 см-1 характерни за ванадилния катион. В
спектъра се наблюдава и слабо интензивна ивица при 500 см -1
характерна за V-N връзка. Ивицата при 3283 см-1 характерна за N-H
връзка след комплексообразуване се отмества при 3420 см-1 което е
указание за образуване на комплекс. Подобни комплекси на тежки
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метали с първични и третични амини са вече описани. За
получения комплекс може да се предложи следната структура .

Фиг.3 ИЧ-спектър на ТМРО (-------) и на комплекс ТМРО : VOSO4 = 2:1 ( ---)

Схема.9.Структура на комплекса ТМРО-VO2+
Рифамицините са група антибиотици които могат да се
синтезират изкуствено или чрез бактерията Amycolatopsis
теditerranei. Рифамицините са особено ефективни срещу
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микобактериите. Те се използват при третиране на туберкулоза или
проказа.
Рифамицините за първи път са изолирани през 1957г. от
ферментиращата среда на Streptomyces mediterranei. Освен
класическия рифамищш към групата са включени и: Рифампицин
(Rifampicin); Рифабутин (Rifabutin); Рифапентин (Rifapentin);
Рифаксимин (Rifaximin).
Групата на микобактериите се отнася към семейство
Mycobacteriaсеае и род Мусоbacterium. Клетките им представляват
тънки прави пръчки. Клетъчните им стени са хидрофобни и са
богати на миколеви киселини (миколати). Микобактериите се
класифицират основно в три групи: М.tubercolosis, причинител
на туберкулозата и М.lepraе причинител на проказата и на
туберкулозни микобактерии които причиняват белодробни, кожни
или други заболявания.
Туберкулозата е инфекциозно заболяване чрез М.tubercolosis
или М.bovis което поразява основно белите дробове, а също и
централната нервна система, лимфната система, кръвоносната
система, костната система и дори кожата.
Голям брой химични съединения действат токсично
върху микроорганизмите. Действието зависи до голяма степен от
естеството на химичното вещество и от неговата концентрация.
Има различни начини на действие на химичните вещества:
При ниски концентрации голям брой токсични вещества
благоприятстват развитието и жизнената дейност на микроорганизмите.
- При по-високи концентрации някои токсични вещества подтискат
жизнената дейност на микроорганизмите. При отстраняването на
токсичните вещества и при създаване на благоприятни условия
микроорганизмите отново започват да се развиват. Това действие
на химичните вещества се нарича бактериостатично.
- При високи концентрации токсичните вещества прекратяват
както вегетативните микробни форми така и спорите, т.е., действат
бактерицидно. Тези вещества се наричат антисептици.
Йоните и солите на някои тежки метали дори когато са в
много ниски концентрации оказват бактерицидно действие
/сребро, мед, цинк и др./ това действие на йоните на тежките
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метали се нарича олигодинамично. Бактерицидното действие
на антисептиците зависи не само от тяхната концентрация, но и
от температурата на средата, от продължителността на действие,
от вида и възрастта на микробната култура и от рН на средата.
Бактерицидните вещества действат върху микробните клетки
по няколко начина:
- След като проникне в микробната клетка, бактерицидното
вещество предизвиква коагулация на протоплазмата. По този начин
действат солите на тежките метали.
- Бактерицидните вещества, след като проникнат в микробната
клетка, инхибират някои от ензимните системи след свързването си
със сулфхидрилните групи от белтъчната молекула.
- Други вещества предизвикват мутагенен ефект чрез взаимодействие
с
някои
от пиримидиновите или пуриновите бази на ДНК.
- Повечето от бактерицидните вещества се натрупват върху
клетъчната обвивка и по този начин нарушават обмяната на
веществата на клетките.
- Някои
вещества
нарушават
клетъчната
обвивка
и
структурата на микроорганизмите. Подобно действие имат
четвъртичните амониеви и фосфониеви соли.
IV. 6 . ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТИБАКТЕРИАЛНА АКТИВНОСТ
Производните на рифамицина като рифампин, рифабутин,
рифапептин се използват в медицината като антибактериално средство
срещу широк спектър от грам-отрицателни и грам-положителни
микроорганизми.
Рифамицините инхибират ДНК-зависимата РНКполимераза в бактериалната клетка чрез свързване към нейна
субединица и по този начин прекъсват транскрипцията на
информационната РНК, а следователно и транслацията към
протеините. Рифамицините са индуктори на чернодробните
цитохроми Р450 ензими и по-специално на две от неговите изоформи
28

СУР2D6 и СУРЗА4. По тази причина рифамицините увеличават
метаболизма на някои ендогенни и екзогенни съединения.
За изследване на антибактериалната активност в началото
беше проведен тест-експеримент с дванадесет съединения и
комплекси. Бяха използвани стандартни микробиологични плаки.
Експериментите са проведени в концентрационен интервал 2,00,01mg/ml при температура 37°С . На тестваните съединения бяха
определени минималните инхибиращи комцентрации (МИК) срещу
Е.соli. Най-висока антибактериална активност показаха
рифамицин (МИК=0,015) и
комплекса на Zn+ТМРО
(МИК=0,062). С най-ниска активност се оказаха комплексите на
ТМРО с Ni, W, Мо като съответно тяхната МИК е 1,0 mg/ml. Тези
първоначални изследвания ни насочиха основно към получаване на
комплекси на рифамицина и модифициране на рифамициновата
молекула Табл. 3
Антибактериалните свойства на различните съединения сме
определили чрез сравняване на растежните криви с култура в чиста
хранителна среда и с добавяне на съответното вещество към
хранителната среда. Растежът на бактериите е проучен чрез
определяне на оптичната плътност(OD) при дължина на вълната
420nm .
Във всички експерименти концентрацията на антибактериални
съединения е 1 2 0 m g / L .
За оценка ефекта на металния йон, новополучените комплекси
са оценени по отношение на тяхната in vitro антибактериална активност.
На фиг.4 са представени растежните криви на Е.соli в
присъствие на комплекси на ТМРО с молибден, волфрам..
На фиг.4 са представени кривите на натрупване на биомаса на
стандарта (чиста хранителна среда) и в присъствие на комплексите
на молибдена и волфрама с ТМPO.
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Табл.3. Минимална инхибираща концентрация на
тест-съединения при растеж на Е.соli. ( Т= 37 °С ; 24 ч. , mg/ml)
Съединение 2,0
1,0
0,5 0,25 0,12
mg/m mg/m mg/ml mg/ml mg/ml
Рифамицин l
l
Рифамицин +
тмар
Рифамицин +
тмро
Ni(NOз)2 +
тмро
VОSО4 +
тмро
NaWО 4
+ тмро
Na2МоО4+
тмро
ZnSО4 +
тмро
СuSО4 +
тмар

Х
Х
Х

х
х
х
Х
Х
Х

тмро+цист
Na2МоО4+
тмро+цис
т 4+
СuSО
тмро+цис
т

0,06 0,03
0,01
mg/ml mg/ml mg/ml
Х

Х
Х
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Както се вижда за стандарта началната фаза (лаг-фазата)
продължава около два часа. Експоненциалната фаза е около десет
часа след което ражмножаването на клетките спира. Поради тази
причина всички култивирания са с продължителност дванадесет
часа. Инхибиращият ефект както за молибденовия така и за
волфрамовия комплекс се проявява до шестия час, след което бавно
се навлиза в експоненциалната фаза. Този ефект е малко по-добре
изразен при волфрамовия комплекс.

2

OD 420 nm

1.6
1.2
0.8
0.4
0
0

2
Standart

4

6

TEMPO+Na2MoO4

8

10 Time, h 12
TEMPO+Na2WO4

Фиг.4. Кинетични криви на растеж на E.coli в присъствие на
комплексите на МоО2+ и WO2+
На фиг.5. са представени кривите на натрупване на биомаса в
отсъствие и в присъствие на ванадиев и никелов комплекс. При
наличие на ванадий началната фаза се удължава до петия час а
експоненциалната до деветия час. С никеловия комплекс е найдобре изразена антибактериалната активност. Началната фаза е
около седем часа, след което има нарастване на биомасата до
31

деветия час и отново инхибиране. С никеловия комплекс
инхибирането е около 50% в сравнение със стандарта.
На фиг.6. са представени растежните криви на Е.соli в
присъствие
на
ТМРО
модифициран
с
бензилхлорид,
додецилбромид и цетилбромид.
При изследване на антибактериалната активност се установи, че
солите съдържащи бензил и додецил, оказват инхибиращо действие до
четвъртия час, след който активността им силно намалява. С
четвъртичната сол съдържаща цетил се установи , че през целия
изследван интервал оказва инхибииращо действие върху растежа на
бактерията Е.соli.

2

OD 420 nm

1.6

1.2

0.8

0.4

0
0

2
Standart

4

6
TEMPO+VOSO4

8

10 Time, h 12
TEMPO+Ni(NO3)2

Фиг.5. Кинетични криви на растеж на E.coli в присъствие на
комплексите на VO2+ u Ni2+

32

2
1.8
1.6

OD 420 nm

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

2
Standard

4

6

N+ - Benzyl

8
N+ - C12

10 Time, h 12
N+ - C16

Фиг.6. Кинетични криви на растеж на E.coli в присъствие на
четвъртични амониеви соли
На фиг.7 са представени растежните криви на стандартния
разтвор (само хранителна среда) и с добавяне към хранителната
среда, на комплексите на рифамицин с VO2+, Fe3+, Zn2+ и Сu2+.
Както се вижда за стандарта началната фаза (лаг-фаза) е
краткотрайна и продължава около два часа. Експоненциалната фаза
продължава до около десет часа след което размножаването на
клетките спира и след десетия час броя на клетките не се увеличава,
което означава, че те са в стационарна фаза. Инхибиращото действие
на комплекса рифамицин с медни и ванадилни йони се проявява до
осмият час от култивирането, като след това бавно започва
размножителен процес. Той е по-ясно изразе при комплекса с ванадий.
Значително висока антибактериална активност проявява комплексът с
цинка. В този случай оптическата плътност на културалната среда се
увеличава само с 0,2 единици, което показва , че цинк проявяват
бактерициден ефект. От преставената фигура се вижда, че йоните на
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желязото не оказват инхибиращо влияние върху разтежа на
клетъчната структура.

2
1.8
1.6
OD 420 nm

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

2
Standard

4

6

Rif+Zn

Rif+Cu

8
Rif+Fe

10 Time, h 12
Rif+V

Фиг.7. Кинетични криви на растеж на E.coli в присъствие на
комплекси на рифамицин
Получените резултати са още едно доказателство, че влиянието
на йона на преходния метал в комплексите е различно и всяко
новополучено комплексно съединение следва да бъде по-пълно
охарактеризирано както в химично, така и в биологично отношение.
При разработването на нови фармацевтични препарати с
химиотерапевтично действие е необходимо да се спазват следните
изисквания : веществото трябва да има максимално токсично действие
по отношение на болестотворния причинител ( патогенен
микроорганизъм) и минимално токсично влияние по отношение
организма на човека. Този подход в науката се дефинира като “
принцип на избирателната токсичност“.
Под избирателна токсичност се разбира “ поражение под
влияние на токсичния агент на определени микроорганизми, без да се
34

засягат други, дори намиращи се с първите в непосредствен контакт.
При това може да стават както обратими, така и необратими
поражения“. Единия вид живи клетки –тези които трябва да бъдат
унищожени се определят като “вредни“ , другият вид-тези, които
трябва да бъдат възможно пълно запазени-се дефинират като
“полезни“. Като полезни се дефинират клетките на човека (клетките
на макроорганизма), в който се развива болестотворният причинител.
Колкото различията в морфологията, физиологията и биохимията на
клетките са по-големи, толкова вероятността за намиране на
избирателно действащ токсичен агент е по-реална.
Модифицираният рифамицин с ТМРО и ТМAP е изследван in
vitro срещу широк спектър грам-положителни и грам-отрицателни
микроорганизми включително и туберкулозни. Ефективноста на
съединенията е оценена като тяхната минимална инхибираща концентрация
– най- ниската концентрация, която видимо потиска растежа на дадения
микроорганизъм. (табл. 4, табл. 5).
Табл. 4. In vitro антибактериална активност на рифамицин и негови
производни с ТМРО и ТМАР
Съединение

Риф.+ТМРО
Риф.+ТМАР
Рифамицин

Минимал инхибира
на
ща
Staphylococ Streptococc
cus
us
aureus
faecalis
0.048
0.360
0.063
0.510
0.085
0.730
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концентрац
ия
Streptococcus
pyogenes
0.280
0.410
0.530

mg/ml
Pseudomon
as
аeruginosa
10.00
> 20
> 20

Табл. 5. In vitro антибактериална активност на рифамицин и негови
производни с ТМРО и ТМАР
Съединение

Минимална инхибираща концентрация mg/ml
Escherichia
Klebsiella
Proteus
Mycobacter
ium
coli
pneumoniae vulgaris
tuberculosis
Риф.+ТМРО
> 10
10
10
0.01
Риф.+ТМАР
> 10
10
20
0.02
Рифамицин
> 10
> 20
> 20
0.04
Туморните заболявания са едни от най-разпространените в
нашата съвременност. За лечение на заболяванията се употребяват
противотуморни (противоракови) лекарствени средства. Те потискат
развитието на злокачествените новообразувания. Доказано е, че при
раковите заболявания е нарушена генетичната информация на
клетките от даден орган, което води до нерегулирано, бързо развитие
и делене, в резултат на което се образуват недоброкачествени тумори.
Наред с хирургичните методи и радиотерапията в борбата против рака
се използват и химични средства. Намирането на химични
противоракови средства е по-трудна и по сложна задача в сравнение с
проблемите на химиотерапията на инфекциозните заболявания.
Причинителите на инфекциите са различни микроорганизми и те са
чужди за човешкия организъм с по-различен от него биохимизъм.
Злокачествените тумори са изградени от изродените клетки на самия
организъм, а биохимизма на новообразуваната ракова тъкан е
непознат. Както при химиотерапията на инфекциозните заболявания,
така и при химиотерапията на злокачествените туморни ракови клетки
стават устойчиви на действието на противораковите средства. Това
налага непрекъснато да се търсят нови лекарствени средства за
лечение на туморните заболявания.
Срещу Mycobacterium tuberculosis модифицирания рифамицин е
по-активен в сравнение със самия рифамицин около четири пъти. . От
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тестваните три съединения спин белязания рифамицин показва найвисока антимикробиална активност особено по отношение на
Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus , Streptococcus
pyogenes и Streptococcus faecalis.
Активността на тестваните съединения върху преживяемостта
на култивирани в лабораторни условия клетки е оценена при една и
съща концентрация 0.1 mM (фиг.8.)

Фиг. 8. Противотуморното действие in vitro върху клетъчни
култури от МН хепатомни клетки от плъх; 293 Т – трансформирани
човешки фибробласти; NBK- трансформирани човешки
фибробласти и НТ 1080- човешки фибросарком с разтвори на
диметилсулфоксид/вода.
Изпитваните
съединения
намаляват
значително
преживяемостта на култивирани в лабораторни условия туморни
клетки. Потискането е до
85 %.
Количествена мярка на токсичността е дозата. Това е
определено количество от даден ксенобиотик, което се въвежда в
организма.
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Ефективноста на рифамицина и рифамицин + TMPO е оценена in
vivo като средна летална доза-дозата , която обуславя смъртта на 50% от
опитните животни в дадена група. ( LD50 ).
Групи от по 10 мишки са третирани с рифамицин и спин белязан
рифамицин. В мишките, средната летална доза за спин белязания
рифамицин е 361.1 mg/kg , а за рифамицина е 287.7 mg/kg. Тези резултати
показват, че спин белязания рифамицин има по-ниска токсичност от самият
рифамицин.

IV.7. Предсказване натрупването на биомаса чрез
невронна мрежа
В разглеждания случай се прогнозира едномерна
функция. Основната част в този процес е реализиране на
възможност на базата на натрупания опит от предварителното
обучение да се прогнозира следващата стойност на функцията
F(i + 1) - т.е натрупване на биомаса при този преход.
Невронната мрежа (схема 10 ), която се използува е с пет
входа и един изход. В средния й слой основната
"интелигентна" част има петнадесет неврона.

Схема 10. Невронна мрежа за прогнозиране
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Мрежата се обучава с предходните (експериментално)
снети резултати на процеса, който ще се прогнозира. При това
обучение част от тези резултати (като поредица от
последователни измервания) се подават на входа на мрежата, а
следващият в поредицата от измервания - на изхода.
Проц есъ т н а обуче ни е може да се п редст а ви
в сл едн ат а последователност :
- от поредицата Р = x1, х2, х3,..., хn от измервания, на входа на
мрежата се подават толкова стойности т, колкото са
входовете й (в случая т = 5 -хi+1, хi+2, xi+3,…,xi+8 (при 1 = 0,
1,2,....,р=N-т-1)
- на изхода на мрежата се подава следващата стойност от
поредицата Т= Х i +9, поредицата от измервания на входа Р
и поредната стойност от поредицата Т образуват обучаваща
двойка (Р, Т), при което целта на обучението е стойността на Т.
Невронната мрежа се обучава модифицирания алгоритъма "Back
Propagation"; i се увеличава с единица докато хi+9 = хN.
Прогнозирането на стойности се реализира в следната
последователност:
- на входа на обучената система се подават последните т
стойности от обучаващата поредица. Получената стойност на
изхода е първата от прогнозните;- получената прогнозна
стойност се прибавя към обучаващата поредица Р като xN+1
- следващото прогнозиране се основава на входна поредица с
N+1 елемента. От нея се вземат последните т стойности и се
подават на входа на мрежата.
На табл.6. е представена информация за натрупването на биомаса
в присъствие на комплекси на ТМРО с йони на тежки метали.
Прогнозирането в невронни мрежи е използвано в различни
процеси, но тъй като не е използвано в такива случаи е направено
прогнозиране в следната последователност:
- Невронната мрежа е обучена с данните от натрупване на
биомаса (колона 2 - OD 420 nm);

39

- С цел установяване на грешката от прогнозирането невронната
мрежа е обучена с данните до ред 12 (включително) табл. 6.;
- Следващите две стойности са прогнозирани (ред 13* и 14*);
- Относителната грешка от прогнозирането е изчислена за двете
прогнозирани стойности и редове 12 и 13, и е посочена в редове
Еrrоr 1 % и Еrrоr 2 %;
- Процесът се повтаря за колоните OD420 3 ( TMPO + VO2+ ), 4 ( TMPO
+ Ni2+ ) и колона 5 (TMPO + MoO22+ ).
Табл.6. Натрупване на биомаса в присъствие на комплекси на ТМРО
(OD420nm) ( преди прогнозата)
1
2
3
4
5
6
Време, ч. Стандарт, TMPO + TMPO + TMPO + TMPO +
VO2+
Ni2+
MoO22+
WO22+
0
0.155
0.157
0.125
0.154
0.155
1
0.167
0.175
0.174
0.178
0.165
2
0.215
0.188
0.229
0.230
0.210
3
0.407
0.203
0.246
0.250
0.241
4
0.792
0.240
0.269
0.298
0.280
5
1.020
0.288
0.350
0.360
0.350
6
1.271
0.501
0.388
0.401
0.385
7
1.430
0.740
0.510
0.580
0.480
8
1.500
1.011
0.685
0.695
0.650
9
1.565
1.284
0.910
0.920
0.810
10
1.698
1.350
0.950
1.155
0.908
11
1.765
1.400
0.971
1.311
12
1.780
1.420
1.042
1.488
*
13
1.778
1.394
0.961
1.298
0.984
*
14
1.869
1.497
1.189
1.470
1.212
Error.1 %
0.7%
0.4%
1.04%
1.01%
1.02%
Error.2 %
5%
5.6%
6.9%
1.2%
4.9%
За да се установи приложимостта на метода в такъв тип се
изчисляват всички относителни грешки.
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Средната аритметична грешка от четерите грешки от колони
2, 3, 4 и 5 при прогнозирането на първите стойности (ред 13*)
е 1.357%, а средната аритметична грешка от грешките при
прогнозирането на вторите стойности (ред 14*) е 1.506%.
Това доказва, че използването на невронна мрежа за
прогнозиране на процесите на натрупване на биомаса е в рамките
на една общо приета грешка от около 1.358 % при първото и 1.506
% при второто прогнозиране.
На тази основа в направено прогнозиране на растежната крива
на колона 6 (OD420 TMPO + WO22+ ) и са получени стойностите 0,984
и 1.212 представени на табл.7.
Табл.7. Натрупване на биомаса в присъствие на комплекси на ТМРО
(ОD 420nm) (след прогнозата)
1
2
3
4
5
6
Време, ч. Стандарт, TMPO + TMPO + TMPO + TMPO +
VO2+
Ni2+
MoO22+
WO22+
0
0.155
0.157
0.125
0.154
0.155
1
0.167
0.175
0.174
0.178
0.165
2
0.215
0.188
0.229
0.230
0.210
3
0.407
0.203
0.246
0.250
0.241
4
0.792
0.240
0.269
0.298
0.280
5
1.020
0.288
0.350
0.360
0.350
6
1.271
0.501
0.388
0.401
0.385
7
1.430
0.740
0.510
0.580
0.480
8
1.500
1.011
0.685
0.695
0.650
9
1.565
1.284
0.910
0.920
0.810
10
1.698
1.350
0.950
1.155
0.908
11
1.765
1.400
0.971
1.311
0.984
12
1.780
1.420
1.042
1.488
1.212
*
13
1.778
1.394
0.961
1.298
0.984
*
14
1.869
1.497
1.189
1.470
1.212
Error.1 %
0.7%
0.4%
1.04%
1.01%
1.02%
Error.2 %
5%
5.6%
6.9%
1.2%
4.9%
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V. И З В О Д И
1. Получени са модифицирани рифамицини и охарактеризирани
чрез ИЧ-ФТ, МС, ЯМР и ЕПР. Доказано е, че модификацията се
извършва чрез азометинова връзка.
2. Определени са подходящи условия за комплексообразуване
между ТМРО с MoO22+ u WO2+ - във воднокисела среда ( рН ~2 ) и
на рифамицин с

Zn2+, Cu2+, VO2+, Fe3+- във водно-алкохолни

разтвори.
3. При изследване на антибактериалната активност на четвъртични
амониеви соли е установено, че с увеличаване на дължината на
въглеводородна верига се повишава тяхната активност и те се
подреждат

в

следния

ред

по

отношение

на

четвъртия

въглеводороден остатък:
бензил > додецил > цетил
4. Според антибактериалната активност, комплексните съединения
на ТМPО с йони на тежки метали могат да се подредят в следния
ред:
Ni2+ > WO2+ > VO2+ > MoO22+
5. В резултат от култивиранията на Е.соli e установено, че
комплексите

на

рифамицина

с

Cu2+

u

VO2+

проявяват

бактериостатичен ефект, а този с Zn2+ бактерициден ефект.

42

6. Антибактериалното действие на съединенията е изследвано in
vitro срещу широк спектър грамположителни и грамотрицателни
микроорганизми, включително и туберкулозни. Рифамициновите
производни

проявяват

висок

антибактериален

ефект

в

концентрации от 0,1 до 0,01 mM,
7. Противотуморното действие е изследвано in vitro с клетъчни
култури с разтвори на модифицирани съединения на рифамицин в
концентрации от 0,1 до 0,01 mM, Доказано е, че потискането на
клетъчното преживяване е до 85 % .
8. С помощта на невронни мрежи е възможно предсказване
натрупването на биомаса при култивиране на E. coli. в присъствие
на комплекси на ТМРО с йони на тежки метали.
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НАУЧНИ ПРИНОСИ
За първи път е получен спин белязан рифамицин който
проявява висока антибактериална активност in vitro срещу
Mycobaiterium tuberculosis u Staphylococcus aureus.
При изследване токсичното действие in vivo е доказано, че
нитроксиловите стабилни радикали намаляват токсичността
изразена като средна летална доза.
Наличието на свободен електрон в съединенията позволява
използването на ЕПР-метода за изследване на взаимодействията им
с клетки или клетъчни мембрани, което е важно при изследване
проникването на съединенията през мембраните на туберкулозните
бактерии, които са трудно проходими и устойчиви на
антибактериални вещества.
Способността на изследваните съединения да образуват
комплекси с йони на тежки метали ги прави потенциално
приложими в практиката като детоксиканти.
Ако се използват спин белязани четвъртични амониеви соли
с подходящи въглеводородни остатъци, е възможно да се получат
високо активни антимикробни съединения.
Охарактеризираните
комплекси
и
модифицирания
рифамицин могат да послужат като начален етап за по-прецизни
изследвания при използването им в медицинската практика.
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