
 

 

 

РЕЗЮМЕТА НА ОСНОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ПРИНОСИ 

на гл. ас. д-р инж. Станислава Пламенова Владимирова представени за 

участие в конкурс за „доцент“ по научна специалност 5.10. Химични 

технологии (Технология на финия органичен и биохимичен синтез), обявен 

от ХТМУ в ДВ, брой 67/13.08.2021 г. 

  

Справката за научните приноси е направена въз основа на представените за участие в 

конкурса за академична длъжност „доцент“ 25 публикации, от които 18 са в списания 

реферирани в световните бази данни Web of Science и Scopus с импакт фактор или SJR, a 7 са в 

нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове от 

конференции. В допълнение, в конкурса участвам със забелязани 20 цитата, извън тези за 

придобиване на научна степен „доктор“. Научните разработки са представени на 27 

конференции под формата на 23 постерни съобщения и 4 устни доклада. 

Всички представени за участие в конкурса публикации са в областта на химичните 

технологии на органичния синтез и по-специално в пироловата химия, охарактеризирането, 

изолирането, изследване на биологичната активност, анализа и извеждането на някои 

зависимости структура-активност на биологично активни молекули. 

Основните научни приноси могат да бъдат обобщени в следните три направления:  

1. Синтез, структурно охарактеризиране и биологична активност на нови N-

пиролилкарбоксилни киселини. 

2. Синтез, структурно охарактеризиране и биологична активност на нови N-

пиролилкарбоксилни хидразиди и хидразони. 

3. Синтез, структурно охарактеризиране и биологична активност на нови молекули, 

съдържащи пиролов хетероцикъл. 



Най-често срещаната стратегия в търсенето на по-безопасни и по-ефикасни 

биомолекули включва биоизостерично заместване на основната част от молекулата на 

известни медикаменти или модифицирането на някои функционални групи, както и 

въвеждането на нови такива в структурата им. Глобално погледнато, използването на 

пироловият хетероцикъл за тези цели се оказва относително пренебрегвано в сравнение с 

други хетероцикли, въпреки разнообразните фармакологични свойства проявявани от 

пироловите производни - антиоксидантни, антимикробни, противовъзпалителни, 

антитуморни, антидепресантни, антивирусни, противотуберкулозни и др. В допълнение, 

фокусът към тях се засилва и поради нарастващото им изобилие в естествени (биомолекулни 

структури като хлорофил, хемоглобин, миоглобин, цитохроми, витамин В12 и жлъчни 

пигменти като билирубин и биливердин) и редица фармацевтични продукти (аторвастатин, 

толметин, елопипразол, пирвиниум, хлорфенапир, алорацетам и др).  

В контекста на търсенето на нови молекули с биологична активност са 

постигнати следните научни приноси: 

 

По направление 1. Синтез, структурно охарактеризиране и биологична активност на 

нови N-пиролилкарбоксилни киселини (статии I-2, I-3, I-5, I-7, II-2, II-3, II-6, III-3, III-4, III-6 и 

III-7). 

Основна част от публикациите в това направление са продължение на темата на 

дисертационния ми труд за придобиване на ОНС "Доктор". 

 Беше направен дизайн и синтезирана серия от двадесет нови N-пиролилкарбоксилни 

киселини като потенциални противовъзпалителни и аналгетични средства, спазвайки 

архитектурата на селективни COX-2 инхибитори. Целевите продукти са синтезирани с високи 

добиви чрез циклизация на Паал-Кнор посредством набор от осем аминокиселини, действащи 

като първични амини, и четири 1,4-дикарбонилни съединения. Последните субстрати са 

получени чрез С-алкилиране на три налични в търговската мрежа β-дикарбонилни съединения 

с два ω-бромоацетофенони. Идентичността на всички новосинтезирани съединения е 

потвърдена чрез 
1
H-ЯМР и ИЧ-спектри, а тяхната чистота и хомогенност чрез тънкослойна 

хроматография и елементен анализ. Противовъзпалителната и аналгетичната активност на 

част от съединенията беше оценена върху плъхове „Wistar“ (180–220 g) в дози от 10, 20 и 40 

mg/kg интраперитониално. Тестовете показват, че съединението, съдържащо валинов остатък 

е с най–висока противовъзпалителна активност (83% при 40 mg/kg) при инхибиране на 



карагенин-индуциран оток на лапата на плъхове, срещу 60% (при 10 mg/kg) за индометацин. 

Най-високата аналгетична активност (измерена като време за бягство от „гореща плоча“) е 

регистрирана за съединение, съдържащо левцинов остатък в молекулата си (64,7 сек. при 40 

mg/kg), в сравнение с 50,0 сек. за метамизол. С най-слаб противовъзпалителен и аналгетичен 

ефект се откроява съединението съдържащо 1-индолилов остатък, като намалената активност 

би могла да бъде свързана именно с наличието на обемистия заместител, възпрепятстващ 

свързването с биологичната мишена (статия II-2).  

 

 N-пиролилкарбоксилни киселини бяха подложени на фармакологичен скрининг за 

оценка на аналгетичните им свойства при еднократно и многократно (14 дневно) приложение 

чрез тест „гореща плоча“ и формалинов тест. Резултатите от изследването показват, че 

съединенията проявяват антиноцицептивни свойства след еднократно приложение при 

плъхове, а съединението съдържащо фенилаланинов остатък в молекулата си и при 

многократно (14 дневно) приложение, като ефектът им е дозозависим. Най-вероятно, в 

проявената от съединенията аналгезия роля играят супраспинални и периферни механизми 

(статии I-2, III-7). 

 

 Бяха проведени експериментални проучвания с новосинтезирани N-

пиролилкарбоксилни киселини, съдържащи метионинов или фенилаланинов остатък, с цел 

определяне на техния противовъзпалителен ефект след еднократно и многократно (14 дневно) 

приложение, използвайки модел на възпаление на животни. Резултатите от тестовете показват, 

че при еднократно приложение в дози от 10 и 20 mg/kg киселината, съдържаща метионинов 

остатък, не инхибира отока на лапите, докато доза от 40 mg/kg телесно тегло значително 

инхибира карагенин-индуцирания оток. След продължително приложение изследваните 

съединения показват противовъзпалителни свойства, подобни на тези на диклофенак, 

използван като референтно съединение (статии I-5, III-6). 

 

 N-пиролилкарбоксилни киселини, получени чрез Паал-Кнор кондензация на 3-

ацетил-1-(4-хлоро-фенил)-пентан-1,4-дион с аминокиселините триптофан и изолевцин, бяха 

оценени за тяхната противовъзпалителна (чрез инхибиране на карагенин-индуциран оток на 

лапата на плъхове) и аналгетична активност (чрез тест „гореща плоча“ и формалинов тест). 

Резултатите от проучването показват, че съединението съдържащо триптофанов остатък 

значително потиска карагенин-индуцирания оток на лапата след еднократно и многократно 



приложение. За разлика от него, изолевциновото производно след еднократно приложение не 

инхибира отока на лапата. Значително инхибиране на отока от последното съединение се 

наблюдава при всички дози след многократно приложение. Изследванията показват, че 

триптофановото производно има аналгетична активност срещу химически стимул след 

еднократно и многократно приложение и срещу термичен стимул след еднократно 

приложение. Аналгетична активност срещу термични и химични стимули бе отчетена и при 

изолевциновото производно след еднократно и многократно прилагане на съединението. В 

резултат на извършените изследвания може да се направи предположението, че 

антиноцицепцията най-вероятно се медиира от супраспинални, гръбначни и периферни 

механизми. Развива се възможна толерантност към обезболяващо действие на гръбначно ниво 

след продължително приложение.  

 С цел оценка на възможната токсичност на синтезираните съединения върху органите, 

бяха проведени хематологични тестове. Последните показват, че триптофановото производно 

след многократно приложение намалява нивата на левкоцитите и тромбоцитите 

(антитромбоцитна активност) и повишава нивото на серумния креатинин (потенциална 

нефротоксичност). За изолевциновото производно бе установено, че не влияе върху нивата на 

левкоцитите и креатинина, но намалява нивата на кръвната захар и чернодробните 

трансаминази (статии I-7, III-4). 

 

 Беше синтезирана серия от аминокиселинни производни на пирола и беше 

изследвана тяхната антибактериална активност спрямо моделни Грам положителни (Bacillus 

cerreus 1085), Грам отрицателни (Pseudomonas fluorescens) микроорганизми и гъби (Candida 

lipolytica) чрез използване на стандартен дисково-дифузионен метод. Най-висока активност 

срещу моделния Грам положителен щам микроорганизми (Bаcillus cereus 1085) показват 

съединенията Pyr-Ile и Pyr-β-Phe. Най-добра активност по отношение на моделните Грам 

отрицателни микроорганизми (Pseudomonas fluorescens 1442) беше установена за 

съединенията Pyr-Met и Pyr-β-Phe. Всички тествани съединения не показват активност спрямо 

моделният щам гъби Yarrowia lipolytica 3344. Съединението Pyr-β-Phe показва силен 

бактериостатичен ефект спрямо моделния щам Bаcillus cereus 1085 (статия I-3). 

 

 Серия нови N-пиролилкарбоксилни киселини бяха синтезирани чрез кондензация на 

γ-аминомаслена киселина и 1,4-дикарбонилни съединения. Получените структури бяха 

потвърдени чрез ИЧ- и 
1
H-ЯМР спектрални данни, а чистотата им бе доказана чрез 



тънкослойна хроматография и температури на топене. Беше проучена фитохимичната 

активност на съединенията спрямо сортове пшеница и краставица. Всички молекули бяха 

тествани при 4 концентрации за хербицидна активност. Беше установено, че съединенията 

проявяват хербицидна активност, сравнима с тази на използвания стандарт глифосат и не бе 

открита концентрационна зависимост. Инхибирането на растежа на надземните части и 

корените на най-ниската (0.001 mM) и най-високата (1 mM) концентрация на съединенията е 

съизмерима. Вероятно замяната на хлорния атом в ароматното ядро с метилова или 

метоксилна част повишава хербицидната активност на съединенията. В допълнение бяха 

изчислени редица структурни параметри за целевите съединения. Зависимостта на 

хербицидните ефекти от съответния miLogP се описва с полином от втора степен, като R
2
 е в 

диапазона от 0.796 до 0.894 (статии II-3, II-6). 

 

 Разработен е метод UHPLC за определяне на химическа стабилност и стабилност при 

близки до физиологични условия на пиролови съединения, съдържащи естерни групи. 

Изпитването за стабилност се провежда при киселинни (рН 1.2 и рН 4.5), нормални (рН 6.8) и 

алкални (рН 13) условия при температура от 37 °C. Резултатите показват, че тестваното 

съединение е стабилно при умерено и ниско алкално рН и температура 37 °C, но податливо на 

хидролиза в силни кисели (рН 1.2) и силни алкални (рН 13) среди. Като продукт на 

разграждане се получава съответната дикарбоксилна киселина. Беше установено, че 

разработеният метод е утвърден по отношение на пригодността, линейността, прецизността, 

точността и селективността и може да бъде приложен за изпитване на стабилност на пиролови 

производни съдържащи естерни групи (статия III-3). 

 

По направление 2: Синтез, структурно охарактеризиране и биологична активност на 

нови N-пиролилкарбоксилни хидразиди и хидразони (статии I-8, I-9, I-10, II-1, III-1 и III-5). 

  

 В условия на микросинтез с 59 – 93 % добив бяха синтезирани две серии нови 

хидразиди и хидразони. Приложената синтетична методология гарантира ниски вредни 

емисии и икономия на реагенти. Извършени бяха ИЧ, 
1
Н, 

13
С ЯМР и МАС спектрални анализи 

за доказване на структурите. Чистотата на веществата бе потвърдена чрез елементен анализ, 

тънкослойна хроматография и съответните температури на топене. Първата серия съединения 

съдържат в молекулата си левцинов остатък, а втората – фенилаланинов. Всички нови 

съединения бяха подложени на оценка на тяхната антиоксидантна активност по отношение на 



радикал-улавяща способност (DPPH тест) и редуциращата способност (ABTS). Сред 

анализираните структури, DPPH радикал-улавяща активност показват хидразидът от първата 

серия (етил 5-(4-бромофенил)-1-(1-хидразинил-4-метил-1-оксопентан-2-ил)-2-метил-1Н-пирол 

3-карбоксилат с IC50 0.971 mmol/L) и един от неговите хидразони (етил 5-(4-бромофенил)-1-(1-

(2-(4-хидрокси-3-метоксибензилиден) хидразинил) -4-метил-1-оксопентан-2-ил)-2-метил-1Н 

пирол-3-карбоксилат с IC50 0.184 mmol/L). Същите две съединения, заедно с хидразона етил 5-

(4-бромофенил)-1-(1-(2-(4-(диметиламино) бензилиден) хидразинил)-4-метил-1-оксопентан-2-

ил)-2-метил-1Н пирол-3-карбоксилат показват добра ABTS активност в сравнение с 

използвания бутилиран хидрокситолуен (BHT) като стандарт. Антиоксидантният защитен 

потенциал на съединенията от втората серия беше определен в различни in vitro модели на 

клетъчна основа, разкриващи хидразида и един от неговите хидразони като най-обещаващите 

съединения. Бяха оценени и фармакокинетичните свойства на съединенията от втората серия 

чрез „Правилото 5 на Липински“.  

 В допълнение, съединенията от втората серия бяха подложени на първоначален 

скрининг in vitro за цитотоксичност (върху HepG2 клетки) и хемосъвместимост (анализ на 

хемолизата). Резултатите показаха добър профил на безопасност на новите съединения, като 

етил 5-(4-бромофенил)-1-(1-(2-(4-хидрокси-3-метоксибензилиден)-хидразинил)-1-оксо-3-фе-

нилпропан-2-ил)-2-метил-1Н-пирол-3-карбоксилат и етил 5-(4-бромофенил)-1-(1-(2-(2-хи-

дроксибензилиден)-хидразинил)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)-2-метил-1Н-пирол-3-карбокси-

лат са най-слабо токсични (статии I-8, I-10).  

 

 Серия нови хидразони бяха синтезирани като производни на 1Н-1-

пиролилкарбохидразиди. Идентичността на всички новосинтезирани съединения беше 

потвърдена чрез 
1
H-ЯМР и ИЧ-спектри, а тяхната чистота и хомогенност чрез тънкослойна 

хроматография и елементен анализ. Всички хидразони бяха изследвани срещу щам 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) в единична концентрация 6.25 μg/mL, 

използвайки MABA aнализ. Пет от съединенията показват 68-97% инхибиране на 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Беше извършен анализ на връзката структура-активност и 

бе установено, че въвеждането на алкил- или други странични обемисти групи в ацилната 

верига не е рентабилно. Активностите на всички изследвани съединения бяха обвързани със 

съответните стойности на LogP и бе изведена параболична зависимост (описва се с полином от 

втора степен), благоприятстваща хидразоните с хидрофобност в диапазона на LogP ~ 4.4÷5.2 

(статии II-1 и III-1). 



 Разработен е метод RP-HPLC с UV детекция за определяне на химическата 

стабилност и стабилност при близки до физиологични условия на моделен пиролов хидразон 

(етил 5-(4-бромофенил)-1-(1-(2-(4-хидрокси-3-метоксибензилиден)) хидразинил) -4-метил-1-

оксопентан-2-ил)-2-метил-1Н-пирол-3-карбоксилат), съдържащ чувствителна към хидролиза 

група. Оценяваното вещество беше подложено на влиянието на съответните стойности на рН в 

стомаха (рН 2.0), кръвта (рН 7.4) и тънките черва (рН 9.0) и при температура от 37 °C. 

Химическата стабилност беше оценена и в силно алкална среда с рН 13.0. Установено беше, че 

тестваният хидразон е стабилен при рН 7.4 и рН 9.0 и темепература 37 °C и хидролизира в 

силно кисела (рН 2.0) и силно алкална среда (рН 13.0) при същата температура. Продуктите на 

хидролиза са идентифицирани като изходния хидразид и алдехид, което посочва 

хидразоновата група като най-чувствителна (статия I-9). 

 

 Синтезирани и охарактеризирани бяха четири нови пиролови хидразони и 

съответния стартов хидразид. При направената предварителна оценка чрез „Правилото 5 на 

Липински“ бе установено, че всички целеви молекули не нарушават правилото, което е 

предпоставка за добра фармакокинетика. В опит да се предскажат възможните 

фармакологични ефекти на новосинтезираните съединения приложихме виртуалния скрининг 

(in silico скрининг подход) с модели за четири важни класа лекарства, а именно GPCR 

лиганди, блокери на йонни канали, инхибитори на киназа и нуклеарно-рецепторни лиганди. 

Беше установено, че всички съединения проявяват добра активност спрямо GPCR лиганди и 

като ензимни инхибитори (статия III-5). 

 

По направление 3: Синтез, структурно охарактеризиране и биологична активност на 

нови производни, съдържащи пиролов хетероцикъл (статии I-1, I-4, I-6, II-4, II-5, II-7, II-8 и III-

2). 

 

 Под формата на ревю е систематизирана наличната до момента в научната 

литература информация за синтетичните методи за получаване на азотсъдържащи 

хетероцикли като пирол, заместени пироли и други сходни съединения. Представените методи 

се отличават с висок до отличен добив, меки условия за протичане на реакциите и/или наличие 

на различни катализатори (статия I-6). 

 



 Бяха синтезирани две нови съединения, хибридни молекули между специфично 

заместен пирол (Pyr) и аналозите на Tyr-MIF-1 пептида. Изследвана е тяхната аналгетична 

активност върху мишки. Всички изследвания на аналгетичната активност показват по-добра 

активност при същата доза от естествения пептид Tyr-MIF-1 за аналога Pyr-Tyr-Phe-Leu-Ala-

OH. Съединението Pyr-Ala-Leu-Phe-Tyr-OH няма по-добър ефект, сравним с основния пептид. 

Получените резултати ясно показват, че е важно Tyr остатъкът да заема N-крайно положение 

на MIF-1 аналог. Липсата на по-добра активност на аналога Pyr-Ala-Leu-Phe-Tyr-OH показва, 

че Pyr остатъкът не влияе върху аналгетичното действие. В допълнение открихме, че амидната 

функция на С-края, обикновено представена в естествен MIF-1, не е абсолютно необходима за 

активност (статии I-1, I-4 и III-2). 

 

 Беше проектирана серия пиролсъдържащи съединения, спазвайки архитектурата на 

утвърдени туберкулостатици. Новите продукти бяха синтезирани чрез кондензация на 1,4-

дикарбонилни съединения с набор от заместени анилини, действащи като първични амини. 

Идентичността на всички новосинтезирани съединения бе потвърдена чрез 
1
H-ЯМР и ИЧ-

спектри, а тяхната чистота и хомогенност чрез тънкослойна хроматография и температури на 

топене. Извършената in vitro оценка срещу щам Mycobacterium tuberculosis H37Rv (извършена 

съгласно Международната скринингова програма на SRI) показва насърчаваща 

антитуберкулозна активност на новосинтезираните продукти (статии II-4, II-5). 

 

 Чрез „one-pot” трикомпонентен синтез, използващ лимонена или трихлороцетна 

киселина като катализатор и в отсъствие на разтворител, бяха получени нови 2-

хидроксинафтилпироли с очаквана биологична активност. Кондензацията се осъществява 

между бензалдехид, β-нафтол и пиролилбензамид. Структурите на синтезираните 2-

хидроксинафтилпироли бяха потвърдени чрез 
1
H-ЯМР и ИЧ-спектри, а тяхната чистота и 

хомогенност чрез тънкослойна хроматография и температури на топене. Сред предимствата на 

този ефективен „зелен” синтез се отличават високите добиви, краткото реакционно време и 

опростената  технологична процедура (статия II-7).  

 

 Четири нови пиролови съединения бяха проектирани да приемат архитектурата на 

съвременния антихиперлипидемик аторвастатин. Целевите продукти бяха синтезирани чрез 

циклокондензация на N
1
,N

1
-диметилпропан-1,3-диамин и различно заместени 1,4-

дикарбонилни съединения. Структурите на целевите съединения бяха установени чрез 



спектрални анализи, а тяхната чистота и хомогенност чрез тънкослойна хроматография и 

температури на топене. Въведените структурни вариации в молекулите са полезна база за по-

нататъшни оптимизации и заключения относно връзката структура-активност (статия II-8).  

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪДЕЩА РАБОТА 

1. Синтез и изследване на нови хибридни молекули, съдържащи в структурата си 

пептиден фрагмент и пиролов хетероцикъл, с потенциална противоракова активност.  

2. Синтез и изследване на нови молекули, съдържащи в структурата си бензимидазолов 

и пиролов цикъл, с потенциална противоракова и антихелминтна активност.  

3. Синтез и изследване на нови биомолекули чрез модифициране структурата на 

утвърдени лекарствени средства.  

 

 


