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3m SBH – 3-метоксисалицилалдехид- бензоилхидразон 

3m SIH – 3-метоксисалицил- алдехидизоникотиноилхидразон 

3mShBH – 3-метоксисалицилалдехид-4-хидрокси- бензоилхидразон 

4m SBH – 4-метоксисалицилалдехид- бензоилхидразон 
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CL – Хемилуминесценция 

CL-SI – Хемилуминесцентен скевинджър индекс 

DMSO – Диметилсулфоксид 

DPPH – 2,2-дифенил-1-пикрилхидразил 

EDTA – Етилендиаминтетраоцетна киселина 

HO●- Хидроксилен радикал 

MTT – 3-(4,5-диметилиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразол бромид 

OCl─ - Хипохлоритен йон 

PBS – Фосфатен буфер 

PIH – Пиридоксализоникотиноилхидразон 

SBH – Салицилалдехидбензоилхидразон 

SPh-SI – Спектрофотометричен скевинджър индекс 

TBA – Тиобарбитурова киселина 
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ОС – Оксидативен стрес 
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ТХО – Трихлороцетна киселина 

SET - Пренос на единичен електрон 

HAT- Директен пренос на водород 

HRP – Пероксидаза от хрян  



4 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 

І. ВЪВЕДЕНИЕ..................................................................................................................... 5 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ………………………………………………………………………........ 7 

ІІІ. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ……………………………………………………………… 9 

ІІІ.1. Изследвани структурни аналози на SBH – структурни 
формули………………………………………………………………………………............ 9 

ІІІ.2. Методи…………………………………………………………………………………. 10 

III.2.1. Фотометрични методики…………………………………………. 10 

III.2.2. Луминесцентни методики………………………………………. 11 

III.2.3. Приготвяне и натоварване с тестваните хидразони в 
полизахаридни частици, изградени от хитозан и алгинат 12 

III.2.4. Спектрофотометрично определяне на 
антиоксидантната активност на тестваните хидразони 
преди и след енкапсулиране в моделна система, съдържаща 
ABTS радикал.................................................................................................... 12 

ІV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ……………………………………………..…………. 13 

ІV.1. Резултати, получени при определяне на редукционната 
активност в системи, съдържащи стабилни свободни радикали... 13 

ІV.2. Резултати, получени при определяне на протективен 
ефект спрямо биологично релевантни молекули………………………... 17 

ІV.3. Резултати, получени при оценяване на способността за 
взаимодействие с различни активни форми на кислорода……........ 28 

ІV.4. Резултати, получени при паралелно изследване на 
радикал-улавящото действие на аналозите в разтвор и след 
включване в полизахаридни носители……………………………………... 45 

V. ИЗВОДИ………………………………………………………………………………………… 49 

VІ. ПРИНОСИ……………………………………………………………………………………... 51 

VII. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ, УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ И 
ПРОЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД…………………… 53 

VIII. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ…………………………………………… 55 
 

 

 

* Номерацията на фигурите и таблиците в автореферата не съответстват на 

тези в дисертационния труд. 

  



5 
 

 І ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Изучаването на редокс хомеостазата, ролята на свободните 

радикали като вторични посредници при сигналната трансдукция, 

влиянието им върху транскрипцията на редокс чувствителни гени и 

защита от инфекциозни агенти са привличали винаги изследователския 

интерес. Редица проучвания асоциират повишеното генериране на 

активни форми на кислорода и свободно-радикалното клетъчно 

увреждане с патогенезата на нелечими тежки онкологични и 

невродегенеративни заболявания при човека. 

Търсенето на нови медикаментозни подходи и развитието на 

фармацевтичната химия и синтетичната органична химия е довело до 

разработването и охарактеризирането на голям брой новосинтезирани 

съединения, съчетаващи комбинирано действие. Наред с описанието на 

методиките на синтез, качествен, количествен и структурен анализ, 

голяма част от авторите представят резултати, получени при тестването 

им в разнообразни биологични релевантни системи с цел търсене на 

потенциални възможности за приложението им в терапевтичната 

практика. 

Изследваните от нас съединения са ароилхидразони – структурни 

производни на салицилалдехидбензоилхидразон (SBH) с доказана 

цитотоксична активност върху човешки туморни клетъчни линии 

(Mladenova et al., 2011 а, б). Характерни за хидразоните са висока 

хидролитична стабилност, склонност към образуване на кристални 

форми и силно изразен афинитет към метални йони (Kalia et al., 2008). 

Научният интерес към групата съединения, като алтернатива за 

разработването и дизайна на нови терапевтични средства с подобрен 

токсичен профил и повишена ефективност, е обусловен от съчетаването 

на сравнително лесна и относително евтина технология на синтез, 

физикохимичните им свойства и разнообразната им биологична 

активност. 
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След синтезирането на активния хелатор 

пиридоксализоникотиноилхидразон (PIH), чийто най-прост структурен 

аналог е салицилалдехидбензоилхидразон (SBH), са синтезирани и 

охарактеризирани голям брой структурни производни от този клас 

съединения (Ponka et al., 1979 а, б). Продължаващите и до днес научни 

изследвания върху хидразоните показват, че те притежават 

антимикробна, антибактериална, антитуберкулозна, анти-HIV, 

противовъзпалителна, обезболяваща, антиоксидантна и противотуморна 

активност (Kumar et al., 2013; Verma et al., 2014). 

Проведеното от нас сравнително проучване на новосинтезирани 

структурни производни на SBH обогатява наличната до този момент 

информация, представяйки данни, доказващи способността на 

изследваните съединения да повлияват свободно-радикалните процеси в 

биологично релевантни in vitro моделни системи и дава насоки за 

оптимизация на структурата на базисното съединение. 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основна цел на дисертацията е да се осъществи сравнително 

изследване на антиоксидантното действие на новосинтезирани 

структурни аналози на SBH в биологично релевантни системи и други, 

чрез което да може да се градят хипотези за характера на проявената 

антиоксидантна активност и свързаното с нея поведение in vivo. Това ще 

даде възможност за бъдещо оптимизиране на молекулната им структура 

към такава с желаната биологична активност. 

Обект на проучването са салицилалдехидбензоилхидразон (SBH) 

и осем новосинтезирани и физикохимично охарактеризирани негови 

производни с предварително детерминиран състав и структура – 3-

метокси-съдържащи структурни аналози, 4-метокси-съдържащи 

структурни аналози и 5-бром производните хидразони. 

Поставената цел дефинира следните основни задачи на 

разработваната дисертационна работа: 

1. Определяне на радикал-улавящото действие в системи, 

съдържащи стабилни свободни радикали – ABTS и DPPH. 

Експерименталните данни ще дадат възможност за доказване на 

наличие на директна антиоксидантна активност, независеща от 

хелиращите свойства на хидразоните. Получените данни ще позволят да 

се определи капацитета на тестваните хидразони да проявяват 

скевинджърни свойства чрез водороден (HAT) и електронен (SET) 

пренос. 

2. Изследване на способността на хидразоните да повлияват 

желязо-индуцираните оксидативни процеси в моделни липидни системи. 

Получените резултати ще спомогнат да се проследи способността на SBH 

структурните аналози да предпазват клетъчната мембрана от 
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увреждащото действие на оксидативния стрес, съпроводено с 

патологично повишаване на концентрацията на желязото. 

3. Изследване на протективния ефект на хидразоните в 

моделни системи с различен механизъм на индуциране на оксидативно 

увреждане на дезоксирибоза - съответно желязо-зависимо (Fe(III)-EDTA + 

аскорбат) и желязо-независимо (UV облъчване). Получените резултати 

ще дадат възможност да се оцени способността на тестваните 

съединения да предпазват ДНК посредством възпрепятстване 

възникването на структурни промени в молекулата на дезоксирибозата. 

4. Хемилуминесцентно определяне на взаимодействието на 

SBH структурните аналози с АФК. Резултатите от взаимно допълващите 

се in vitro моделни системи ще позволят освен да се определи 

количествено взаимодействието с всяка от тези, важни за развитието на 

оксидативния стрес in vivo АФК, да се изследва как промените в 

молекулната структура влияят на кинетиката на това взаимодействие. 

5. Сравняване на получените резултати в 

спектрофотометричните и хемилуминесцентните моделни системи, 

което ще позволи получаване на информация за влиянието на вида на 

заместителите и тяхното положение в структурата на хидразоните върху 

изследваните свойства. 

6. Провеждане на паралелен сравнителен анализ на тоталната 

антиоксидантна активност на моделните съединения в разтвор и същите 

вещества, включени в хитозан-алгинатни носители за 30 дневен период 

на съхранение. Това, от една страна, ще позволи да се оцени 

стабилността на регистрираната активност във времето, а от друга, да се 

провери дали включването им в полизахаридните носители ще повлияе 

на проявената активност. 
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ІІІ. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

ІІІ.1. Изследвани структурни аналози на SBH – структурни 

формули 

SBH – Салицилалдехидбензоилхидразон 
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ІІІ.2. Методи 

 

III.2.1. Фотометрични методики 

Провеждането на експериментите е осъществено с помощта на 

спектрофотометър Shimadzu UV-260. 

 Заснемане на спектрите на SBH структурните аналози 

Изследваните хидразони са разтворени в 50 mM K2HPO4/KH2PO4 

буфер, рН 7.4. Концентрацията им в пробите е 0.1 mmol/L. 

 Определяне на радикал – улавящото действие на 

изследваните производни на SBH спрямо стабилни свободни радикали 

ABTS методът е проведен съгласно Re и колектив [Re et al., 1997]. 

Антиоксидантната активност на изследваните съединения е изчислена 

по формулата: 

     
                

        
      

където          е екстинкцията на контролната проба, а         – 

екстинкцията на съдържащите хидразони проби. 

DPPH методът е проведен съгласно Goupy и колектив[Goupy et al., 

2003]. Радикал-улавящото действие е представено като процент от 

нетретираната контрола. 

 Определяне на нивото на Fe-индуцирана липидна 

пероксидация 

Експериментите са осъществени в система, съдържаща жълтъчен 

хомогенат и такава, съдържаща яйчен лецитин в концентрации 1 mg/ml, 

съгласно Bird и колектив [Bird et al., 1984; Wang et al., 2008]. Резултатите 

за степента на оксидативно молекулно увреждане са представени като 

процент от нетретираната контрола. 
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• Дезоксирибозен метод за изчисляване на скоростната 

константа на взаимодействие с хидроксилни радикали 

Опитите са проведени по метода, описан от Halliwell et al., 

[Halliwell et al., 1987]. 

 UV – индуцирано увреждане на дезоксирибоза 

Резултатите са представени, като процент от несъдържащата 

хидразони контрола и са означени като „% молекулно увреждане”. 

 

III.2.2. Луминесцентни методики 

Използван е хемилуминометър LBK 1251 (Bioorbit, Turku, Finland), 

свързан посредством сериен порт с компютър. Събирането на 

получените данни в цифров вид и последвалата им обработка са 

осъществени чрез MultiUse програмен продукт версия 1.08 (Bioorbit). 

Хемилуминометърът е свързан с автоматичен диспенсър, чрез който се 

осъществява впръскването в пробата на реагента, стартиращ процеса. 

Всички изследвания са проведени при температура 37°С. Резултатите са 

обработени, като изчислената площ под хемилуминесцентната крива, 

получена при генерирането на съответната за системата АФК, е означена 

като CL отговор и е мярка за генерирането ù. Отношението между CL 

отговор в присъствие на изследваните хидразони и този на контролните 

проби, изразено в проценти, е означено като хемилуминесцентен 

скевинджър индекс (CL-SI). Проведени са изследвания в следните 

моделни системи: 

 Луминол-зависима хемилуминесценция в система на 

генерация на супероксид от КО2; 

• Луминол-зависима хемилуминесценция в система на 

генерация на хидроксилни радикали от Fe3+-EDTA, аскорбинова киселина и 

Н2О2; 

• Луминол-зависима хемилуминесценция в система на 

генериране на OCl— от NaOCl; 
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• Луминол-зависима хемилуминесценция в система пероксидаза 

от хрян водороден пероксид. 

 

III.2.3. Приготвяне и натоварване с тестваните хидразони в 

полизахаридни частици, изградени от хитозан и алгинат 

Получаването на полизахаридни лекарствени носители и 

натоварване на моделните вещества е проведено съгласно Li колектив [Li 

et al., 2008] - Разтвор на натриев алгинат с концентрация 3 mg/ml беше 

инкубиран в продължение на 30 минути с изследваните структурни 

аналози на SBH. След приключването на инкубацията към сместа беше 

добавен на малки обеми разтвор на калциев дихлорид с концентрация 

3.35 mg/ml, като през този етап пробата беше подложена на 

непрекъснато разбъркване с електромагнитна бъркалка (700 rpm). 

Последната стъпка от процеса на синтез включва добавянето към сместа 

на разтвор на хитозан с концентрация 0.75 mg/ml, което се осъществява 

постепенно на малки обеми. 

 

III.2.4. Спектрофотометрично определяне на 

антиоксидантната активност на тестваните хидразони, преди и след 

енкапсулиране, в моделна система, съдържаща ABTS радикал 

Беше проведено паралелно проучване на радикалулавящата 

активност спрямо ABTS+• на производните на SBH в разтвор и включени в 

полизахаридни частици, с еднаква концентрация на изследваните 

моделни вещества. АОА беше измервана на всеки 5 дена в продължение 

на 30 дневен период на съхранение при 4°С. 
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ІV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

ІV.1. Резултати, получени при определяне на редукционната 

активност в системи, съдържащи стабилни свободни радикали 

За целта на тази част от изследователската дейност са подбрани 

съвременни широкоспектърни методи за оценка на тоталната 

антиоксидантна активност, базирани на използването на два вида 

стабилни свободни радикали: ABTS и DPPH. Методите се отличават с 

висока чувствителност, възпроизводимост и възможността за измерване 

на голямо количество проби [Amorati et al., 2015; Alam et al., 2013]. За 

антиоксидантен референт е използван Trolox (6-хидроксил-2,5,7,8 – 

тетраметил хромат-2-карбоксилна киселина) – водоразтворим аналог на 

витамин Е. При избирането на референта са взети под внимание 

стабилността на изследваните свойства във времето и описаните в 

литературата експерименти, проведени със сходни по структура 

съединения. 

 ABTS метод 

Експериментите са проведени в концентрационен интервал, 

обхващащ концентрации от 0 до 10 µmol/L, при които силно изразеният 

антиоксидантен ефект има линеен характер. На база на аналитичния вид 

на уравненията, описващи експерименталните данни в ABTS моделната 

система, са изчислени стойностите на С50 (концентрацията, при която 

АОА = 50%), които са представени в Таблица IV.1. Изчисляването на тази 

стойност позволява да се сравнят резултатите, получени за различните 

аналози в една и съща система, както и за един и същи хидразон в 

различни системи. 
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Таблица IV.1. Стойности на С50 на изследваните структурни аналози на 

SBH при определяне на антиоксидантните им свойства в моделната система, 

съдържаща ABTS•+ 

Активно вещество С50± SD [µmol/L] 

SBH 5.165 ± 0.09 

5BrShBH 4.690 ± 0.09 

5BrSIH 8.146 ± 0.04 

3mSBH 7.364 ± 0.05 

3mShBH 5.976 ± 0.06 

3mSIH 6.152 ± 0.01 

4mSBH 5.889 ± 0.02 

4mShBH 4.611 ± 0.22 

4mSIH 5.960 ± 0.01 

Trolox 8.528 ± 0.18 

 

Резултатите показват, че стойността на C50 за водоразтворимия 

структурен аналог на витамин Е – Trolox, е по-голяма от тази на 

тестваните хидразони, т.е. те са по-силни антиоксиданти. Във всяка 

подгрупа от аналози заместването с хидроксилна група в хидразидното 

ядро води до подобряване на АОА в тази система, т.е. сред 3-метокси 

аналозите най-ниска стойност на С50 има 3mShBH, сред 4-метокси – 

4mShBH, а сред бром производните – 5BrShBH. При последните две 

модификации получените стойности на С50 са по-ниски от тези на SBH. 

Стойностите на C50 показват, че при 3-метокси производните е 

необходима по-висока концентрация за постигане на 50% АОА в 

сравнение с 4-метокси производните т.е. промяната на позицията на 

метокси групата от 3-та на 4-та позиция е структурна модификация, 

подобряваща АОА в тази система. Дори най-слабите представители в 

тестваната група – 5BrSIH и 3mSBH, притежават силно изразени 

редукционни свойства, като проявената активност е близка и по-висока 

от тази на Trolox (по-малки стойности на С50). 
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 DPPH метод 

Експериментите в моделната система, съдържаща DPPH, бяха 

проведени аналогично на тези в системата, съдържаща ABTS•+. 

Ефективността на водно-разтворимия аналог на витамин Е в тази 

моделна система е по-слаба спрямо предходната. 

 

 

Фигура IV.1. Активност на SBH структурните аналози и референта 

Trolox спрямо DPPH•. Концентрацията на изследваните хидразони е 90 µmol/L, а 

на Тролокс – 46 µmol/L 

В моделната система, съдържаща стабилния DPPH радикал, 

изследваните структурни аналози на SBH проявяват многократно по-

слаба радикал-улавяща активност в сравнение с референта Trolox 

(Фигура IV.1.). При най-високата изследвана концентрация 90 µmol/L 

стойностите за SBH и 5-бром заместените му производни (5BrShBH и 

5BrSIH), показват липсата на редукционна активност на тези съединения 

спрямо DPPH•. Заместването с метокси група в молекулата на SBH води до 

слабо намаляване на DPPH радикалите. Получените резултати за 3- и 4-

метокси производните на SBH показват, че ефектът е по-изразен при 

първата група съединения. В съответните подгрупи на 3-метокси и 4-

метокси производните изоникотиноилхидразоните 3mSIH и 4mSIH най-

много намаляват количеството на DPPH съответно до 92.7% и 96.8% при 
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концентрация 90µmol/L. За сравнение Trolox, при два пъти по-ниска 

концентрация от 45 µmol/L, намалява радикалите до 7.4%. 

Обсъждане: Описаните експерименти целят да се определи 

възможността за проява на директни радикал улавящи свойства. 

Независимо от факта, че са използвани методи в химични моделни 

системи, съдържащи радикали, които не се откриват в живите системи 

(недостатък относно стремежа за максимално пресъздаване на 

условията в живите организми), те са от важно значение при пилотните 

експерименти, касаещи предварителната оценка на потенциала на 

новосинтезирани съединения да понижават концентрацията на 

свободните радикали и при определянето на капацитета им да проявяват 

скевинджърни свойства чрез водороден (HAT) и електронен (SET) 

пренос. Подбраните методики предполагат различен механизъм на 

елиминиране на стабилните свободни радикали. ABTS•+ е използван като 

метод, оценяващ електрон донорните свойства на тестваните вещества. В 

система, съдържаща DPPH, редукционната способност предполага 

водород донорни свойства. 

Проведените от нас изследвания показаха различна ефективност 

при елиминиране на радикалите от изследваните структурни аналози в 

зависимост от вида на използвания в системата свободен радикал. Това 

най-вероятно е обусловено от разликите в механизмите на елиминиране 

на ABTS•+ и DPPH•. Отчетената активност спрямо ABTS•+ надвишава тази 

на референта Trolox, докато в присъствието на DPPH• съединенията 

проявяват липса или пренебрежимо нисък ефект. 

Предположение за ниския ефект на тестваните съединения в 

DPPH моделната система е неспособност за отнемането на водороден 

атом от N-H връзката и формиране на азот центриран радикал, което е в 

основата на молекулния механизъм на неутрализиране на DPPH 

радикалът, съгласно работните колективи на Harej и Belkheiri [Harej et al., 

2007; Belkheiri et al., 2010]. 
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ІV.2. Резултати, получени при определяне на протективен 

ефект спрямо биологично релевантни молекули 

Като втора стъпка от изследването на антиоксидантните свойства 

на изходното съединение SBH и неговите структурни аналози беше 

определено влиянието им в моделни системи, основани на 

оксидативното увреждане на биологично значими молекули – жълтъчен 

хомогенат, лецитин и дезоксирибоза. Тези експерименти са широко 

застъпени при отдиференцирането на структурните модификации, 

определящи подобрен токсичен профил, повишена антиоксидантна 

ефективност и възможност за предотвратяване на последвалите в 

резултат на оксидативната увреда – изменения във функционалността 

на мембраната, повишен пермеабилитет, изменения в потенциала ù, 

генерирането на цитотоксични продукти и оксидативни изменения в 

ДНК посредством иницииране на структурни промени в молекулата на 

дезоксирибозата. 

 

 Моделни системи, съдържащи липиди 

Определянето на протективните свойства на изходното 

съединение SBH и неговите структурни аналози в условия на желязо-

индуцирано оксидативно увреждане беше осъществено в две моделни 

системи, съдържащи окисляем субстрат лецитин или жълтъчен 

хомогенат. Изходното съединение и неговите бром и метокси структурни 

аналози понижават степента на оксидативно увредените молекули и в 

двете системи. Проявената антиоксидантна ефективност на тестваните 

вещества в двете системи е различна (Фигура IV.2.1.). 

В лецитин съдържащата моделна система изходното съединение 

SBH проявява концентрационно зависимо понижение на степента на 

оксидативно увреждане на молекулите (Фигура IV.2.1., а). При 

максималната тествана концентрация се наблюдава понижаване с 

приблизително 35% на отчитаният индекс спрямо контролните проби. 
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Фигура IV.2.1. B 50 mM K2HPO4/KH2PO4 буфер, рН 7.4, се съдържат 0.1 

mmol/L FeCl2, окисляемият субстрат в концентрации 1 mg/ml и изследваните 

хидразони. Пробите се инкубират при 37°С за 30 минути, след което се добавят 

0.5 ml от 2.8% разтвор на ТХО и 0.5 ml от 1% разтвор на ТБК. Следва повторно 

инкубиране при 100°С за 20 минути  
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Заместването с бромен атом на пета позиция в алдехидното ядро 

води до получаването на молекулни структури (5BrShBH и 5BrSIH), които 

понижават степента на желязо-индуцирано оксидативно увреждане в 

сравнение с контролните проби, но в по-ниска степен спрямо базисното 

съединение SBH (Фигура IV.2.1., а). Липсва концентрационна зависимост 

в проявената активност и структурните модификации в хидразидната 

част на молекулата не водят до разлика в проявената степен на 

протекция при двете съединения. 

Наличието на метокси структурни аналози в пробите също 

понижава степента на оксидативно увреждане на лецитина, като ефектът 

е концентрационно зависим (Фигура IV.2.1., б) и Фигура IV.2.1., в). При 

нито едно от изследваните съединения не е отчетено понижаване на 

отношението на екстинкциите проба/контрола при максималната 

тествана концентрация с повече от 65%. Преместването на метокси 

групата от 3-та на 4-та позиция води до леко, но статистически значимо 

подобряване на изследваните в системата свойства. 

В системата, съдържаща жълтъчен хомогенат, се отчита 

повишаване на степента на проявена протекция при всички изследвани 

структурни аналози в сравнение с предходната. Всички направени 

модификации в алдехидното и хидразидното ядро на изходното 

съединение SBH са свързани с подобряване на проявените от него 

свойства в системата (Фигура IV.2.1., а). 

Ефектът на повишаване на степента на протекция срещу желязо-

индуцирано оксидативно увреждане е най-силно изразен при бром-

съдържащите хидразони. При по-високата концентрация е постигнато 

практически пълно инхибиране на оксидативното увреждане. 

Получените данни за трите 3-метокси структурни аналози 

показват, че съединенията предпазват в еднаква степен окисляемия 

субстрат при еквивалентна концентрация в реакционната смес. (Фигура 

IV.2.1., б). Получените данни свидетелстват за благоприятния ефект на 
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заместването с метокси група на трета позиция в алдехидното ядро 

върху изследваните в системата свойства и липсата на влияние на 

структурните модификации в хидразидната част на молекулата. 

При 4-метокси хидразоните се вижда ясно изразено влияние на 

структурните модификации в хидразидната част на молекулата. (Фигура 

IV.2.1., в). Наличието на хидроксилна група (4mShBH) и хетероатом 

(4mSIH) в хидразидното ядро води до леко, но статистически значимо 

понижаване на степента на протекция на жълтъчния хомогенат при 

максималната тествана концентрация, като стойността на ефекта на 

увреждане в присъствие на 4mShBH остава по-ниска от тази за SBH. 

Обсъждане: В биологично по-близката система от жълтъчен 

хомогенат се наблюдава по-силен протективен ефект, отколкото в 

системата, съдържаща само лецитин. Това показва, че изследваните 

хидразони могат да предпазват от желязо-индуцирано оксидативно 

увреждане не само липидите, но и други молекули (всички, които могат 

да участват в TBA реакцията). Голямата разлика в антиоксидантната 

активност, отчетена в двете системи, в които ЛП се инициализира с едно 

и също количество Fe(II), показва, че наблюдаваният антиоксидантен 

ефект не би могъл да се дължи на хелиращи свойства на тестваните 

съединения или поне не само на тях. 

 

 Моделни системи, съдържащи дезоксирибоза 

Определянето на потенциалните протективни свойства на SBH 

структурните аналози при оксидативното увреждане на молекулите на 

дезоксирибозата е осъществено в спектрофотометрични моделни 

системи с различен механизъм на индуциране на свободно-радикално 

увреждане на дезоксирибоза: система на UV индуцирано оксидативно 

увреждане и система на желязо-зависимо (Fe(III)-EDTA + аскорбат) 

оксидативно увреждане. 
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- UV индуцирано оксидативно увреждане на дезоксирибоза 

В основата на системата е UV предизвиканото оксидативно 

генериране на разнообразни силно реактивни свободни радикали, които 

взаимодействат с дезоксирибозата. Представените на Фигура IV.2.2., а 

резултати, показват, че в присъствие на изследваните SBH структурни 

аналози е отчетено понижаване степента на молекулното увреждане. 

Понижаване на степента на молекулно увреждане на 

дезоксирибозата в присъствие на SBH е отчетено при всички изследвани 

концентрации, като ефектът е концентрационно зависим (Фигура IV.2.2., 

a). При 100 µmol/L отчетената стойност е 40% от тази на контролата. 

Допълнителните модификации при бром-заместените хидразони 

водят до загуба на част от протективния ефект, проявен от изходното 

съединение (Фигура IV.2.2., а). С понижаване на концентрацията 

различията в активността на съединенията намаляват, като при 

концентрация от 20 µmol/L получените резултати за бром-съдържащите 

съединения и SBH са статистически неразличими. При максималната 

тествана концентрация 100 µmol/L в присъствие и на двата бром-

съдържащи хидразона степента на увреждане на молекулите на 

дезоксирибозата е по-голяма спрямо отчетената в пробите, съдържащи 

SBH. Степента на молекулно увреждане в присъствието на SBH e 40% от 

тази на контролните проби, докато при хидроксил- и пиридин-

съдържащите хидразони тя нараства съответно до 57% и 46%. Въпреки 

че структурната модификация е с по-слаб протективен ефект в 

сравнение с изходното съединение, бром хидразоните предпазват 

значително молекулите на дезоксирибозата в моделната система на UV 

индуцирано увреждане. 
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Фигура IV.2.2. Спектрофотометрично регистриране UV  индуцирано 

увреждане на дезоксирибоза: В 50 ml PBS буфер, рН 7.4, се съдържат 0.6 mmol/L 2-

дезокси-D-рибоза и изследваните вещества в указаните на фигурите 

концентрации. Образуването на свободни радикали се осъществява посредством 

лампа, генерираща UV лъчи (200-400 nm). Екстинкцията  на контролната проба 

е 0.285 ± 0.013  
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Наличието на метокси група на 3-та позиция засилва проявеният 

от SBH протективен ефект в тестваната система (Фигура IV.2.2., б). 3-

метокси хидразоните имат близка ефективност. При 100 µmol/L 

включването на хидроксилна група (3mShBH) и заместването с 

хетероатом (3mSIH) в молекулата на 3-метокси хидразоните водят до 

слабо, но статистически значимо понижение в измервания показател 

спрямо резултатите, получени за 3-метоксисалицилалдехид-

бензоилхидразона (3mSBH), като ефектът на последния е неразличим от 

този на изходното съединение SBH. 

В структурната група на 4-метокси структурните аналози също се 

отчита подобряване на проявения от SBH протективен ефект при 20 

µmol/L (Фигура IV.2.2., в). Наличието на пиридин в молекулата на 4mSIH 

води до леко, статистически значимо, повишаване на степента на 

молекулното увреждане в сравнение с другите два хидразона от групата. 

При всички изследвани концентрации най-ниска степен на молекулно 

увреждане е отчетена за хидроксил-съдържащия хидразон (4mShBH) от 

тази структурна група. 

Обсъждане: Понижената екстинкция при 532 nm и респективно 

количество регистрирани взаимодействащи с тиобарбитурова киселина 

продукти (TBARS) спрямо несъдържащите хидразони проби могат да 

бъдат обяснени както с наличието на директни антиоксидантни 

свойства, които предпазват молекулата на дезоксирибозата от 

оксидативно увреждане, така и със способността на съединенията да 

поглъщат UV A и UV В. 

 

- Желязо-зависимо оксидативно увреждане на дезоксирибоза 

На Фигура IV.2.3. е представена степента на потискане на желязо-

–зависимото OH генериране (посредством фентънова реакция) и 

индуцираното от нея увреждане на дезоксирибозните молекули в 

присъствие на различни концентрации от изследваните хидразони. При 
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всички тествани съединения се наблюдава понижаване на стойността на 

отчитания индекс в сравнение с контролните проби, което съответства 

на по-ниска продукция на TBARS продукти и е следствие от понижение в 

различна степен в зависимост от структурните модификации на 

оксидативното увреждане на дезоксирибозните молекули. С намаляване 

на концентрацията протективната роля на тестваните хидразони 

намалява. 

В присъствие на изходното съединение SBH значителни ефекти се 

наблюдават още при най-ниската изследвана концентрация, като 

степента на молекулно увреждане се понижава приблизително два пъти 

в сравнение с контролните проби Фигура IV.2.3., а. При повишаване на 

концентрацията на този хидразон в пробата до 200 μmol/L то достига до 

30%. 

Заместването с бромен атом на пета позиция в алдехидната част 

на молекулата води до промени в АО защита на SBH (Фигура IV.2.3., a). 

При все това получените данни за халоген-съдържащите хидразони 

показват значително понижаване на количеството генерирани TBARS 

продукти в сравнение с контролните проби – степента на молекулно 

увреждане при концентрация от 50 μmol/L не надвишава 60%. 

При заместването с метокси група на трета и четвърта позиция в 

алдехидното ядро на изходното съединение се получават структурни 

модификации, намаляващи с над 40% степента на молекулно увреждане 

на дезоксирибозата в системата спрямо контролните проби. Степента на 

протективния ефект зависи както от позицията на метокси групата, така 

и от вида на допълнителните замествания в хидразидната част на 

молекулата (Фигура IV.2.3., б). В целия изследван концентрационен 

интервал хидроксил-съдържащият 3-метокси хидразон се откроява като 

най-добър протектор. 
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Фигура IV.2.3. B 20 mM K2HPO4/KH2PO4 буфер, рН 7.4, се съдържат 0.3 

mmol/L 2-дезокси-D-рибоза, 0.5 mmol/L H2O2, 50 µmol/L аскорбат, 50 µmol/L Fe(III), 

52 µmol/L EDTA и изследваните хидразони. Пробите се инкубират при 37°С за 30 

минути, след което се добавят 0.5 ml от 2.8% разтвор на ТХО и 0.5 ml от 1% 

разтвор на ТБК. Следва повторно инкубиране при 100°С за 20 минути  
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В присъствието на 4-метокси хидразоните, при най-ниската 

тествана концентрация, единствено при хидроксил-съдържащият аналог 

(4mShBH) степента на молекулно увреждане е по-ниска от тази на 

базисното съединение (Фигура IV.2.3., в). При максималната тествана 

концентрация хидразонът, нямащ допълнителни структурни 

модификации, освен метокси група (4mSBH), е с по-висока степен на 

протекция спрямо базисното съединение, като степента на молекулно 

увреждане е под 1/3 спрямо тази в контролните проби. При другите два 

хидразона степента на молекулно увреждане намалява с нарастването на 

концентрацията им в пробите от 100 на 200 µmol/L, но стойността на 

индексът надвишава тази на SBH. 

Обсъждане: На база на получените в системата резултати не 

може да се направи заключение дали наблюдаваният ефект се дължи на 

скевинджърни свойства спрямо хидроксилните радикали, или на 

протективен ефект по отношение на молекулите на аскорбата, 

изразяващ се в хелиране на железните йони и възпрепятстване на 

взаимодействието им с него. 

С цел обясняване на характера на проявената активност от 

хидразоните бяха изчислени стойностите на С50 за двете 

спектрофотометрични моделни системи с различен механизъм на 

индуцирано оксидативно увреждане на дезоксирибоза и беше сравнен 

ефектът им (Фигура IV.2.4.). Причина да се избере именно С50 

показателят е, че той отразява действието на тестваните хидразони в 

целия концентрационен интервал, отчитайки хода на кривата, даваща 

връзката доза – ефект. Това ни дава възможност да сравняваме 

действието на SBH и неговите структурни аналози в едни и същи 

системи, както и поведението на едно и също съединение в няколко 

системи. Това ще позволи да се охарактеризират влиянието на вида и 

местоположението на осъществените структурни модификации в 

изходното съединение върху изследваните свойства. 
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Фигура IV.2.4. Стойности на C50, получени за изследваните хидразони в 

системата на желязо-зависимо (Fe(III)-EDTA + аскорбат) оксидативно 

увреждане на дезоксирибоза и системата на UV индуцирано оксидативно 

увреждане на дезоксирибоза 

Представените резултати показват сходно поведение на 

изследваните структурни аналози в двете спектрофотометрични 

моделни системи, което силно зависи от вида на заместителите в 

алдехидната и хидразидната част на молекулата (Фигура IV.2.4.). За 

изходното съединение SBH получените резултати за стойностите на C50 

са статистически неразличими в двете системи, имащи различен 

механизъм на иницииране на оксидативно увреждане на молекулата на 

дезоксирибозата. 

При бром-заместените хидразони и за двата структурни аналога 

стойностите на C50 в моделната система на UV индуцирано увреждане на 

дезоксирибозата са по-високи от тези в системата на желязо-зависимо 

(Fe(III)-EDTA + аскорбат) оксидативно увреждане. Необходимостта от по-

голямо количество бром-заместени хидразони в тази система може да се 

обясни с по-слабите им способности да елиминират водороден пероксид 

и супероксиден радикал, отчетени при хемилуминсцентните измервания, 

и възможността за генерирането на тези АФК в реакционната смес 

вследствие на UV облъчването и участието им в оксидативното 

увреждане на дезоксирибозата. 

От структурните групи на 3- и 4- метокси производните за 

хидроксил-съдържащите хидразони (3mShBH и 4mShBH) са отчетени 

статистически значимо по-ниски стойности на С50 спрямо останалите 
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съединения. И при двата метокси структурни аналога, нямащи 

допълнителни структурни модификации (3mSBH и 4mSBH), стойностите 

на С50 в моделната система на желязо-зависимо (Fe(III)-EDTA + аскорбат) 

оксидативно увреждане са по-високи от тези в UV системата. При 

останалите метокси производни, съдържащи хидроксилна група или 

заместване с хетероатом в хидразидната част на молекулата, не са 

отчетени статистически значими разлики (4mShBH и 4mSIH) между 

стойностите на C50 в двете системи или те са минимални (3mShBH и 

3mSIH). 

Обсъждане:. Получените минимални различия в стойностите на 

C50 предполагат сходен механизъм на действие на тези съединения в 

двете моделни системи, независещ от способността им да хелират 

железните йони. 

 

ІV.3. Резултати, получени при оценяване на способността за 

взаимодействие с различни активни форми на кислорода 

Следващите етапи от изследването на антиоксидантните 

свойства на тестваните хидразони включват оценяване на способността 

им да взаимодействат с различни активни форми на кислорода, като за 

целта се използват главно хемилуминесцентни методи. Подбраните за 

нуждата на дисертацията методики са доказали приложимостта си при 

изследване на АОА на лекарствени медикаменти [Traykov et al., 1997; 

Hadjimitova et al., 2002; Хаджимитова дисертация – приноси]. 

Системите са подбрани така, че на база получените резултати да 

се оценят различни аспекти на проявените свойства, да се направят 

предположения относно начина на взаимодействие и да бъде отчетена 

разлика в способността на хидразоните да взаимодействат със 

съответните АФК. Методиките ще позволят да се определи способността 

на изследваните съединения да взаимодействат с различни АФК (О2—•, 
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НО•, OCl—) и по този начин да се оцени потенциалът им да модулират 

процесите на оксидативен стрес в организма. 

 

 Резултати, получени в системи за регистриране на 

хидроксидни радикали 

Краткото време на живот на най - мощния от всички известни 

окислители НО• (редокс-потенциал > 2) и високата му 

реактивоспособност налагат използването на индиректни методики, 

основани на количествено измерване на предизвиканите от него 

увреждания. Високочувствителният хемилуминесцентен метод, 

разработен въз основа на силно токсичната за биологичните системи 

Фентънова реакция, позволяващ регистриране на кинетиката на 

реакцията, протичаща между генерираните АФК и тестваните хидразони, 

е изключително подходящ при определянето на скевинджърните им 

свойства. 

Добавянето на изходното съединение SBH намалява луминол-

зависимата хемилуминесценция в изследваната система (Фигура IV.3.1., 

а). При концентрация от 100 µmol/L стойността на CL-SI индексът е 63 % 

от тази на контролните проби. Ефектът на потискане на светенето е 

концентрационно зависим. При най-ниската тествана концентрация CL 

отговор достига този на контролните проби. 

При концентрации над 10 µmol/L в пробите, съдържащи бром 

производни хидразони, е отчетено нарастване на проявения от 

изходното съединение ефект, изразяващо се в по-ниски стойности на CL-

SI индексът спрямо тези на SBH (Фигура IV.3.1., а). При ниските 

концентрации от 3 и 10 µmol/L пиридин-съдържащият бром хидразон 

(5BrSIH) по-силно потиска CL отговор в сравнение с хидроксил-

съдържащия структурен аналог (5BrShBH). Повишаването на 

съдържанието на бром хидразоните в пробите води до сходно 

повлияване на количеството регистриран НО•.  
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Фигура IV.3.1. Хемилуминесцентно регистриране на хидроксилни 

радикали от Fe3+-EDTA, аскорбинова киселина H2O2 – В 1 ml 50 mM K2HPO4/KH2PO4 

буфер, рН 7.4, се съдържат 0.1 mmol/L луминол, 0.1 mmol/L Fe(III), 0.1 mmol/L 

EDTA, 0.1 mmol/L аскорбинова киселина, 0.1 mmol/L H2O2 и изследваните 

хидразони в указаните на фигурите концентрации  
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Аналогично на бром-заместените хидразони заместването с 

метокси група на 3-та и 4-та позиция в алдехидното ядро води до 

концентрационно зависимо повишаване на степента на потискане CL 

светене в изследваната система при всички тествани съединения. 

При 3-метокси хидразоните, за най-ниската концентрация от 3 

µmol/L, единствено хемилуминесцентният отговор на пиридин 

съдържалият аналог (3mSIH) е различимо по-нисък от този на 

контролата (Фигура IV.3.1., б). При 100 µmol/L се отчита силно влияние 

на вида на допълнителните модификации в хидразидното ядро. 

Съединението, чиято структурна модификация е свързана единствено с 

наличието на метокси група на 3-та позиция (3mSBH), намалява 

светенето в системата два пъти. При хидроксил-съдържащия структурен 

аналог (3mShBH) понижаването е с около 2/3, а при пиридин-

съдържащия 3-метокси хидразон - над 6 пъти по-ниско от това на 

контролните проби. 

При концентрация до 3 µmol/L, както и при предходните две 

структурни групи, пиридин-съдържащият структурен аналог (4mSIH) 

води до най-силно потискане на CL-светене, непревишаващо 80% от това 

на контролите (Фигура IV.3.1., в). При нарастване до 100 µmol/L ефектът 

върху хемилуминесцентно регистрирания хидроксилен радикал е близък 

за трите съединения от структурната група, като понижението на CL-SI е 

приблизително с 2/3 спрямо контролната проба. 

Обсъждане: Подобно на спектрофотометричната моделна 

система на желязо-зависимо (Fe(III)-EDTA + аскорбат) оксидативно 

увреждане на дезоксирибоза и в този случай на база само на тези данни 

не може да се направи заключение какъв е характерът на проявените 

антиоксидантни свойства. Не е ясно дали наблюдаваният ефект на 

хидразоните се дължи на скевинджърни свойства спрямо хидроксилните 

радикали, или на протективен ефект по отношение на молекулите на 

аскорбата, изразяващ се в хелиране на железните йони и 

възпрепятстване на взаимодействието им с него, какъвто е описан от 
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други автори, изследващи активно антиоксидантните свойства на 

хидразони в различни системи [Hermes-Lima M. et al., 2000]. Получените 

данни бяха сравнени с резултатите от двете спектрофотометрични 

моделни системи с различен механизъм на индуцирано оксидативно 

увреждане на дезоксирибоза. 

Съпоставянето на резултатите, получени посредством 

използването на различни методи за регистриране на изследваните 

свойства, ще даде възможност да се провери възможността получените 

данни в хемилуминесцентните системи да са следствие от 

взаимодействието на хидразоните с луминола, което би довело до 

снемане на възбуденото състояние и намаляване на 

хемилуминесцентния отговор. При сравняването отново бяха използвани 

получените стойности на С50, отразяващи действието на тестваните 

съединения в изследвания концентрационен интервал. 

 

Фигура IV.3.2. Стойности на C50, получени за изследваните хидразони в 

система за хемилуминесцентно регистриране на хидроксилни радикали от Fe3+-

EDTA, аскорбинова киселина H2O2, системата на желязо-зависимо (Fe(III)-EDTA + 

аскорбат) оксидативно увреждане на дезоксирибоза и системата на UV 

индуцирано оксидативно увреждане на дезоксирибоза. * Стойностите на С50 са 

извън изследвания концентрационен интервал и поради необходимостта от 

използване на екстраполация не са представени на графиката 

Представените на Фигура IV.3.2. данни за структурните аналози 

на SBH потвърждават направените изводи от двете 
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спектрофотометрични моделни системи, съдържащи дезоксирибоза, за 

характера на проявената антиоксидантна активност. 

Отчетените стойности за бром-заместените хидразони отново 

показват, че при пиридин-съдържащият аналог (5BrSIH) е отчетена по-

добра ефективност в сравнение с хидроксил-съдържащия 5-бром 

структурен аналог (5BrShBH), но тук скевинджърният ефект превишава 

този на метокси хидразоните. 

Данните за съединенията, съдържащи електрон донорната 

метокси група показва, че изчислените резултати за С50 са близки по 

стойност, като това е най-отчетливо изразено при тези, при които има 

допълнителните замествания в хидразидната част на молекулата, а 

именно наличие на хидроксилна група (3mShBH, 4mShBH), и 

заместването с хетероатом (3mSIH, 4mSIH). Това отхвърля възможността 

получените резултати в хемилуминесцентната системи да са следствие 

от взаимодействието на хидразоните с луминола и да водят до снемане 

на възбуденото състояние и до намаляване на хемилумнесцентния 

отговор, което прави този метод приложим. 

 

 Резултати, получени при регистрирането на 

хипохлоритни йони. 

С цел оптимизиране на биологичната релевантност на 

провежданите експерименти на хемилуминесцентното регистриране на 

хипохлоритни йони (OCl─), концентрацията на NaOCl в моделната 

система е съобразена с литературните данни за количеството отделено 

от фагоцитите по време на фагоцитоза – 60 µmol/L. 

Изходното съединение SBH понижава хемилуминесцентния 

отговор. Ефектът се запазва в целия тестван концентрационен интервал 

и показва наличие на скевинджърни свойства. При концентрация от 100 

µmol/L CL отговор достига до 1/4 от стойността на контролите (Фигура 

IV.3.3., а). 
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Фигура IV.3.3. Хемилуминесцентно регистриране на OCl─ в система, 

съдържаща NaOCl. В 1 ml 50 mM K2HPO4/KH2PO4 буфер, рН 7.4, се съдържат 0.1 

mmol/L луминол, 0.06 mmol/L NaOCl и изследваните хидразони в указаните на 

фигурите концентрации 
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В пробите, съдържащи бром-заместени хидразони, се отчита 

увеличаване на хемилуминесцентното светене спрямо контролните. 

Ефектът се наблюдава в целия изследван концентрационен интервал и е 

концентрационно зависим (Фигура IV.3.3., а). Сравняването на 

стойностите на CL-SI индексът за 5-бром производните с тези на 

контролата при 100 µmol/L показва, че при хидроксил-съдържащия 

5BrShBH има повишаване с 50%, а при пиридин-съдържащия 5BrSIH 

нарастването е около два пъти. 

Заместването с метокси група в структурата на изходното 

съединение засилва проявения от него скевинджър ефект, като това е по-

силно изразено при 3-метокси хидразоните (Фигура IV.3.3., б). С 

намаляване на концентрацията CL-SI расте. 

Поради силния потискащ ефект на 3-метокси аналозите върху CL 

отговор експериментите са проведени в интервал, обхващащ по-ниски 

концентрации — от 0 до 30 µmol/L. При максималната изследвана 

концентрация се наблюдава пълно инхибиране на хемилуминесцентното 

светене. Това показва, че този тип структурни модификации водят до 

получаване на молекули със силно изразени скевинджърни свойства. В 

тази група съединения най-силен е ефектът върху CL отговор на 

хидроксил-съдържащия (3mShBH), който е статистически различим от 

контролата дори при концентрация 0.3 µmol/L. 

При заместването с метокси група на четвърта позиция в 

алдехидното ядро на изходното съединение също се наблюдава добре 

изразен скевинжър ефект, но той е по-слаб от този на 3-метокси 

аналозите (Фигура IV.3.3., в). Друга особеност е, че видът на 

допълнителните замествания в хидразидната част на молекулата при 4-

метокси хидразоните влияе съществено върху прихващането на OCl— в 

целия изследван концентрационен интервал. Наличието само на метокси 

група на четвърта позиция (4mSBH) и последващото включване на 

хидроксилна група в хидразидното ядро (4mShBH) подобрява 

скевинджърните свойства. Стойностите CL-SI индексът за тези два 
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структурни аналога, при концентрация от 30 µmol/L, са десет пъти по-

ниски от тези на контролите, а в сравнение с тази на изходното 

съединение ефектът е 4,5 пъти по-силен. Наличието на пиридин в 

структурата на 4mSIH води до намаляване на скевинджърните свойства. 

Съпоставянето на неговите резултати с тези за изходното съединение и 

останалите хидразони от тази структурна група, при концентрация 30 

µmol/L, показва ефект 1,6 пъти по-слаб в сравнение с този на SBH, а 

съпоставен с останалите 4-метокси производни понижението е 7 пъти. 

Обсъждане: Изследванията в моделната система за 

хемилуминесцентно регистриране на OCl─ показват различно поведение 

на 5-бром производните хидразони от това на SBH и метокси-

съдържащите структурни аналози. При SBH, 3- и 4- метокси хидразоните 

се наблюдава намалено CL светене спрямо това на контролните проби, 

което е свидетелство за скевинджърен ефект, докато в пробите, 

съдържащи бром хидразони, хемилуминесцентният отговор нараства 

спрямо контролите. 

Повишено светене не се наблюдава, когато в реакционната смес се 

съдържат луминол и Br производни хидразони. Това ни дава основание 

да считаме, че вероятно се касае за взаимодействие между OCl─ и 

изследваните хидразони, водещо до образуване на възбудена молекула, 

имаща сходно енергетично ниво с това на луминола. Възможна причина 

за повишаване на CL сигнал е трансфер на енергия, обусловен от 

включването на халогенен елемент в структурата на изходното 

съединение SBH. Проведеният абсорбционен спектрален анализ и 

получените електронни абсорбционни спектри показаха наличие на 

такъв тип взаимодействие. 

Най-силен ефект върху CL отговор се наблюдава при хидроксил-

съдържащите хидразони и при двете структурни групи (3mShBH и 

4mShBH). Това показва, че заместването с хидроксилна група в 

хидразидното ядро води до получаване на молекули със силно изразени 

скевинджърни свойства по отношение на изследвания в системата OCl─. 
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На базата на тези данни може да се предположи, че тези съединения 

притежават потенциала да ограничат предизвиканите от HOCl туморни 

увреждания в местата на хронични възпаления. 

 Резултати, получени при регистриране на супероксидни 

адикали 

Изследването на потенциалните възможности на 

новосинтезирани съединения да понижават количеството на 

супероксидните радикали в моделни системи е важно от гледна точка на 

оценка на потенциала им да ограничат свободно-радикалните процеси, 

свързани с генерирането на различни реактивни кислородни 

метаболити в техния начален етап. Независимо от слабата си 

реактивоспособност, невъзможността му да реализира бактерициден 

ефект и пряко да окислява полиненаситени мастни киселини, 

кислородната токсичност на О2
●─ се проявява косвено, посредством 

верига от реакции, водещи до генерирането на силни оксиданти 

(хидроксилен радикал и хипохлорит). При хемилуминесцентното 

регистриране на супероксидните радикали беше използвана неензимна 

моделна система на генериране на О2
●─ от КО2. 

В присъствие на базисното съединение SBH е отчетено слабо, но 

статистически значимо понижение на хемилуминесцентното светене в 

тестваната система при концентрации над 10 μmol/L (Фигура IV.3.4., а). 

При максималната тествана концентрация стойността на CL-SI индексът 

е ¾ от тази на контролните проби. Ефектът на понижаване на 

количеството хемилуминесцентно регистриран супероксиден радикал е 

концентрационно зависим. 
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Фигура IV.3.4. Хемилуминесцентно регистриране на О2•— в система, 
съдържаща КО2. В 1 ml 50 mM K2HPO4/KH2PO4 буфер, рН 7.4, се съдържат 0.1 
mmol/L луминол и изследваните хидразони в указаните на фигурите 
концентрации. Измерването на CL отговор започва след добавянето на  20 µl КО2 
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Структурните изменения, а именно - наличието на бромен атом в 

алдехидното ядро и последващите изменения в хидразидното не 

променят съществено проявените от изходното съединение SBH в 

системата свойства (Фигура IV.3.4., а). При най-високата тествана 

концентрация (100 μmol/L) стойностите на хемилуминесцентния 

скевинджър индекс за базисното съединение и бром-съдържащите 

хидразони са съответно: CL-SI SBH = 74.1%, CL-SI 5BrShBH = 76.8% и CL-SI 5BrSIH 

= 68.3%. В целия изследван концентрационен интервал бром-

структурният аналог, съдържащ хетероатом в хидразидното ядро 

(5BrSIH), потиска в по-голяма степен CL светене в сравнение с хидроксил-

съдържащия аналог от структурната група (5BrShBH). 

Наличието на метокси група води до повишаване на проявената 

от съединенията ефективност и засилване на скевинджърните свойства 

на базисното съединение. Ефектът е по-силно изразен при структурните 

аналози, при които метокси групата е на трета позиция, като това е 

наложило провеждането на експериментите да се осъществи в 

концентрационен интервал, обхващащ още два порядъка – от 0.1 до 100 

µmol/L (Фигура IV.3.4., б). С нарастване на концентрацията на 3-метокси 

хидразоните в пробите, намаляват разликите в проявените при 

еквивавентна концентрация скевинджърни свойства, определени от 

допълнителните модификации, свързани с включването на хидроксилна 

група или заместване с хетероатом. При максималната тествана 

концентрация стойностите на CL-SI индексът са приблизително седем 

пъти по-ниски от тези на изходното SBH, което отразява силно 

подобрените супероксид скевинджърни свойства. 

4-метокси производните са най-разнородни по отношение на 

изследваните в моделната система свойства, като ефектът се засилва с 

нарастване на концентрацията им в пробите (Фигура IV.3.4., в). При 

двете най-високи изследвани концентрации 30 и 100 µmol/L стойността 

на CL скевинджър индекса за 4mSBH е 80% от тази на изходното 

съединение SBH, докато наличието на хидроксилна група (4mShBH) или 
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на хетероатом (4mSIH) води до понижаване респективно до 45-52% и 60-

65%. Получените данни са доказателство за благоприятния ефект на 

тези структурни изменения върху изследваните в системата свойства. 

Изчислени са стойностите на С50 (Таблица IV.3.1.), за да се оцени 

влиянието на модификациите в аледехидното и хидразидното ядро. 

 

Таблица IV.3.1. Стойности на С50, получени за изследваните хидразони в 

система за хемилуминесцентно регистриране на супероксиден радикал, получен 

от КO2. Представените в таблицата данни са изчислени чрез апроксимация със 

сигмоидна крива, като формулата е представена в главата Материали и 

методи 

Активно  

вещество 

C50 [μmol/L] 

KO2 

SBH >100* 

5BrShBH >100* 

5BrSIH >100* 

3mSBH 3,589 ± 0,13 

3mShBH 1,437 ± 0,04 

3mSIH 1,891 ± 0,07 

4mSBH >100* 

4mShBH 32,047 ± 1,55 

4mSIH 48,359 ± 4,05 

 
* концентрацията от съединенията SBH , 5BrShBH, 5BrSIH и 4mSBH в присъствие 
на които се отчита понижаване на стойността на CL-SI индексът с 50% спрямо 

контролните проби е извън изследвания концентрационен интервал и поради 
необходимостта от използването на екстраполация за определянето им не са 

представени техните стойност на С50 

 

Получените данни за C50 показват, че базисното съединение SBH и 

неговите структурни аналози повлияват в различна степен CL светене в 

моделната система за хемилуминесцентно регистриране на О2
●─ в 

зависимост от вида и местоположението на структурните модификации 

в алдехидното ядро. В присъствие на SBH и неговите 5-бром производни 

хидразони е отчетено слабо изменение в CL отговор, кореспондиращо с 
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необходимостта от високи концентрации за потискане на сигнала с 50%, 

които са извън изследвания концентрационен интервал. 

Обсъждане: Наличието на заместител с електрон донорни 

свойства в алдехидното ядро на изходното съединение (метокси група) 

води до повишаване на проявените от съединенията в двете структурни 

групи скевинджърни свойства спрямо супероксидния радикал в 

сравнение с тези на базисното съединение. При всички структурни 

аналози, съдържащи метокси група, с изключение на 4mSBH изчислените 

стойности за С50, са в рамките на тествания концентрационен интервал, 

от което се вижда, че направените модификации в алдехидното и 

хидразидното ядро повишават ефекта на изходното съединение в 

системата. Скевинджърният ефект е по-силно изразен при структурните 

аналози, при които метокси групата е на трета позиция, като това е 

валидно и за съединенията, при които има допълнителни структурни 

модификации в хидразидното ядро. Преместването на метокси групата 

от 3-та на четвърта позиция е съпроводено с повишаване на стойността 

на С50 при 4-метокси аналозите с над 20 пъти. И в двете структурни 

групи, на три- и четири- метокси структурните аналози, най-ниски 

стойности на С50 са изчислени за хидроксил-съдържащите структурни 

производни – 3mShBH и 4mShBH. 

 

 Резултати, получени при определяне на електрон-

донорните свойства в система пероксидаза от хрян-водороден 

пероксид 

Поредният етап от изследването на антиоксидантните свойства 

на тестваните хидразони включва определяне на електрон-донорните им 

свойства чрез луминол-зависима хемилуминесценция в системата 

пероксидаза от хрян-водороден пероксид. Водородният пероксид е слабо 

реактивоспособен, но е субстрат за реакции, генериращи двата най-

силни окислители – хипохлорит (в присъствие на Cl— посредством 
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миелопероксидаза) и хидроксилен радикал (HO• — чрез йон 

катализирана реакция). Проведените в системата експерименти целят да 

се оцени възможността за приложение на изследваните хидразони при 

възпрепятстване на генерирането на тези АФК посредством 

елиминиране на субстрата за получаването им. 

В присъствие на изходното съединение SBH е установено 

значително намаляване на луминол-зависимата хемилуминесценция в 

сравнение с контролите (Фигура IV.3.5., а). Ефектът на потискане на CL 

отговор се запазва в целия изследван концентрационен интервал. При 

най-високата изследвана концентрация стойността на CL-SI% е едва 

3.75% от този на контролите. 

На Фигура IV.3.5., а се вижда, че заместването с бромен атом на 

пета позиция в алдехидното ядро на изходното съединение е 

модификация, която намалява CL отговор многократно по-малко, 

отколкото базисното съединение SBH. При най-високата тествана 

концентрация за хидроксил-съдържащия хидразон (5BrShBH) CL-SI 

индекс остава около 60%. Наличие на пиридин в хидразона (3m5BrSIH) 

води до по-силен ефект и при 100 µmol/L CL-SI е 8% (SBH ~4%). И двете 

съединения намаляват CL-SI индексът спрямо контролите и това ни дава 

основание да считаме, че макар тази модификация да има по-слаб ефект 

в сравнение с изходното съединение, то най–вероятно тези субстанции 

могат частично да елиминират Н2О2 в системата. 

При хидразоните, имащи метокси модификация на 3-та или 4-та 

позиция в алдехидното ядро, се наблюдава силно изразено потискане на 

хемилуминесцентния отговор в системата. Наблюдаваният ефект е по-

отчетливо изразен при 3-метокси хидразоните. Това наложи 

ограничаване на концентрационния интервал при измерването на 

ефективността на 3-метокси хидразоните до 30 µmol/L, тъй като при 

концентрация 30 µmol/L CL-SI индексът е приблизително 0 (Фигура 

IV.3.5., б). 
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Фигура IV.3.5. Хемилуминесцентно регистриране на електрон-донорните 
свойства на изследваните съединения в система HRP – водороден пероксид. В 1 ml 
50 mM K2HPO4/KH2PO4 буфер, рН 7.4, се съдържат 0.1 mmol/L луминол, 0.5 IU/HRP и 
изследваните хидразони в обозначените на фигурите концентрации. 
Отчитането на данните започва непосредствено след добавянето на 50 µmol/L 
Н2О2 
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При двете по-високи изследвани концентрации не се наблюдават 

отчетливи разлики между поведението на 3-метокси хидразоните с 

различни структурни модификации – и трите съединения проявяват 

силен потискащ ефект, надвишаващ с порядъци този на изходното 

съединение SBH. 

По-слабо изразената ефективност на 4-метокси SBH структурните 

аналози с повишаване на концентрацията им в пробите беше 

предпоставка измерванията да се проведат в концентрационен интервал, 

аналогичен с този, описващ ефекта на 5-бром структурните производни – 

от 0 до 100 µmol/L (Фигура IV.3.5., в). Още при най-ниската тествана 

концентрация от 3 µmol/L 4-метокси производните проявяват по-висока 

ефективност от изходното съединение. При 4-метокси структурните 

аналози се отчита различна степен на повлияване на изследваните в 

системата свойства, в зависимост от допълнителните замествания в 

хидразидната част на молекулата, при двете по-ниски изследвани 

концентрации и липса на влияние при максималната тествана 

концентрация. В целия изследван концентрационен интервал най-ниски 

стойности за CL-SI са отчетени за незаместения в хидразидното ядро 

4mSBH, а най-високи - за пиридин-съдържащия 4mSIH. 

Обсъждане: От получените резултати се вижда, че всички 

изследвани съединения понижават CL светене в системата HRP – 

водороден пероксид. Анализът на определените стойности на С50 показва 

различно поведение в зависимост от структурната модификация: 

наличието на бромен атом на пета позиция в алдехидното ядро понижава 

степента на потискане на CL отговор спрямо изходното съединение, 

докато добавянето на метокси хидразони в пробите води до силно 

намаляване на CL отговор, отново отнесено спрямо данните за SBH. 

Докато при 3-метокси модифицираните хидразони съдържащият 

хетероатом (3mSIH) проявява най-силен ефект от групата, то при 4 - 

метокси хидразоните нямащият допълнителни модификации в 

хидразидната част на молекулата 4mSBH се откроява като най-надежден 
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електрон –донор в системата. Въпреки че HRP е ензим, който може да 

използва много голям набор от вещества като донори на електрони, за да 

разгражда Н2О2 до Н2.О (в конкретната система използва луминола), нито 

един от тестваните хидразони не се проявява като донор на електрони 

спрямо този ензим, което предполага, че хемилуминесцентният отговор 

намалява вследствие елиминиране на субстрата. 

От изследваните съединения с най-висок потенциал при 

елиминирането на Н2О2 в системата и предпазване от възможни 

свободно-радикални процеси с участието на водороден пероксид, като 

субстрат проявява пиридин-съдържащият 3-метокси структурен аналог 

(3mSIH), при който още при най-ниската концентрация от 3 µmol/L, CL 

отговор и протичаща в системата реакция са изцяло потиснати. 

 

ІV.4. Резултати, получени при паралелно изследване на 

радикал-улавящото действие на аналозите в разтвор и след 

включване в полизахаридни носители 

Информацията за химическата стабилност на новосинтезираните 

химични съединения, разглеждани като потенциални лекарствени 

агенти, е от изключително значение при определянето на 

фармакологичното поведение, условията на съхранение и възникването 

на токсични ефекти, свързани с образуването на разпадни продукти. 

Установено беше, че за изследвания период от 30 дни се 

наблюдава частична загуба на АОА в ABTS – моделна система. С цел 

съхраняване на проявената в началния момент АОА от изследваните 

съединения беше проучена възможността за използване на 

полизахаридни носители като средство за оптимизиране и съхранението 

ù. Моделните хидразони бяха включени в полизахаридни частичкови 

системи, разработени на основата на хитозан и алгинат [Liu et al., 2008]. 

При разработване на технологичния режим за приготвяне и натоварване 

на изследваните съединения беше използван методът на йонотропно-
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гелно енкапсулиране, който не предполага въздействие върху пробите, 

което да повлие антиоксидантните им свойства. 

Стабилността и степента на съхранение на антиоксидантната 

активност, преди и след включване в полизахаридните носители, беше 

определена спектрофотометрично в моделна система, съдържаща 

стабилния ABTS радикал. Ненатоварените хитозан-алгинатни носители 

нямат АОА (Abs control = 743 ± 5.459 и Abs unloaded NP = 737 ± 4.954). 

С цел по-добро онагледяване на ефекта на включването на 

хидразоните в полизахаридни носители беше изчислена разликата в 

отчетената АОА между нулев и 30 ден поотделно за включените и 

невключените хидразони - Фигура IV.4.1. 

 

 

Фигура IV.4.1. Степен на съхранение на антиоксидантната активност на 
моделните вещества преди и след включването им в полизахаридни носители в 
рамките на 30 дневен период на съхранение. Резултатите са представени като 
разликата в отчетената АОА между нулев и 30 ден поотделно за включените и 
невключените хидразони 

 

При съединенията с ниска загуба на АОА (АОА30-АОА0 < 20) а 

именно 4mShBH, 3mShBH, 3mSIH и SBH, включването в полизахаридни 

носители не влошава АО свойства. Включването на хидроксил-

съдържащия 4mShBH, при които няма статистически значимо 
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понижаване на АОА, когато съединението е в разтвор, не намалява 

стабилността на изследвания показател. При 3-метокси хидразоните, 

съдържащи последващи структурни модификации (3mShBH и 3mSIH), 

които проявяват близка стабилност на АОА в разтвор, натоварването в 

носителите не води до еднакъв ефект. При хидроксил-съдържащия 

(3mShBH) се наблюдава пълна превенция на антиоксидантната 

активност, изразяваща се в значителна разлика (над 10 % пункта) в 

изчислените стойности на разликата в отчетената АОА между нулев и 30 

ден за включения и невключения хидразон. При съдържащия хетероатом 

(3mSIH) отчетените разлики са близки, което свидетелства за липса на 

протективен ефект. Включването на изходното съединение SBH в 

носителите води до подобряване на степента на съхраняване на 

изследваните свойства. В края на изследвания период АОА на включения 

в полизахаридни частици SBH е с 13% по-висока от тази на чистия 

разтвор. 

При хидразоните, с по-силно изразена или умерена загуба на 

активност (5BrShBH, 5BrSIH, 3mSBH, 4mSBH, 4mSIH)– респективно голяма 

разлика между отчетените стойности на АОА в нулевия и последния ден 

(АОА30-АОА0 > 30), при изследването на разтвора се отчита протективен 

ефект по отношение на изследваните свойства. В последният ден от 

изследваният период отчетените стойности на АОА за включените в 

полизахаридни носители 5-бром хидразони (5BrShBH и 5BrSIH) 

надвишават два пъти тези на разтвора. При 3mSBH и 4mSIH 

повишаването е над 2,5 пъти. Най-слаб протективен ефект се наблюдава 

при 4-метокси хидразона 4mSBH – 1,5 пъти. 

Проведеното изследване на стабилността на антиоксидантната 

активност на изследваните хидразони показва различна степен на 

съхранение на тяхната ефективност спрямо ABTS радикала, която варира 

според направените модификации. В най-голяма степен понижение на 

АОА беше наблюдавано при 3mSBH, 4mSBH и 4mSIH и умерено при 

5BrShBH, 5BrSIH. Единствено 4mShBH успява да съхрани напълно 
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активността си в тествания период. Различната активност на свободните 

и включените в капсулираните хидразони в началния момент вероятно 

се дължи на различно поведение на веществата, имащо отношение към 

процеса на енкапсулиране.  

Обсъждане: Проследяването на поведението на веществата 

спрямо началния момент в рамките на избрания тест период показа 

благоприятен ефект на натоварването им хитозан-алгинатни носители 

по отношение на проявената от съединенията АОА. В случаите, в които 

има спад в АОА през периода на съхранение, се наблюдава протективен 

ефект, изразяващ се в съхранение на проявената АО активност, докато 

при съединенията с относително стабилна АОА не влошава 

антиоксидантните свойства в рамките на изследвания период. 
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V. ИЗВОДИ 

1. Тестваните съединения предпазват от желязо-индуцирано 

оксидативно увреждане биологично важни молекули, като проявената 

ефективност варира в зависимост от вида на окисляемия субстрат 

(дезоксирибоза, яйчен хомогенат, лецитин) и структурните особености 

на хидразона (вид и местоположение на структурните модификации в 

алдехидното и хидразидното ядро). 

1.1. Включването на метокси група или Br в алдехидното ядро 

води до оптимизирането на структурата на SBH чрез минимално 

модифициране, което увеличава антиоксидантната активност в 

жълтъчен хомогенат, т.е. подобрява се способността им да предпазват 

мембранните компоненти от оксидативно увреждане. 

1.2. Оксидативното увреждане на дезоксирибоза се протектира от 

SBH и метокси хидразоните, като това свойство не се дължи на хелираща 

активност. 

1.3. Допълнителната модификация на метокси производните с 

хидроксилна група на хидразидното ядро води до усилване на 

протектиращата дезоксирибозната молекула активност във всяка 

структурна подгрупа. 

2. Всички тествани вещества могат да взаимодействат с различни 

видове АФК (О2‾•, НО•, OCl‾, Н2О2), чрез което да влияят на процесите на 

оксидативен стрес, като ефектът зависи и от структурните особености на 

хидразона. Чрез сравнителен анализ е отхвърлена възможността 

получените данни в хемилуминесцентните системи да са следствие от 

куенчинг ефект. 

2.1. От тестваните съединения 3-метокси хидразоните 

притежават най-голям потенциал да ограничат свободно-радикалните 

процеси, свързани с генерирането на АФК още в техния начален етап, тъй 

като силно понижават количеството на О2‾• 
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2.2. Добавянето на ОH група към метокси-модифицираните 

аналози усилва антиоксидантния им ефект и в трите 

хемилуминесцентни системи с АФК (О2‾•, НО•, OCl‾). 

2.3. Модификацията Br - хидразони води до получаване на SBH 

аналози със скевинджърна активност, зависеща от вида на АФК - 

намаляване на радикалите в системите с О2‾•и НО• и нарастването на 

хемилуминесцентното светене в системата с OCl‾ . Това показва 

потенциалната възможност in vivo те на свой ред да водят до 

интензифициране на свободно-радикални процеси. Това налага 

внимателна оценка на евентуалните ползи/вреди в зависимост от 

конкретната патология. 

3. На базата на всички направени тестове бе установено, че 

базисното съединение SBH и неговите структурни аналози понижават 

количеството свободни радикали в използваните системи (с изключение 

на Br спрямо OCl‾) и така проявяват антиоксидантен ефект, независим от 

потенциалните хелиращи свойства, характерни за този клас съединения. 

4. Метокси-модификацията на 3-та позиция води до производни с 

по-голяма активност, отколкото на 4-та при елиминиране на ABTS 

радикалите. Допълнителната модификация с OH-група подобрява тази 

активност. Пренебрежимо ниското взаимодействие с DPPH радикалите 

на всички вещества предполагат предимно SET активност. 

5. Включването на хидразоните в полизахаридните носители води 

до съхранение на антиоксидантните им свойства спрямо невключените 

за същия период. 
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VІ. ПРИНОСИ  

Научно – приложни приноси: 

1. Получени са нови данни за антиоксидантния ефект на 8 

новосинтезирани структурни аналога на 

салицилалдехидбензоилхидразон в различни химични и биологично 

релевантни системи. 

2. Получените оригинални резултати дават нова информация и 

допълват наличните данни, касаещи биологичната и фармакологичната 

активност на тестваните съединения. Те представляват логичен и 

задължителен етап от изследването на новосинтезираните вещества и 

определянето на потенциала им да бъдат използвани като лекарствени 

средства. 

3. Установената връзка между модификациите на базисното 

съединение и проявения протективен ефект/скевинджърни свойства 

спрямо различни АФК дава насоки: 

а) За синтезиране на нови аналози с подобрени желани или 

избягване на нежелани свойства. 

б) Подбиране на модификации с най-подходящия дизайн в 

зависимост от ролята на оксидативното увреждане в патогенезата на 

заболяването и равнището на оксидативно увреждане. 

4. Доказано е, че включване на моделните вещества в 

полимерни частичкови системи осигурява съхранение на 

антиоксидантните им свойства за изследвания период. 

5. Информацията за поведението на веществата в изследваните 

системи ще допринесе за обяснението на техните ефекти в моделни 

системи с клетки (използвани за проучване на социалнозначими 

заболявания, чийто патологичен модел включва и свободно-радикално 

клетъчно увреждане) и свързаното с тези ефекти поведение in vivo. 
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Методични приноси 

1. Подбран е набор от методи (спектрофотометрични и 

хемилуминесцентни), които позволяват многостранно охарактеризиране 

на антиоксидантните свойства на веществата. Алгоритъмът на 

изследване позволява систематично проучване, като се използват 

методи, които взаимно се допълват и позволяват избягване на 

некоректно интерпретиране на резултатите. 
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VIII. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

от ас. Надя Христова-Авакумова 

 

докторант на самостоятелна подготовка 

 в Медицински университет – София 

Катедра „Медицинска физика и биофизика“ 
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стандартите. 
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