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1. Увод 

Кватернерните амониеви соли (КАС) са йонни съединения 

изградени от положително зареден азотен атом (т.нар. „глава“), 

който може да образува четири ковалентни връзки с различни 

алкилови, алкенилови, арилови или хетероарилови заместители 

(т.нар. „опашка“). Положителният заряд се компенсира най-често 

от едноатомни халогенидни аниони (Cl-, Br-, I- и F-), както и от 

едновалентни многоатомни анионни групи като OH–, BF4
– CH3SO3

– 

и др. Благодарение на лесния и икономически изгоден начин на 

получаване, КАС се използват повече от 100 г. като 

антимикробиални агенти, омекотители, катализатори на 

междуфазов пренос, биологични индикатори и много други. 

Основен интерес за настоящия дисертационен труд е приложението 

на КАС като антибактериални агенти. Революцията в борбата с 

бактериалните инфекции започва с откриването на пеницилина от 

Флеминг1 през 1928г. Благодарение на антибиотиците, 

човечеството успешно се справя с различни видове бактериални 

инфекции, които до преди това са били изключително смъртоносни. 

Прекомерната и неправилна употреба на антибиотици води до 

поява на резистентност и намалената им ефективност. 

Резистентността е свързана с еволюционните процеси, като 

мутации в бактериалните клетки водещи до създаване на популации 

с резистентност към определен вид антибиотици. Резистентността 

най-често се изразява под формата на биодеградация на 

фармацевтичните вещества, в следствие на действието на различни 

ензими. Бактериалните резистентни щамове и видове, понякога 

наричани „супер микроби“ (“superbugs”) допринасят за развитието 

на заболявания, до преди това лекувани успешно. Например, в 

последно време на основата на дивия тип Mycobacterium 

tuberculosis се „развиват“ много бактериални щамове, които са 

придобили резистентност към стандартни ефективни туберкулозни 

лечения. Всяка година почти половин милион нови случаи на 

мултилекарствено резистентна туберкулоза (MDR-TB) се докладват 

в световен мащаб. През 2016г. в САЩ е бил регистриран 

мултилекарствено резистентен щам на E. coli неподлежащ на 

лечение с Колистин (последно поколение антибиотик), към който 
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се е смятало, че не може да се придобие резистентност2. Появата на 

все повече резистентни щамове и липсата на достатъчен брой нови 

антибактериални агенти е притеснителен факт. Поради тази 

причина, през последните години се наблюдава засилен интерес 

към дизайн и синтез на нови биологично активни препарати, като 

целите са да се подобри биологичният им ефект (активност) и да се 

преодолеят механизмите на резистентност.  

2. Цели и задачи 

Цел на дисертационния труд е да се синтезира серия 

кватернерни амониеви соли (КАС) чрез прилагане на лесен, 

възпроизводим и икономически изгоден синтетичен протокол. 

Получените КАС да бъдат охарактеризирани както физикохимично, 

така и с оглед на антибактериално приложение. Основните етапи 

включват: подбор на реакционни условия, синтез на нови КАС, 

избор на методика за изолиране и пречистване, доказване на 

структурите им, изследване на термичните и спектралните им 

качества и оценка на антибактериалните им свойства. С оглед на 

така формулираната цел, бяха поставени следните задачи, чиято 

последователност отразява представянето на резултатите в 

дисертационния труд: 

 Избор на метод и условия за синтеза на КАС; 

 Синтез на серия кватернерни амониеви соли по избрания 

метод приложен към ароматни хетероциклични 

съединения, пречистване и изолиране на получените 

продукти; 

 Физикохимична характеристика на получените КАС чрез 

сравнителен прахов рентгенодифракционен анализ, ЯМР 

спектроскопия и Диференциална сканираща 

калориметрия (DSC); 

 Израстване на монокристали от новосинтезираните КАС, 

подходящи за изследване чрез монокристален 

рентгеноструктурен анализ и решаване на кристалните 

структури;  

 Изследване на спектралните свойства на КАС чрез 

УВ/ВИС, флуоресцентна и инфрачервена спектроскопия; 
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 Изследване на антибактериалния ефект на получените 

КАС срещу два щама Грам – положителни 

(Staphylococcus aureus и Bacillus Subtilis) и три щама Грам 

– отрицателни (Escherihia coli, Klebsiella Pneumoniae и 

Pseudomonas Aeruginosa) микроорганизми чрез диск-

дифузионен метод на Кирби-Бауер. Определяне на 

начална и минимална инхибиращи концентрации на 

активните веществата.  

 Опит за определяне на връзката „Структура-Активност“ 

на получените съединения. 

3. Резултати и дискусия 

3.1. Синтез и структурна характеристика на 

КАС 

Синтез и изолиране на КАС 
Кватернерните амониеви соли в настоящия дисертационен 

труд са синтезирани по модифициран метод на Меншуткин 

приложен за ароматни N-хетероциклични съединения (Схема 1). 

Кватернизирането протича по SN2 механизъм като най-голямо 

влияние върху скоростта на реакцията оказват – концентрацията на 

реагентите, вида (протен/апротен) и полярността на използвания 

разтворител, стеричната запреченост в субстрата и нуклеофила и 

силата на напускащата група в субстратната молекула (силата 

зависи от дължината на химичната връзка С-X и от там 

възможността за по-лесното й разкъсване). Реакцията протича най-

добре в среда от полярен апротен разтворител - например 

ацетонитрил, 1,2-дихлороетан и др., който благоприятства 

образуването на продукт под формата на солватирани йони и не 

взаимодейства с изходните вещества чрез образуване на водородни 

връзки. Всички изходни вещества са закупени от Alfa Aesar или 

Sigma Aldrich и са използвани без допълнително пречистване. Като 

субстрати са използвани ароматни халогенопроизводни съдържащи 

електронакцепторна група (C=O), която благоприятства за 

разкъсването на връзката X–C (X=Br-, I-) и по-лесната атака на 

нуклеофила. Участието на халогенопроизводни в синтеза налага 
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провеждането на реакцията в инертна среда (аргон), поради 

вероятност от протичане на процес на хидролиза.  

 
Схема 1. Принципна схема за получаване на кватернерни амониеви соли 

Другите условията на реакцията са: температура близка до 

температурата на кипене на разтворителя и непрестанно 

разбъркване. Признак за протичането на реакцията е най-често 

промяната в цвета на реакционния разтвор, а поради добрата 

разтворимост на изходните вещества в използвания разтворител 

често се забелязва и появата на утайка. Краят на процеса на 

кватернизиране се регистрира посредством тънкослойна 

хроматография (ТСХ, TLC) в система етилацетат, 

дихлорометан/метанол и др. Възможно е реакционният разтвор да 

не образува утайка, остава бистър. В такива случаи „утайката“ се 

получава след като част от разтвора се изпари на стайна 

температура. Като следствие от „бавното“ изпарение е възможно 

след няколко дни да се получат и монокристали от съответния 

продукт. Полученият суров продукт се филтрува и се промива с 

разтворител до премахване на нереагиралите изходни реагенти. В 

случай, че промиването с разтворител не е достатъчно веществата 

се прекристализират на горещо от различни ниско кипящи 

разтворители (ацетон, метанол, ацетонитрил) с цел пречистване и за 

получаване на достатъчно големи кристали за определяне на 

кристална структура посредством монокристален 

рентгеноструктурен анализ (SCXRD). Чистотата и молекулната 

структура на получените вещества се доказва главно чрез 1H и 13C 

ЯМР спектроскопия и Прахов рентгенодифракционен анализ 

(PXRD) и чрез допълнително измерване на температура на топене 
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(точка на топене) посредством Диференциална сканираща 

калориметрия (DSC). Единствено при достигане на висока чистота 

>95% се пристъпва към определяне на антибактериалните свойства 

на веществата. Означенията на всички синтезирани КАС, както и 

финалните добиви след етапите на пречистване са представени на 

Таблица 1.  
Таблица 1. Означение на получените кватернерни амониеви соли и и 

финалните добиви след етапите на пречистване. При КАС производни на 

4,4‘-бипиридин (3) с допълнителни означения a и b е представено 

получаването съответно на моно или бис заместен продукт. 

 1  2  3  

 
Добив 

% 
 

Добив 

%  
Добив 

% 

a 

 
1a 70 2a 75 3ab 60 

b 
 

1b 69 2b 61 3ba, 3bb 64, 68 

c 

 
1c 77 2c 69 

3ca, 

3cb** 
61, 56 

d 

 
– – 2d 57 – – 

e 

 
1e 61 2e 64 – – 

f 

 
1f 74 2f 72 – – 

g 

 
1g 71 2g 71 – – 

h 

 

1h** 62 2h 55 – – 

i 

 

1i* – 2i 70 – – 

j 

 
1j 66 2j 58 – – 

k  1k 65 2k 80 – – 

l 
 

1l* – – – 3la*, 3lb* – – 

– не е провеждан синтез или не е изолиран чист продукт* само кристална 

структура (МКРС анализ)** само молекулна структура (ЯМР спектроскопия) 
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Определяне на чистота и молекулна структура на 

КАС. 

Като основни методи за определяне на фазовия състав, 

молекулната структура и чистотата на получените кватернерни 

амониеви соли бяха използвани прахов рентгенодифракционен 

анализ (ПРДА, PXRD) и едномерни и двумерни ЯМР 

спектроскопски техники. Тъй като дифрактограмата на съвкупност 

от няколко вещества (фази) представлява сбор от дифрактограмите 

на всяко едно от веществата съставящи сместа, то праховият 

рентгенодифракционен анализ е изключително удобен, бърз и 

недеструктивен метод за качествена оценка за онечистването на 

даден продукт. След изсушаване на получените при синтеза утайки, 

малко количество от последните беше стрито в ахатов хаван до 

размер на частиците между 5 и 25 μm и поставено в кювета от 

монокристален силиций характеризираща се с нисък фонов шум. 

Получените дифрактограми на продуктите (утайкатите) бяха 

сравнени с дифрактограмите на изходните вещества, както и с 

дифрактограмите получени след решаване на кристалните 

структури на съединенията. За пример на Фигура 1 са дадени 

дифрактограмите на 4-пиролидино пиридиновия продукт 1а и 

съответните изходни реагенти – 4-пиролидино пиридин (1) и 2-

бромоацетофенон (а), както и дифрактограмата на 1а генерирана от 

монокристалния рентгеноструктурен анализ. От сравнението на 

дифрактограмите на фигурата ясно се вижда, че не е налице 

припокриване на пиковете на реагенти (1, пурпурно, ◄, и а, 

зелено,●) и продукт (1а, червено, ■), което е доказателство за 

получаването на нова фаза. В допълнение, тази фаза е желаната, тъй 

като дифракционните й пикове се припокриват с пиковете от 

дифрактограмата (синьо, ♦) генерирана от монокристалния 

рентгеноструктурен анализ на монокристали от 1а. В някои случаи, 

въпреки, че беше доказано получаването на нова фаза 

(несъответствие с дифрактограмите на изх. вещества), 

съвпадението на дифрактограмите от монокристалния и прахов 

рентгеноструктурен анализ не беше пълно (Фигура 2а), а в други 

случаи дифрактограмите напълно се различаваха (Фигура 2б). 
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Фигура 1. Сравнение между праховата дифрактограма на съединение 1a 

(червено, ■), изчислената прахова дифрактограма от монокристалния 

рентгеноструктурен анализ на 1a (синьо, ♦) и дифрактограмите на 

изходните вещества 1 (пурпурно, ◄) и a (зелено, ●). 

В такава ситуация, както и в ситуациите на аморфен продукт 

(напр. съед. 1h), за доказване на желания продукт е необходимо 

допълнително изследване. Допълнителните изследвания се 

осъществиха в разтвор, чрез използването на едномерни и двумерни 

ЯМР техники. На Фигура 3 са представени протонните (1H) ЯМР 

спектри на съединения 1a и 2g. Отнасянето на сигналите за всеки 

протон се базираше основно на мултиплетността на проявените 

сигнали (синглет, дублет, триплет и мултиплет), както и на 

интегралната им площ. В някои случаи беше необходимо 

използването на двумерни техники като NOESY, HSQC и HMBC, 

които ни дават информация съответно за близостта в 

пространството между съседни водородни атоми, за директната 

връзка въглерод-протон, както и за взаимодействията между 

въглеродни и водородни атоми, които са разделени от две, три и 

дори от четири връзки. Следвайки логиката за комбинирано 

използване на рентгенодифракционни анализи и различни 

едномерни и двумерни ЯМР техники беше възможно доказването 

на молекулните и кристалните структури, както и високата чистота 

на всички получени КАС. Сравнителните прахови дифрактограми, 
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както и протонните ЯМР спектри на всички останали веществата са 

поместени в раздел Приложения на дисертационния труд. 

 

Фигура 2. Примери за а) наличие на допълнителни пикове при 

сравнението на дифрактограмите от монокристален и прахов 

рентгеноструктурен анализ на съединение 2a и б) пълно несъответствие 

между дифрактограмите от монокристален и прахов рентгеноструктурен 

анализ при съединение 2f. 
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Фигура 3. Протонни (1H) ЯМР спектри, с означения за отнясянията на 

всеки протон, на съединения а) 1a и б) 2g. 
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Определяне на кристална структура на КАС. 

Монокристали от съответните КАС производни на хинолин, 

4-пиролидино пиридин и 4,4‘-бипиридин бяха получени по три 

начина: (1) извадени непосредствено от получената утайка, (2) след 

бавно изпарение на бистрия ацетонитрилен разтвор на стайна 

температура (20-25 оC) или (3) чрез прекристализация на горещо из 

различни ниско кипящи разтворители – ацетонитрил, метанол и 

ацетон или комбинация от тях. От получените кристали, след 

внимателен оглед, бяха отделени достатъчно големи образци с 

размери около 0.1 – 0.5 mm във всички направления, без пукнатини 

и сраствания. Избраните кристали бяха залепени на стъклени 

капиляри чрез използване на двукомпонентна лепяща смес или 

уловени в лупчета чрез разтвор на криозащита (Paratone). След 

залепянето/улавянето на кристалите, последните бяха монтирани на 

гониометричната глава на монокристалния дифрактометър Фигура 

4. Данни за интензитетите и координатите на пиковете в обратното 

пространство бяха събрани на монокристален дифрактометър 

Agilent SupernovaDual оборудван с Atlas CCD детектор и рентгенова 

тръба генерираща микрофокусна MoKα/CuKα радиация (λ = 0.71073 

Å и 1.54184 Å), както и на дифрактометър Bruker D8 Venture 

оборудван с Photon II CCD детектор и използващ IμS 3.0 микро-

фокусна MoKα радиация. Обработката на данните включваща – 

определяне на елементарната клетка, индексиране и измерване на 

интензитетите на дифракционните пикове, корекция за 

геометрични ефекти (ефект на Лоренц и поляризация), корекция на 

абсорпция (Multi-Scan метод, SADABS), мащабиране и сливане 

(scaling and merging) на данните и първоначална оценка за вида на 

пространствената група на симетрия – обобщена под названието 

Редукция на данните (Data Reduction), е осъществена с програмите 

CrysАlisPro3 и/или APEX34. Кристалните структури на КАС са 

решени (solved) с директни методи (ShelxS5) или Intrinsic phasing 

(ShelxT6) и уточнени (refined) с „пълноматричен“ метод на най-

малките квадрати (F2, ShelxL7) интегрирани в програмата Olex28. 

Всички хетероатоми – C, N, O, Br, I – включително и атомите на 

разтворителите са локализирани успешно от Фурие картата на 

електронната плътност и са уточнени анизотропно. Водородните 

атоми свързани към съответния въглероден атом са поставени на 
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изчислени позиции, на идеализирани разстояния по определена 

схема (U(eq) = 1.2 за C–Hароматни – 0.93 Å, C–Hметиленови – 0.97 

Å и U(eq) = 1.5 за C-Hметилови – 0.96 Å). Водородните атоми 

прикачени към хетероатоми различни от въглерод са локализирани 

от картата на електронната плътност и са уточнени изотропно. 

Изображения на молекулите в асиметричната единица на 

кристалните структури на КАС са направени с програмата ORTEP9. 

Изображенията свързани с водородни връзки, тримерно пакетиране 

на молекулите и др. са генерирани с програмите Mercury10 и Olex28. 

 

Фигура 4. Изглед на монокристалите на част от кватернерните амониеви 

соли уловени в лупче или залепени на стъклена капиляра и поставени на 

гониометричната глава на монокристалния дифрактометър. 

В настоящия дисертационен труд бяха докладвани общо 25 

нови кристални структури на 4-пиролидино пиридинови (4-PP), 

хинолинови (QN) и 4,4‘- бипиридинови (BPY) КАС предимно под 

формата бромни соли (само 1k и 2k – йодни). Представените КАС 

кристализират най-често в моноклинната кристална система в 

пространствени групи (ПГ) P21/n (1b, 1g, 1k, 2g, 2k), C2/c (3ab, 3ba, 

3la и 3lb) и P21/c (1c, 1e, 1f, 2b, 2c, 2d и 2j) и по-рядко в 

орторомбичните ПГ P212121 (1a, 2a и 3ca) и Pna21 (2f) и триклинната 

ПГ P-1 (1i, 1j, 2h, 2i и 3bb). Част от КАС кристализират под формата 
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на хидрати или солвати (молекули ацетонитрил или метанол), като 

молекулите разтворител притежават предимно запълваща роля, но 

в случая на BPY производните, водните молекули участват в 

стабилизирането на кристалните структури посредством вериги от 

водородни взаимодействия. ORTEP изгледи на молекулите в 

асиметричната единица на кристалните структури на част от 4-PP 

КАС са представени на Фигура 5. КАС могат да бъдат представени 

кто изградени от два основни фрагмента – N-хетероцикъл и 

ароматен заместител (радикал), свързани по между си от къс 2-

оксоетилов (–CH2–C(=O)–) мост. Като цяло двата ароматни 

фрагмента в молекулите на КАС са относително равнинни със 

средно квадратично отклонение от идеалната равнина – RMSD < 

0.150 Å. Съществуват и изключения като пиролидиновия пет членен 

хетероцикъл притежаващ конформация „полу стол“ (“half-chair”) 

водещ до проява на позиционна неподреденост при част от 4-PP 

производните. Друг пример са КАС 1g и 2g, чиито 

бензодиокзепинов фрагмент притежава конформация 

наподобяваща „усукана лодка“ (“twisted boat”). Концентрирайки се 

върху молекулните характеристики на 4-PP, QN и BPY КАС, че 

молекулите им съдържат предимно силни електронакцепторни 

функционални групи (C=O, NO2) и по-слаби електрондонорни 

групи (като O–CH3 и tert-бутилова). От тук следва, че образуването 

на силни водородни взаимодействия е невъзмножно. Единствената 

възможност за стабилизиране на кристалните структури е 

посредством междумолекулни взаимодействия с халогенните (Br и 

I) аниони или слаби C–H···O и π···π взаимодействия, включващи 

СН2– или СН– групи от алифатните или ароматни системи. Тези 

предположения се потвърждават от изследването на тримерното 

пакетиране на молекулите в кристалните структури на 4-PP, QN и 

BPY КАС, при което се разкрива мрежа от силни H···X халогенни 

взаимодействия с дължина на връзките варираща между 2.69–3.28 

Å (за 4-PP) и близки контакти от C–Hметиленов···X и C–Hароматен···X 

тип (X = Br- и I-). Наред със споменатите халогенни взаимодействия 

се срещат и по-слаби C–H···O взаимодействия, между метиленови 

и/или ароматни водородни атоми и C–O–C и C=O функционални 

групи/структурни фрагменти в 1f и 1g. Тези слаби контакти водят 

до образуването на специфични R2
2(10) и R2

2(8) 11-12 мотиви (R = 

ring/пръстен, Фигура 6а, б) Съединение 1k, съдържащо само 4-



13 

 

пиролидино пиридинов и бутилов фрагменти, стабилизира 

кристалната си структура чрез дълги вериги от C–Hметиленови···I и C–

Hароматни···I междумолекулни взаимодействия, образуващи C2
1(6)11-

12 мотиви (C = chain/верига, Фигура 6в). В кристалните структури 

на някои кватернерни амониеви съединения се забелязват и слаби 

(нековалентни) π...π взаимодействия между богатите на π - 

електрони ароматни ядра. Тези слаби π...π взаимодействия могат да 

се проявят между еднотипни и разнотипни ароматни ядра и са в 

основата на специфичната тримерна подредба на молекулите на 

КАС (Фигура 7). 

 

 
Фигура 5. ORTEP9 изгледи на молекулите в асиметричната единица (ASU) 

на съединения а) 1a, б) 1b, в) 1c, г) 1e, д) 1f и е) 1g с подходяща номерация. 

Термалните елипсоиди на атомите са представени с 50% вероятност. 

Водородните атоми са представени като сфери с произволен радиус 
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Фигура 6. Мрежа от междумолекулни халогенни взаимодействия в 

кристалните структури на а) 1g, б) 1f и в) 1k. Халогенните взаимодействия 

формират специфични R2
2(8), R2

2(10) и C2
1(6) мотиви11-12. Водородните 

атоми са представени в светло зелено за по-добра визуализация. 
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Фигура 7. Тримерно пакетиране на молекулите в кристалната структура 

на 1c (a) в изглед перпендикулярен на кристалографска ос c, както и тези 

на 1f (б), 1e (в), 1j (г), 1i (д) и 1b (е) в изглед перпендикулярен на ос b. 

Взаимодействащите чрез π…π контакти еднотипни ядра са оцветени в 

кафяво, а разнотипните в зелено и кафяво. Водородните и бромните атоми, 

както и молекулите разтворител са премахнати за по-добра визуализация. 

3.2. Изследване на свойствата на КАС 

Термични свойства 

Термичният анализ е съществена част от физико-химичната 

характеристика на всяко новосинтезирано вещество. За определяне 

на стабилността на КАС като функция от температурата, беше 

използвана Диференциална сканираща калориметрия (ДСК). Този 

метод е изключително полезен и информативен за изследване на 

различни температурно зависими процеси като например фазови 

преходи на кристализация, стапяне, изпарение и т.н., но също така, 

ДСК анализът се характеризира и с известна доза спекулативност. 

Следователно, за правилното отнасяне на сигналите от 

термограмите на всяко вещество, е нужно паралелното сравнение 

на резултатите и от други аналитични методи. В тази връзка, на 

термичен ДСК анализ бяха подложени само тези КАС, за които 

едновременно беше доказана високата степен на чистота (<95%), 
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посредством комбинираното използване на прахова рентгенова 

дифракция и ЯМР спектроскопия, и за които беше решена 

кристалната структура. Тези ограничения бяха наложени по две 

основни причини: (1) отнасянето на термичните сигнали на смес от 

вещества би било трудоемка задача и (2) чрез познаването на 

кристалната структура на веществата може да се постигне по-

достоверно определяне на връзката термичен сигнал-проявен 

ефект. В допълнение, термичния анализ беше използван за 

потвърждение на степента на чистота на продуктите чрез анализ на 

„формата“ (ширина, острота и т.н.) и температурния интервал на 

проява на ендо-термичните ефекти на стапяне. Представените 

резултати от термичния анализ отразяват начален етап от 

предстоящо детайлно изследване на термичните свойства на КАС 

т.е. направените заключения имат по-скоро условен характер (с 

изключение на ефектите на стапяне и декомпозиция). 

Съобразявайки се с казаното до тук, малки количества от всяко КАС 

(1-5 mg) бяха претеглени на аналитична везна с точност до 0.1 mg и 

поставени в стандартен алуминиев тигел с капачка. Пробите бяха 

нагрявани в интервала от 20 oC до 350 oC (или до 400 оC за някои 

BPY КАС) в среда от аргон и скорост на нагряване 10 oC. min-1. Като 

цяло по-голямата част от КАС се характеризират със термична 

стабилност до момента на ендо-термично стапяне (интервал между 

130 оC за 2k и 337 оC – 3bb), последвано от рязка декомпозиция в 

рамките на 10 до 50 оC. Типичиен пример за подобно термично 

поведение е съединение 1а (Фигура 8a). В други случаи, поради 

наличието на молекули разтворител в някои КАС се забелязват 

широки ендотермични ефекти в региона между 50 и 120 оC, 

съответстващи на напускането на съответния разтворител вода, 

ацетонитрил или метанол (Фигура 8б). В повечето случаи 

молекулите разтворител напускат кристалната структура на КАС 

без да доведат до промяна в полиморфната и модификация. При 

някои случаи (Фигура 8в), напускането на разтворителя води до 

появата на различни фазови преходи, водещи до различни 

прегрупировки на кристалната структура. Независимо от това, 

направените термични изследвания на новосинтезираните 4-PP, QN 

и BPY КАС корелират добре с резултатите от ЯМР и ПРДА 

изследванията и съдейки по тесните и остри ендо-термични ефекти 

на стапяне, може да се твърди, че използваният синтетичен подход  
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Фигура 8. Термограми от проведения DSC анализ на съединения а) 1a, б) 

1f и в) 2h. 
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и методика на пречистване генерират съединения характеризиращи 

се с висока чистота (<95%). Като цяло, КАС се характеризират с 

температурна инертност до момента на стапяне с изключение на 

наблюдаваните високо температурни фазови преходи при някои 

представители (най-често след 100 оC).  

Флуоресцентни свойства 
От всички синтезирани и пречистени КАС (Таблица 1) бяха 

приготвени 2% DMSO разтвори с концентрация 1 mg/ml и бяха 

оценени абсорбционните и флуоресцентните им качества съответно 

чрез УВ/ВИС и флуоресцентна спектроскопии. Флуоресценцията е 

търсено свойство при синтеза на нови вещества. Наличието на 

флуоресценцията определя употребата им като биологични 

маркери, сензори, багрила и др. От особен интерес за нас е 

наличието на флуоресценция при антибактериално активните КАС, 

чрез която посредством флуоресцентен микроскоп ще е възможно 

визуалното определяне на мястото на взаимодействие с 

бактериалните клетки. Това ще допринесе за по-доброто разбиране 

на механизма на биологично действие и определянето на връзката 

структура-активност. Кватернерните амониеви соли производни на 

4-пиролидино пиридин, хинолин и 4,4-бипиридин абсорбират 

главно в УВ областа (200-350 nm) като абсорбционният спектър на 

някои от тях се характеризира с наличието на няколко различни по 

интензивност абсорбционни максимума. Възбуждането на 4-

пиролидиновите производни в УВ областта води до появата на 

флуоресценция с максимуми в синьо-зелената област на видимия 

спектър (Фигура 9). От синтезираните 4-PP КАС, флуоресцентни 

качества притежават веществата 1b, 1c, 1e, 1f, 1g и 1j. От тези 

вещества с най-голямо Стоксово отместване (разликата между 

максимумите на абсорбция и емисия) представено в нанометри се 

характеризират съединения 1g (132 nm и 158 nm), 1c (137 nm), 1j 

(118 nm) и 1е (100 nm и 117 nm). От изброените, съединения 1g и 1e 

се хакрактеризират с най-интензивна флуоресценция изразена с по 

два максимума на емисия съответно при 465 nm и 491 nm (за 1g) и 

при 410 nm и 427 nm (за 1е). От синтезираните QN КАС 

флуоресценция притежават съединения 2a, 2b, 2e, 2g, 2i, 2j и 2k 

главно в лилаво-синята област на видимия спектър (Фигура 10). За 

разлика от 4-пиролидино пиридиновите си аналози, хинолиновите 
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КАС се характеризират с по-малко Стоксово отместване, но по-

тесен регион от дължини на вълните, при които се забелязва 

флуоресценция (по-тесен флуоресцентен пик). С най-интензивна 

флуоресценция от QN-КАС се отличават съединения 2k, 2i и 2e с 

максимуми при 395 nm и 453 nm за 2k и 2i и два максимума при 411 

nm и 428 nm за 2e. Въпреки интензивното жълто- оранжевото си 

оцветяване и наблюдаваната цветова промяна при взаимодействие 

с полярни разтворители (вода, метанол, ацетон и др.), получените 

от нас BPY-КАС не показаха флуоресцентни качества. 

 

Фигура 9. Флуоресцентни спектри на съединения 1g (червено), 1c (сиво), 

1j (тъмно синьо), 1b (зелено), 1e (синьо) и 1f (оранжево) в интервала на 

дължини на вълните от 360 до 600 nm. Спектрите са измерени при 

концентрация на веществата 1 mg/ml (2% DMSO). Дължината на вълната 

на възбуждане, както и тази при която са регистрирани максимумите на 

флуоресценция са означени на легендата. 
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Фигура 10. Флуоресцентни спектри (емисия) на съединения 2e (червено), 

2i (тъмно синьо), 2b (оранжево), 2а (синьо), 2g (светло синьо), 2k (зелено) 

и 2j (тъмно червено) в интервала на дължини на вълните от 340 до 600 nm. 

Спектрите са измерени при концентрация на веществата 1 mg/ml (2% 

DMSO). Дължината на вълната на възбуждане, както и тази при която са 

регистрирани максимумите на флуоресценция са означени на легендата. 

Антибактериални свойства 

Като тест-микроорганизми, в настоящия дисертационен 

труд, бяха избрани Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae 

NBIMCC 3670, Pseudomonas aeruginosa NBIMCC 644, Escherihia 

coli, Staphylococcus aureus subsp. Aureus NBIMCC 509 (ATCC 6538) 

и Bacillus Subtilis (като контрола), закупени от Националната банка 

за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК) в 

лиофилизирана форма и замразени във фризер на -20 oC. 

Staphylococcus aureus обитава горните дихателни пътища и 

кожата13-14. S. aureus може да причини редица заболявания, от леки 

кожни инфекции като обриви, циреи, фоликулит и абцеси до по 

тежки животозастрашаващи заболявания като пневмония, 

менингит, ендокардит, бактеремия и сепсис15. Escherichia coli 

преобладава предимно в дебелото черво на човека, a вирулентните 

й щамове са отговорни за повечето диарийни инфекции, менингит, 

септицемия и инфекции на пикочните пътища при деца по целия 

свят16. Въпреки, че Klebsiella pneumoniae е част от флората на 

устната кухина, кожата и червата, тя често е свързана с 

разрушителни промени в белите дробове – най-често пневмония17. 
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Подобно е и влиянието на Pseudomonas aeruginosa, която е сред 

най-често срещаните причини за хронични белодробни инфекции 

при пациенти с муковисцидоза18. Освен сериозността на 

заболяванията причинени от тези микроорганизми, изборът за 

провеждане на антибактериални изследвания с конкретните щамове 

се основава и на склонността им да придобиват резистентност към 

комерсиално използваните антибиотични средства. 

Антибактериалните анализи, в дисертационния труд, се сведоха до 

качествена оценка на инхибиращия ефект, по диск-дифузионния 

метод на Кирби- Бауер, както и до количествена оценка за 

антибактериалната сила на КАС чрез определяне на начална и 

минимална инхибиращи концентрации (НИК и МИК) по метода на 

микроразреждане в бульон (Broth micro dilution).  

Дисково-дифузионният метод на Кирби–Бауер е 

предназначен за тестване на чувствителността на аеробни 

микроорганизми (бактерии) спрямо различни видове антибиотици. 

Простотата на изпълнение на диск-дифузионния метод, ниската 

цена и възможността за изпитване чувствителността към 

относително голям брой и разнообразни антимикробни агенти е 

довела до широкото му прилагане в микробиологичните 

лаборатории. Методът включва приготвяне на суспензия от 

определен щам микроорганизми (с конкретна концентрация) в 

течна хранителна среда (Lysogeni-Broth), след което малко 

количество от суспензията се разнася върху предварително разлята 

в петрита и втвърдена хранителна среда съдържаща агар (~1.5%, 

Muеller-Hinton). В центъра на петрито се поставя тънък целулозен 

диск напоен с разтвор на съответното тест-вещество. След 

инкубация при 37 oC за 18 до 24 часа, се измерва диаметъра на 

зоната около целулозния диск (зона на инхибиране), където не се 

забелязва бактериален растеж. Измерването на зоните на 

инхибиране се извърши с програмата ImageJ19. От тестваните 

кватернерни амониеви производни на хинолин (2a–2k) активност 

срещу Bacillus Subtilis в използваните количества (30 μg) имат 

веществата 2b, 2d и 2h със зони на инхибиране съответно 7.3 mm, 

8.3 mm и 13.6 mm спрямо използвания референт Kanamycin – 19.2 

mm. Спрямо Klebsiela Pneumoniae слаба активност показаха 

веществата 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h и 2k със зони на инхибиране 
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вариращи около 8 mm в сравнение с тази на референта Kanamycin – 

16.6 mm. Тестваните хинолинови производни нямат 

антибактериален ефект (или ефектът е незначителен) в 

използваните концентрации срещу Escherihia Coli. Същото 

заключение може да се направи и за инхибиращата активност на 

веществата спрямо Pseudomonas Aeruginosa, като с минимален 

антибактериален ефект се отличават вещества 2b, 2h и 2j съответно 

със зони на инхибиране ~ 7 mm, спрямо ефектът на Kanamycin – 

13.4 mm. С ниска антибактериална активност срещу Staphylococcus 

Aureus се отличават веществата 2a, 2b, 2d и 2f със зони на 

инхибиране съответно – 7.5 mm, 7.5 mm, 9.5 mm и 8.1 mm, а с най-

добра активност се отличава съединение 2h – 11.5 mm спрямо 

резултата на Kanamycin – 16 mm. От изследваните кватернерни 

амониеви съединения производни на 4-пиролидино пиридин 

активност срещу Bacillus Subtilis проявяват съединения 1a, 1b, 1c и 

1h съответно 7.5 mm, 9.2 mm, 10.8 mm и 15.3 mm (Kanamycin – 19.2 

mm), а срещу Klebsiela Pneumoniae единствено – 1c – 8 mm 

(Kanamycin 16.6 mm). За разлика от хинолиновите производни, 4-

пиролидино пиридиновите КАС – 1a, 1b, 1c и 1g проявяват ефект, 

макар и слаб, срещу Escherihia Coli със зони на инхибиране 

съответно – 8.6 mm, 7.6 mm, 9.8 mm и 7.6 mm. С най-добър ефект 

срещу E. Coli се отличава съединение 1f със инхибираща зона от 18 

mm (Kanamycin – 21 mm). Срещу Staphylococcus Aureus най-добри 

инхибиращи резултати са наблюдавани при съединения 1b, 1c, 1f и 

1h съответно 14 mm, 15.2 mm, 7.5 mm и 16.7 mm спрямо 

канамициновата контрола (16 mm). Активност, но слаба показаха 

съединения – 1a (8.8 mm), 1b (8.6 mm), 1f (8.4 mm), 1g (7.8 mm) и 

1k (8.6 mm) срещу Pseudomona Aeruginosa сравнявайки ги с 

Kanamycin (13.4 mm). На Фигура 11 са представени резултатите от 

проведения диск-дифузионен метод на Кирби-Бауер за определяне 

на чувствителността на Staphylococcus aureus срещу КАС. Всички 

вещества изследвани чрез диск-дифузионен метод и показващите 

антибактериални свойства бяха изследвани чрез метода на 

микроразреждане в бульон Broth micro dilution (BMD) за 

определяне на минималната (MIC) и начална (NIC) инхибиращи 

концентрации. За целта бяха използвани 96 ямкови микротитърни 

плаки, в който бяха пипетирани течна хранителна среда, 
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бактериална суспензия и разтвор с различни концентрации на 

изследваните вещества. 

 

Фигура 11. Резултати от проведения диск-дифузионен метод на Кирби-

Бауер използван за определяне на чувствителността на Staphylococcus 

aureus срещу 4-пиролидино пиридиновите производни 1a, 1b и 1e, 1f, 1g, 

1h и 1j и хинолиновите производни 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i и 2j.  

След инкубация за 14-18 часа, с помощта на четец за 

микротитърни плаки беше измерена абсорбцията (при 600 nm) на 

всяка от ямките. От получените стойности за абсорбцията беше 

начертана графика която отразява преживяемостта (%, по 

ординатата) на микроорганизмите при дадена концентрация на 

веществото (log mM, по абсцисата). След „фит“ на 

модифицираната функция на Gompertz20 от получената крива бяха 

определени минималната и начална инхибиращи концентрации. За 

обработка на резултатите беше използвана програмата GraphPad 

Prism21. На Фигура 12 са представени графиките, чрез които бяха 

определяни МИК и НИК на най активните срещу S. Aureus вещества 

- 1h (НИК/MИК = 3.6/4.2 µg/ml), 2h (НИК/MИК = 15.7/33.9 µg/ml), 

1b (НИК/MИК = 3.7/8.4 µg/ml) и 1c (НИК/MИК = 14.5/31.0 µg/ml). 
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Фигура 12. Графично представяне на фит по Gompertz използван за 

изчислението на минималната (МИК, MIC) и начална (НИК, NIC) 

инхибиращи концентрации на съединения а) 1h, б) 2h, в) 1b и г) 1c срещу 

Грам-положителния микроорганизъм – Staphylococcus Aureus 
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Опит за определяне на връзката структура-

антибактериална активност 

Прогнозирането на механизма на бактериално действие на 

синтезираните от нас КАС в реална биологична среда (in vivo), само 

на база молекулната им структура, е сложен процес. Проявените 

свойства на биологично активните вещества in vivo, като цяло, 

зависят не само от молекулните им характеристики (функционални 

групи, наличие на спрегнати системи, стереоспецифичност и др.), 

но и от редица изисквания/ограничения наложени от биологичната 

среда – устойчивост при различно pH (pH~1.5 в стомах, pH~6.5–8.5 

в червата, pH~7.4 в кръвта и др.), водоразтворимост, възможност за 

преминаване на кръвно-мозъчната бариера, устойчивост на ензимна 

деградация и много други. За провеждане на детайлен анализ, 

обхващащ изследване на влиянието на биологичната среда върху 

КАС, ще са необходими допълнителни експерименти, отнемащи 

много време и финансови средства, поради което задачата свързана 

с определянето на връзката структура-антибактериална активност, 

беше сведена до опит за обяснение/тълкуване на наблюдаваните 

антибактериални ефекти (in vitro) от гледна точка на сравняване на 

молекулните характеристики (функционални групи, спрегнати 

ароматни системи и т.н.) и кристалните структури (дължини на 

връзки, торсионни ъгли, конформация и др.) на антибактериално 

активни и неактивни КАС. На Таблица 2 са представени 

изчислените стойности за МИК и НИК на най-активните КАС. 

Анализът на конформационанта гъвкавост на двойките 

активни/неактивни КАС (1b/2b и 1c/2c) установи различия във 

взаимното разположение на съставящите молекулите им 

фрагменти. Тези различия се изразяват в разположение на 

бифениловия фрагмент в 1b и 2b (Фигура 13) и нафтиловия 

фрагмент в 1c и 2c (Фигура 14) съответно от една и съща или 

противоположни страни на общия за съединенията – пиридинов 

фрагмент. Въпреки, че тази разлика във взаимната ориентация на 

фрагментите е съществена, тя не е основен фактор за наличието или 

отсъствието на антибактериален ефект, тъй като подобна 

противоположна ориентация на ароматните заместители при 1c/2c 

се среща и при напълно неактивните КАС – 1g и 2g. От казаното 

проличава липсата на корелация между конформационната 
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гъвкавост и антибактериалния ефект, както и липсата на ясен 

критерий/параметър свързан с появата на активност. 
Таблица 2. Резултати за МИК и НИК на най-активните КАС 

Staphylococcus aureus  

НИК МИК 

μM μg/ml μM μg/ml 

1b 8.7 3.7 19.8 8.4 

МИК  

Kanamycin 

8 μg/ml 

1c 36.4 14.5 78.1 31.0 

1h 7.6 3.6 8.8 4.2 

2b 66.4 26.9 138.3 55.9 

2h 34.3 15.7 74.2 33.9 

 Escherichia coli  

НИК МИК МИК  

Kanamycin 

32 μg/ml22 

 μM μg/ml μM μg/ml 

1c 131.0 52.0 306.3 121.7 

 
Фигура 13. Наслагване (в две ориентации на 90o) на молекулите в ASU на 

кристалните структури на съединения 1b (оранжево) и 2b (циан) по общия 

им а) бифенилов, б) оксоетилов и в) пиридинов фрагмент. Водородните 

атоми, молекулите разтворител и халогенните аниони са премахнати за по-

добра визуализация. 
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Фигура 14. Наслагване (в две ориентации на 90o ) на молекулите в ASU на 

кристалните структури на съединения 1c (синьо) и 2c (червено) пo общият 

им а) бифенилов, б) оксоетилов и в) пиридинов фрагмент. Водородните 

атоми, молекулите разтворител и халогенните аниони са премахнати за по-

добра визуализация. 

При сравнението на двойките антибактериално активни 

молекули 1b/2b и 1h/2h изпъкват сходните им ароматни 

заместители – b и h. Следователно, появата или липсата на 

антибактериален ефект е пряко свързана с наличието на конкретен 

ароматен заместител, а разликите в стойностите на МИК на сходни 

по ароматен заместител КАС са породени от определена взаимна 

ориентация на частите на молекулата. Oценка за приноса на тези 

фрагменти към антибактериалния ефект беше направена на база 

справка в Cambridge structural database (CSD) и Google Scholar, 

която показа голям брой кристални структури и изследвания на 

биологичната активност свързани с наличието на конкретен 

фрагмент. Изследванията на конформационната гъвкавост, както и 

проведеното търсене в базите данни и литературните източници 

констатираха: (1) липса на директна корелация между взаимна 

ориентация на фрагментите в КАС и проявата на антибактериален 

ефект, (2) наличие на сведения, изразени в научни трудове и 

разработки, посочващи евентуалния основен принос на ароматните 



28 

 

заместители b, c и h върху демонстрирания антибактериален ефект. 

Приписването на наблюдавания антибактериален ефект главно на 

използваните ароматни заместители b, c и h е правдоподобно, но не 

е изяснена причината за разликата в активностите между 4-PP и QN 

КАС притежаващи едни и същи ароматни радикали.  

Поради специфичните си структурни особености 

(положително заредена азотна глава и алифатна опашка), 

молекулите на класическите дълговерижни КАС, които се 

използват за дезинфекция, имат ясно обособени хидрофилни и 

хидрофобни части, както и ясно изразени положителни и 

отрицателни полюси. От своя страна, докладваните от нас 4-PP и 

QN КАС се характеризират с по-компактна ароматно-алифатна 

структура, от където следва, че границата хидрофилност–

хидрофобност и положителен–отрицателен заряд е размита. 

Разликите в антибактериалната активност между сходни по 

ароматен заместител, 4-PP и QN КАС може да се дължат на 

разпределението на генерирания в N-хетероциклите положителен 

заряд. Анализ на разпределението на зарядите в молекулите на КАС 

се осъществи чрез изчисляване на електростатичния им потенциал. 

На Фигура 15 е представено разпределението на заряда в 

молекулите на КАС, в случая двойката активни – 1b/2b (Фигура 

15а) и двойката активни/неактивни – 1c/2c (Фигура 15б) 

притежаващи общи бифенилови или нафтилови заместители. 

Резултантния електростатичен потенциал на тези съединения e 

визуализиран с програмата CrystalExplorer23. На Фигура 15в е 

представен само електростатичния. потенциал на съединение 2h, 

поради липса на решена кристална структура за 4-пиролидино 

пиридиновия му аналог 1h (аморфно стъкло). Сравнението на 

електростатичните потенциали на активните КАС, различаващите 

се по 4-PP или QN фрагмент показа съществени разлики в 

разпределението на заряда в молекулите им. При 4-PP аналозите 1b 

и 1c е налице едновременното присъствие на положително (в синьо) 

и отрицателно (в червено) заредени полюси, докато в молекулите 

на QN аналозите 2b, 2c и 2h преобладава общ положителен заряд на 

молекулата. Поради еднаквостта на останалите фрагменти в 

двойките КАС, следва, че разликата в разпределението на заряда ще 

се дължи на структурните особености на 4-PP и QN фрагментите:  
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Фигура 15. Сравнение между електростатичния потенциал на двойки 

активни-неактивни КАС сходни по ароматния си заместител. Графиките 

са генерирани с програмата Crystal Explorer. Квантово-химичните 

пресмятания са осъществени с програмния пакет Tonto използвайки 

Hartree–Fock (HF) метода и STO-3G базисния сет за изчисление на 

вълновата функция. 



30 

 

свързани по между си чрез C–C ковалента връзка – алифатен 

пиролидинов и ароматен пиридинов фрагмент (4-PP) и плоска 

спрегната ароматна структура изградена от кондензирани бензенов 

и пиридинов фрагмент (QN). Двуполюсността в молекулата на 4-PP 

КАС е характерна и за класическия антибактериален КАС – 

деквалиниев хлорид (DEQ, Фигура 15г). Това може да се обясни с 

нарушението на спрежението продиктувано от наличието на 

алифатни фрагменти – пиролидинов хетероцикъл и дълъг ((CH2)10) 

алифатен мост. Аналогията в разпределението на зарядите при 4-PP 

КАС и DEQ е признак за това, че наличието на ясно изразени 

полюси в молекулите на КАС е важен фактор за появата на 

антибактериален ефект.  

Основни изводи от анализа на връзката структура-

активност 

Направените анализи не установиха конкретната 

причина/условие за появата на антибактериален ефект при 4-PP и 

QN КАС. Въпреки това, изследването на „конформационната 

гъвкавост“, приноса на фрагментите и електростатичния потенциал 

на тези КАС молекули, спомогна за очертаване на границите на 

търсене на антибактериални свойства. Базирайки се на направените 

заключения, бъдещия дизайн за синтез на антибактериални КАС ще 

бъде основан на следните небходими условия/критерии (1-3) 

подредени по значимост:  

(1) Наличие на биологична активност свързана с избрания 

ароматен/алифатен заместител – изборът на подходящ 

заместител е от първостепенно значение, като 

евентуалният му биологичен ефект може да бъде оценен 

чрез справка в разлини кристалографски бази данни или 

чрез търсене на биологични изследвания свързани с 

конкретния фрагмент; 

(2) Наличие на конформационно гъвкав свързващ фрагмент - 

връзката между заместителите и N-хетероциклите трябва 

да притежава конформационнна гъвкавост. За 

предпочитане е свързващият фрагмент да притежава 

алифатна природа, придружена с наличие на различни 

функционални групи, донори или акцептори на протони; 
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(3)  Разпределението на положителния заряд в молекулата не 

е от първостеппено значение, но допринася за усилване на 

антибактериалната активност (най-активните докладвани 

КАС се характеризират с ясно изразени положителни и 

отрицателни полюси). 

4. Изводи 

Успешно беше изпълнена целта на дисертационния труд, 

свързана със синтез на серия кватернерни амониеви соли (КАС) 

производни на 4-пиролидино пиридин, хинолин и 4,4‘-бипиридин, 

чрез прилагане на лесен, възпроизводим и икономически изгоден 

синтетичен протокол, в комбинация с физикохимична им 

характеристика и изследването на антибактериалните им качества. 

 Разработена бе методика за синтез на КАС по модифициран 

метод на Меншуткин, подходящ за кватернизирането на 

ароматни N-хетероцикли притежаващи стерично незапречен 

азотен атом, посредством взаимодействието им с различни 

ароматни или алифатни халогенопроизводни. Пречистването 

и изолирането на продуктите бяха сведени до измиване с 

разтворител и прекристализация из различни нискокипящи 

разтворители; 

 Чистотата на получените КАС бе доказана, чрез комбинация 

от прахов рентгенодифракционен анализ (ПРДА) и 

едномерни (1H и 13C) и двумерни (HMBC, HSQC, COSY, 

NOESY) ЯМР спектроскопски техники. В резултат на 

предложения синтетичен протокол и лесната методика за 

пречистване бяха получени и изолирани 26 нови КАС 

производни на 4-пиролидино пиридин, хинолин и 4,4‘-

бипиридин с добиви между 50 и 80% и чистота над 95%; 

 От проведения рентгеноструктурен анализ се доказа 

кристалната структура на 25 нови КАС и се установи, че 

някои от тях кристализират под формата на хидрати и 

солвати. При изследването на тримерното пакетиране на 

молекулите в кристалната структура на КАС се забеляза 

склонност за образуване на силни междумолекулни 

халогенни (C-H…Br) взаимодействия и слаби (C-H…O) и 
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π…π контакти между богатите на електрони ароматни 

хетероцикли; 

 Изследването на термичната стабилност на КАС чрез 

Диференциална сканираща калориметрия установи 

относителна стабилност до температурата на стапяне (с 

някои изключения) последвана от рязка декомпозиция, а 

УВ/ВИС и Флуоресцентните изследвания, показаха 

флуоресцентни качества на някои КАС, характеризиращи се 

с излъчване в синьо-зелената област на видимия 

електромагнитен спектър; 

 Всички синтезирани, пречистени и охарактеризирани КАС 

бяха изследвани за антибактериална активност срещу пет 

бактериални щама – Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherihia coli, Staphylococcus aureus и Bacillus 

Subtilis – по диск-дифузионния метод на Кирби-Бауер и чрез 

микроразреждане в бульон. Тестваните КАС показаха 

актиност главно срещу Staphylococcus aureus, като пет от 

веществата демонстрираха активност по-добра или сходна с 

тази на комерсиално използвани антибактериални агент – 

Канамицин; 

 Опитът за определяне на връзката „Структура- 

антибактериална активност“ на КАС доведе до извеждане на 

принципна схема (последователност от стъпки), с помощта 

на която да се направи бъдещ дизайн на нови 

антибактериално активни вещества.  

5. Основни приноси 

 Предложена е модифицирана методика за синтез на КАС 

приложима за лесно получаване на ароматни 

хетероциклични аналози; 

 Получени са 29, неописани в литературата КАС, 

производни на 4-пиролидино пиридин, хинолин и 4,4-

бипиридин, притежаващи уникален структурен модел: N-

хетероцикъл – оксоетилов мост – ароматен заместител; 

 Решени и уточнени са 25 нови кристални структури на тези 

КАС като част от кристалните структури са депозирани в 
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кристалографската база данни – Cambridge Structural 

Database (CSD).  

 За пет от синтезираните вещества беше установена добра 

антибактериална активност срещу Staphylococcus aureus 

спрямо комерсиално използвания антибактериален агент – 

Канамицин. Активните вещества могат да бъдат използвани 

като прототипи за бъдещи изследвания. 
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Summary 

The aim and subject of this thesis is the synthesis of quaternary 

ammonium derivatives of 4-pyrrolidino pyridine, quinoline and 4,4’-

bipyridine via facile synthetic route and evaluation of their physico-

chemical and antibacterial properties. The quaternary ammonium salts 

are ionic compounds, comprised of positively charged nitrogen “head” 

and lipophilic “tail”. The amphiphilic nature of those compounds (e.g. 

hydrophilic “head” and hydrophobic “tail”) contributes to their wide use 

mainly as phase-transfer catalysts and ionic liquids in organic synthesis, 

surfactants and non-specific disinfectants. The focus of the current work 

are the antibacterial properties of QAS. In contrast to the commercially 

used antibacterial quaternary ammonium salts bearing long-chain 

aliphatic (CH2) “tails”, herein we propose the synthesis of more compact 

analogues build up of N-heterocyclic and aromatic substituents 

connected via short 2-oxoethyl bridge that were screened for 

antibacterial activity against five bacterial strains Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, and Bacillus Subtilis. The combination of facile 

synthetic protocol and detailed physico-chemical characterization 

described in the dissertation can contribute to the proper evaluation of 

the structure-activity relationship of the most active compounds.  

In order to achieve the goals of the dissertation, several 

analytical methods were used: 

 Powder X-ray diffraction analysis and NMR spectroscopy – 

for crystal phase identification, molecular structure and 

purity determination; 

 Single crystal X-ray diffraction analysis – for determination 

of the crystal structure of the quaternary ammonium 

compounds; 

 Differential Scanning Calorimetry – for evaluation of the 

thermal stability of QAS 

 UV/VIS and Fluorescence spectroscopy – fluorescent 

properties of QAS; 

 Kirby-Bauer disk diffusion method and Broth microdilution 

methods – for qualitative and quantitative analysis of the 

antibacterial properties of QAS. 



35 

 

Conclusions: 

 Quaternary ammonium salts (QASs) of 4-pyrrolidino pyridine, 

quinoline and 4,4'-bipyridine were synthesized by a modified 

Menshutkin method. The proposed method is suitable for aromatic 

N-heterocyclic compounds, bearing a sterically unhindered nitrogen 

atom, that can be quaternized by interaction with various aromatic or 

aliphatic halogen derivatives. Purification and isolation of the 

products were reduced to solvent washing and recrystallization from 

various low-boiling solvents. 

 As a result of the proposed synthetic protocol and the facile 

purification procedure, 26 new QAS derivatives were obtained and 

isolated with yields between 50 and 80% and purity over 95%, 

proved by a combination of powder X-ray diffraction analysis 

(PRDA) and one and two-dimensional NMR spectroscopy.  

 Single crystals obtained by slow-evaporation method were studied 

with single crystal X-ray diffraction analysis. As a result, the crystal 

structures of 25 new QAS were solved and it was found that some of 

them crystallize as hydrates and solvates. The three-dimensional 

packing of molecules in the structures of QAS, revealed a network 

of strong intermolecular halogen (C-H…Br) bonding interactions 

and weak (C-H…O) and π…π contacts between electron-rich 

aromatic heterocycles, that stabilize the crystal structures.  

 The study of the thermal stability by Differential scanning 

calorimetry concluded that the crystal structures of QAS are stable 

up to the melting point (with some exceptions) followed by rapid 

decomposition. The UV-VIS and Fluorescence studies showed that 

upon excitation some QASs are able to emit fluorescent radiation in 

the blue-green region of the visible electromagnetic spectrum. 

 All synthesized, purified, and characterized QAS were tested for 

antibacterial activity against five bacterial strains — K. pneumoniae, 

P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, and B. Subtilis — by the Kirby-

Bauer disc diffusion method and Broth microdilution method. QAS 

showed activity mainly against S. aureus, similar or better to that of 

the commercially used antibacterial agent - Kanamycin. 

 The attempt to determine the structure-activity relationship of QAS 

led to the formulation of a basic guideline (sequence of steps) for 

future design of new antibacterial active analogues. 
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