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Обемът на представеният материал е 117 стандартни страници, като са цитирани 

230 литературни източници. Публикувани са три броя научни статии, една от които с 

импакт фактор. Части от материала са представени на три научни конференции.  

Дисертацията е структурирана в пет глави с прилежащите им раздели и 

подраздели; изводи и приноси. Онагледена е с 34 фигури и 6 таблици.  

Номерацията в автореферата на главите, формулите, фигурите и таблиците 

съответстват на тези в дисертационния труд. 

Предварителното обсъждане на дисертационния труд е проведено на Разширен 

Катедрен Съвет на катедра „Химия“ на 14.09.2017г. 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 14.12.2017г. от 13:00 часа в 

катедра „Химия“ на ШУ „Епископ Константин Преславски (гр. Шумен, ул. 

"Университетска" 115) на открито заседание на Научното жури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. УВОД 

 

Динамично развиващата се индустрия постоянно се нуждае от нови продукти, 

които да отговарят на различни специфични изисквания. Особено високи критерии се 

предявяват към новите продукти, които се използват за биомедицински цели. Много 

често около чуждо тяло в пациенти, например около медицински импланти се образува 

бактериален биофилм, който може да прогресира до развитие на инфекция.  

Интерес за науката и практиката представлява по-задълбоченото проучване на 

уреасилите: нови зол-гел материали, перспективни за приложение с биомедицински 

цели. Процесът зол-гел е един от най-универсалните методи за получаване от 

органично-неорганични хибридни материали, заради ниската температура на 

синтезиране [Armand 1994]. Включването на неорганични материали в органичните 

матрици осигурява физическа здравина, фотофизична и термична стабилност на 

получените хибридни материали [Carlos, S´a Ferreira 1999]. Включването на органични 

полимери в неорганичната силикатна рамка прави крайния материал по-гъвкав [Carlos, 

S´a Ferreira 1999]. Този подход се използва за синтез на нови органично-неорганични 

материали, базирани на полиетерни вериги ковалентно свързани със силикатна рамка 

чрез уреа-мостове, известни като уреасиликати или уреасили [Carlos 2000]. Неотдавна, 

беше демонстрирано, че наночастици с оптични функции, като например 

полупроводникови [Gonzalves 2005; Boev, Perez-Juste 2004] или метални [Boev, Perez-

Juste 2004], могат успешно да се включат в уреасилите, което ги прави обещаващ 

материал за производство на нелинейни оптично-активни устройства. 

 
 

2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

 

2.1. Хибридни материали 

 

Неорганичните материали са използвани доста дълго време в много области на 

медицината: хирургия, опаковки, импланти.Основното ограничение за използването 

им, като например стъкла или керамики, за такива приложения са техните синтетични 

процедури, които традиционно включват високотемпературни процеси. Това 

затруднява тяхното свързване с органични или биологични видове. Откриването на зол-

гел синтеза на силициев диоксид SiO2 в средата на XIX век открива път за много нови 

приложения на неорганичните материали [Coradin 2006]. Зол-гел процесът, включва 

образуването на неорганична фаза, като се започва от разтворими молекулни 

прекурсори и следваща неорганична полимеризация. Тази реакция се извършва при 

стайна температура във вода или органични разтворители и в широк диапазон от рН-

стойности. Следователно е съвместим с присъствието на чувствителни органични 

молекули, които могат да бъдат включени в рамките на неорганичната матрица. Това 

води до получаването на така наречените "хибридни материали" [Gomez 2003]. 

Хибридните материали, получени чрез зол-гел процес, намират все по-широко 

приложение както в научните изследвания, така и в практиката. Този метод позволява 

получаването на нови материали под различна форма (влакна, слоеве и др.), които се 

характеризират с добра хомогенност и висока чистота. В резултат на зол-гел 

трансформациите на метални алкоксиди наноразмерните частици се превръщат в 

оксидна мрежа с огромна молекулна маса.  

Зол-гел процесът протича условно в три етапа:  



1) парциална хидролиза на металния алкоксид до формиране на реактивни 

мономери:  

Si(OR)4 + H2O → HO-Si(OR)3 + R-OH 

2) поликондензация на мономерите до формиране на колоидни олигомери 

(формиране на зол):  

(RO)3–Si-OH + HO–Si-(OR)3 → (RO)3Si–O–Si(OR)3 + H-O-H   или 

(RO)3–Si-OR + HO–Si-(OR)3 → (RO)3Si–O–Si(OR)3 + R-OH 

3) протичане на полимеризация и омрежаване, в резултат, на които се образува 

триизмерна матрица и се формира гел: 

n(RO)3–Si-OH → [(RO)3Si–O–Si(OR)3]n + mH-O-H  или 

n(RO)3–Si-OR → [(RO)3Si–O–Si(OR)3]n + mR-OH 

Използването на зол-гел процесите за получаване на прости оксиди има това 

предимство, че реакциите на омрежване протичат при относително ниски температури, 

често дори и в разтвор. Това предимство намира приложение при получаването на 

порести структури (като носители на катализатори), мембрани (при сепарационните 

процеси), функционални среди (за газови сензори), биоматериали и т.н. [Yu 2009]. 

Нанокомпозитите са материали, които обикновено се състоят от две фази: 

инертна матрица и активна компонента, равномерно разпределена в матрицата, 

представляваща едно-, две-, тридименсионални кристални частици или аморфни 

включения. В най-общия случай нанокомпозитните материали свързват в едно цяло 

полимерна матрица с органичен или неорганичен произход и пълнител, който може да 

бъде метал, полупроводник, керамика и др. При това се цели материалът да съчетава по 

благоприятен начин свойствата на двете фази [Beecroft 1997]. 

 

2.2. Уреасили 

 

Типични представители на хибридните органично-неорганични материали са 

уреасиликатите (ureasilicates или ureasils). 

Наскоро е изработена технология за получаване на нанокомпозити, съдържащи 

полупроводникови и метални наночастици [Boev 2004; Boev, Soloviev 2006; Boev, 

Carlos 2006; Gonçalves 2005], като матрица трябва да отговаря на редица изисквания: да 

е прозрачна във видимата област на спектъра, да е механически и химически стабилна, 

а също така да може да бъде получавана под формата на монолит, влакно или на тънък 

слой. През последните години важно място в разработката на прозрачни матрици, 

използвани за дисперсионни среди за различни оптически активни компоненти, заемат 

вече споментатите хибридни органично-неорганични уреасиликатни материали [Boev 

2009]. 

 

2.3. Бактерии, биофилми и щамове 

 

Бактериите се срещат в околната среда в растенията, телата на животни и хора в 

две основни форми: като свободно движещи се планктонични клетки и като 

неподвижни клетки, залепящи се по повърхности и образуващи микроколонии, 

заобиколени от полизахаридна матрица - биофилм. Формирането на  микробен 

биофилм започва обикновено с адхезия на клетки от един вид към определена 

повърхност.  При повечето бактериални видове залавянето към определена повърхност 

води до бързо „изключване“ на подвижността, въпреки че при някои щамове 

Pseudomonas spp. се наблюдава бавно, плъзгащо движение [Stoodley 2002].  

В микробиологията с термина „щам” или чиста микробна култура се означава 

поколението микроорганизми на една единствена клетка родоначалник. 



Staphylococcus spp. са група бактерии (Грам-положителни коки), с над 30 

различни вида, но основният патогенен представител Staphylococcus aureus, може да 

причини различни инфекция във всички тъкани на тялото.  

Escherichia coli е Грам-отрицателен бактерий, обитаващ долния чревен тракт на 

топлокръвните животни, включително и човека. E. coli има стотици разновидности, 

някои от които са полезни в симбиоза с чревната лигавица на човека, когато се намират 

на нормалното си място на разпространение, но причиняват инфекции, когато попаднат 

извън традиционния си ареал. 

Enteroccocus spp. са Грам-положителни диплококи, нормални обитатели на 

чревния тракт при бозайниците, включително хората [Ryan 2004]. Enterococcus faecalis 

са факултативно-анаеробни бактерии. Те дисимилират различни енергийни източници, 

включително глицерол, лактат, малат, цитрат, аргинин, както и много кето-киселини. 

Бактериите оцеляват при много екстремни условия, включително силно алкално рН 

(9.6) и високи концентрации на соли. Те устояват на жлъчни соли, перилни препарати, 

тежки метали, етанол, азиди и при изсушаване. Могат да оцелеят при температури от 

60 °С за 30 мин. [Amyes 2007]. Могат да причинят животозастрашаващи инфекции при 

хората, особено във вътреболнична среда, където тяхната естествена висока 

резистентност към антибиотици, допринася за тяхната устойчивост и разпространение, 

което се явява индиректна патогенност [Hidron 2008].  

Moraxella catarrhalis са Грам-отрицателни диплококи, описани за първи път през 

1896 г. под името Neisseria catarrhalis. Една от причините да се прояви патогенността на 

този микроорганизъм е пониженият хуморален имунитет вследствие на засилилото се 

през последните години агресивно антибиотично лечение, замърсената околна среда и 

др., в резултат на което в нормалната микрофлора настъпват промени и много от слабо 

вирулентните микроорганизми се променят и започват да предизвикват сериозни 

заболявания, какъвто е случаят с M. catarrhalis [Embers 2011].  

М. catarrhalis може да предизвика широк спектър от заболявания − синузити и 

отити при децата, бронхопулмонални инфекции при възрастни, менингит, ендокардит, 

конюнктивит, кератит, сепсис, септичен артрит. M. catarrhalis е от най-често срещаните 

микроорганизми, които се изолират при деца с остър отит, ринофарингит, аденоидит и 

при възрастни с хроничен бронхит и хронично обструктивна белодробна болест 

[Гергова 1997; Гергова 2003; Гергова 2011].  

Род Klebsiella спада към семейство Enterobacteriaceae, всички в това семейство 

са Грам-отрицателни бактерии. K. pneumoniae причинява некротизираща пневмония. 

Включва се в групата на опортюнистичните ентеробактерии, причиняващи преди 

всичко заболявания извън гастроинтестиналния тракт в имунокомпрометирани 

индивиди. Те причиняват уроинфекции, сепсис, менингит, раневи инфекции  и по-

рядко отит, синузит и др. [Logan, N 2011; Mahon 2007].  

Enterobacter аerogenes е Грам-отрицателен пръчковиден бактерий [Brooks 2007]. 

Причинява опортюнистични инфекции. По-голямата част от тези бактерии са 

чувствителни към повечето антибиотици, но това се усложнява от индуцируемите им 

механизми на резистентност, по-специално произвеждане на бета-лактамаза, което 

означава, че те бързо стават устойчиви на стандартни антибиотици по време на 

лечението [Janda 2006]. 

Morganella morganii е Грам-отрицателен бактерий, който е разпространен в 

околната среда и стомашно-чревния тракт на човека, бозайниците и влечугите. Рядко е 

патогенен за човека, но  може да бъде причина за различни заболявания на организма, 

като сепсис, инфекции на пикочните пътища, пневмония, ендофталмит, перикардит, 

хориоамнионит, перитонит, инфекции на централната нервна система, мускулно-

скелетни инфекции и други [Singla 2010]. 



Бактериите от род Pseudomonas са свободно живеещи в природата Грам - 

отрицателни бактерии. Често причинява инфекции след изгаряне на тъкани, 

уроинфекии след катетризиране и образуване на биофилм около катетъра или около 

трахеална тръба при интубация. Ако колонизира органи като белите дробове, 

пикочните пътища и бъбреците, резултатите могат да бъдат фатални [Itah 2005].  

Stenotrophomonas maltophilia са аеробни, неферментиращи глюкозата, Грам-

отрицателни бактерии. Инфекциите, причинени от този вид при човека трудно се 

лекуват, поради вродена мултирезистентност към широк кръг антимикробни средства 

[Gilligan 2003].  

 

2.4. Нанотехнологии и златни наночастици (GNP) 

 

За пръв път терминът „нанотехнология” е използван през 1959 г. от 

американският физик Ричард Файнман. Съвременните направления в развитието на 

нанотехнологиите включват: бионанотехнология, наномедицина, нанофармакология. 

Поради уникалните им свойства - оптични, електронни и др., златните 

наночастици (GNP) са обект на значителни изследвания с приложение в широк спектър 

от области, включително електронна микроскопия, електроника, нанотехнологии, 

биотехнолигии, медицина, материалознание и др. [Nripen 2011; Martin 2010]. Златните 

наночастици, състоящи се от няколкостотин атома са силно химически реактивни. През 

последните десет години, GNP [Daniel 2004; Dykman 2007] привлякоха значителен 

интерес като нова платформа за различни приложения в нанобиотехнологията и 

биомедицината [Shim 2008], заради удобната повърхностна биоконюгация [Glomm 

2005] с молекулни сонди и забележителни плазмоннорезонансни оптични свойства 

[Burygin 2009]. GNP са приложени в биосензори [Stewart 2008], геномика [Rosi 2005; 

Liu 2008], клинична химия [Baptista 2008], имунологични изследвания [Gupta 2007], 

откриване и контрол на микроорганизми [Dykman 2004], оптични изображения на 

биологични клетки, включително ракови [El-Sayed 2005; Aaron 2008], оптична 

кохерентна томография [Loo 2005], двуфотонна луминисценция [Park 2008], 

фототермолиза на ракови клетки [Pissuwan 2006; Khlebtsov 2006], както и за целево 

доставяне на лекарства или генетични и имунологични вещества [Paciotti 2006; Xu 

2006; Bergen 2006; Han 2007]. GNP се използват за доставка на антитуморни агенти, 

инсулин [Joshi 2006], токоферол [Nie 2007] и други лекарства [Luo 2008]. 

Антимикробните материали са използвани по различни начини по света [Casey 

2009; Leaper 2006; Lellouche 2009; Monteiro 2009; Stevens 2009]. Въпреки това, 

прекомерното използване на антимикробни материали води до последващата поява на 

бактериална резистентност [Engelsman 2008; Neut 2005; Percival 2005].  

Напредъкът в медицината и хирургията са довели до увеличаване на 

зависимостта от различни медицински изделия, от които катетърът е най-широко 

използван. За съжаление, повърхностите на катетрите често се колонизират от микроби 

и в резултат на образуване на биофилм се развива инфекция [Trautner 2004]. Такива 

катетърни инфекции са една от основните причини за заболеваемост и смъртност.  

Полисилоксанови полимери, съдържащи вградени метиленово синьо и GNP 

показват значителна антимикробна активност срещу метицилин-резистентните S. 

aureus (MRSA) и Escherichia coli [Perni 2009]. Друг доклад показва нова стратегия при 

проектирането на антибактериални средства - серия от търговски достъпни съединения, 

като пиримидинзаместени аминокиселини, които са напълно неактивни като 

антибиотици. При свързването им със златни наночастици показват антибактериална 

активност срещу мултирезистентни клинични изолати [Zhao 2010]. Антибактериалните 

свойства на различни медикаменти свързани с наночастици са изследвани срещу 



различни щамове на Грам-положителни и Грам-отрицателни организми, а именно 

S.aureus, Micrococcus luteus, E. coli и P. aeruginosa [Grace 2007]. 

 

2.5. Биосензори  

 

Според дефиницията на Международния съюз за чиста и приложна химия 

(International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) с понятието “биосензор” се 

означава измервателна или контролираща система, която използва биологически 

активни молекули, тъкани или клетки като биологично стъпало, което преобразува 

информацията от концентрация на специфичен компонент в аналитичен измерим 

сигнал.  

Биосензорът представлява симбиоза на два функционални елемента (Фиг. 2.): 

1. Биологично стъпало или биорецептор − биологично активна субстанция, 

която взаимодейства с анализираното вещество.  

2. Преобразувател − подходяща система, трансформираща рецепторния 

сигнал-отговор в макроскопично регистрираща се форма [Monošíka 2012] 

 

 
 Фиг.  2. Основна схема на биосензор [Serra 2011] 

 

Като биологично стъпало може да се използва биоматериал от различни нива на 

организация на живата материя – макромолекули, надмолекулни комплекси, 

субклетъчни структури, цели клетки, тъкани и органи.  

В биологичните изследвания отдавна са намерили широко разпространение 

редица измервателни методи, основаващи се на физични принципи на оптиката, 

електрониката, акустиката и т.н. Във фокуса на настоящото представяне стоят по-

специално оптични и акустични методи.  

От съществено значение е пространственото оформление на измерващата част и 

свързването на чувствителните молекули с преобразувателя, т.е. начинът на свързване 

на биоматериала към преобразувателя на биосензора. Това засяга в голяма степен 

ефективността на регистрация на сигнала, независимо какъв е физичният метод, който 

се използва за преобразуването му. Главното изискване в тази насока, разбира се, е да 

се постигне стабилно свързване на биоматериала. В същото време е необходима 

известна предпазливост, за да бъдат избегнати нежелателни ограничения в 

естествените вътрешни движения на макромолекулите.  



Основен момент от изграждането на биосензорния датчик е начинът на 

имобилизация на биологичните молекули към носителя.  

 
 Фиг.  5. Основни начини за имобилизация: 1) омрежаване; 2) включване в гел; 

3) ковалентно свързване; 4) физична адсорбция. 

 

Ковалентното свързване е най-здравият начин за свързаване на макромолекулите 

към носителя. При него трябва да се внимава химичната обработка да не повлияе на 

функционалните групи, които са ангажирани в молекулното разпознаване или в 

изработването на сигнал-отговор. 

 

2.6. Антигени и антитела  

 

Имунологичните изследвания и имуносензорите са аналитични системи, които 

използват забележителната специфичност, предоставена от молекулното разпознаване 

на антиген от антитяло [Zhang 2008]. 

Антителата са семейство гликопротеини, известни като имуноглобулини.  

Частта от антигена, която се разпознава, се нарича антигенна детерминанта или 

епитоп, докато разпознаващата част от антитялото е паратоп (активния център). 

Афинитетът е силата на свързване на паратопа на антитялото със съответния 

епитоп. Определя се от стереохимичното съвпадение между тях. Връзките са слаби. 

Терминът се използва най-често при реакции на свързване на хаптени. Афинитетът на 

свързване между антитялото (Ab) и антигена (Ag), като цяло може да бъде описан с 

равновесния израз: 

         (1) 

K е равновесната константа на взаимодействието Ab-Ag в имунокомплекса. 

Типичните стойности на K са в диапазона от 106 до 1012 mol L−1. Това прави много 

антитела идеални биологични компоненти за разпознаване в имунологичните 

изследвания и биосензорния дизайн [Goldsby 2002]. 

При среща на антигена с антитялото се образува комплекс Аg-Аb, който може да 

се регистрира чрез няколко групи методи (Фиг.7.).  

 
Фиг. 7.  Формиране на комплекс антиген-антитяло 



 

Доказано е участието на различни видове връзки между аминокиселинните 

остатъци на Ab и химични групи на Ag. Връзките са нековалентни и множествени.  

Имуноанализите са количествени методи за изследване, където антитела са 

основните свързващи агенти за търсения антиген.  

Хаптените са малкаи молекули, които сами по себе си не са антигенни, но 

свързането им  с други молекули води до получаването на имунен отговор. Такива са 

например афлатоксините. 

 

2.7. Ксенобиотици 

 

Ксенобиотиците са вещества, които са чуждородни за организма. Те могат да 

бъдат разделени на три основни групи: продукти от стопанска дейност на човека 

(промишленост, селско стопанство, транспорт), вещества на битовата химия (миещи 

средства, препарати за борба с паразитите, парфюмерия), по-голямата част от 

лекарствените средства.  

Всички микотоксини са нискомолекулни естествени продукти, произвеждани 

като вторични метаболити от филаментозни гъби.  

Типичен представител на микотоксините са Афлатоксините. Това са токсични 

метаболити, продуцирани основно от Aspergillus flavus и Aspergillus paraziticus.  

Афлатоксините са най-силните канцерогенни вещества в природата. Подтискат 

действието на имунната система. Имат кумулативно действие. Тези микотоксини 

притежават тератогенно действие [Zheng 2006].  

Фиг. 9. Химическа формула на афлатоксин В1 

 

Афлатоксин В1 е и най-добре изученият. Международно признатия стандарт за 

долна граница на концентрация за афлатоксин В1 е 20 μg/kg. Все пак, за да се вземе под 

внимание аналитичния процес и несигурността на хранителната безопасност, границата 

се определя на 10 μg/kg [БДС 2011]. 

В този аспект биосензорите предлагат възможността за определяне не само на 

специфични химикали, но и техните биологични ефекти, като токсичност, 

цитотоксичност, генотоксичност или въздействие върху ендокринната система, т.е. 

съответната информация, която в някои случаи е от по-голямо значение, отколкото 

само химичния състав [Gavrilescu 2005]. 

 

3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Целта  на настоящата дисертационна работа е проучване на свойствата на 

хибриден материал UREASIL и на възможностите за приложението му с 

биомедицински цели. 

 За изпълнение на поставената цел, бяха формулирани следните задачи: 

1. Изследване на оптични свойства на UREASIL със златни наночастици; 

2. Изследване на механични свойства на UREASIL със златни наночастици; 



3. Изследване на образувани върху хибриден материал UREASIL биофилми от 

различни микробни щамове; 

4. Сравняване на резултатите с тези, от биофилми на същите щамове, образувани 

върху стъкло; 

5. Изследване на нова концепция за конструиране на имуносензор за определяне 

на афлатоксин Б1; 

6. Конструиране на имуносензор за определяне на афлатоксин Б1 върху 

UREASIL 

 

4. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

4.2. Използвани методи 

 

4.2.1. Зол-гел метод за получаване на уреасиликатни монолити 

 

Уреасилите [de Zea 1998; de Zea 1999] са семейство от хибридни oрганичнo-

неорганични материали с вътрешна структура, определена от силикатна мрежата, в 

която са вплетени олигополиоксиетиленови/ олигополиоксипропиленови вериги [РОЕ, 

(ОСН2СН2)n, POP, (ОСНСН3СН2)n],  присадени чрез уреа напречни връзки, както е 

показано на Фиг. 10. 

 
Фиг. 10. Структура на уреасил 

 

Свързването на неорганичния скелет, получен чрез хидролиза и кондензация на 

алкоксисъединения на силиция с органични полимерни вериги ги прави по-податливи 

към деформации, което е от съществено значение за тяхната механична здравина. Една 

типична реакция за получаване на подобен материал е реакцията между модифициран 

силициев алкоксид 3-изоцианатпропилтриетоксисилан (ICPTES) и O,O’-бис(2-

аминопропил)-полипропиленгликол-блок-полиетиленгликол-блок-

полипропиленгликол-500 (Jeffamine ED-600).  

Стойностите на модула на Юнг за получените уреасиликатни материали са 

определени от графичните зависимости на прилаганото натоварване към относителното 

свиване в границите на пропорционалност. 
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Фиг. 11. Зависимост на модула на Юнг от молното отношение на 

ICPTES/Jeffamine (R) за двата типа катализатори: лимонена киселина (●) и амоняк (■). 

 

На Фиг. 11. е показана зависимостта на модула на Юнг (E) от състава на 

изследваните образци за двата типа катализатори.  

Нарастването на модула на Юнг за образци, синтезирани в присъствие на 

лимонена киселина и при R>2, най-вероятно се дължи на цялостната кондензация на 

свръх стехиометричното количество внесен алкоксид. Това води до увеличаване 

здравината на материала за сметка на допълнително възникналите Si–O–Si връзки. Те, 

от една страна, формират по-твърдата неорганична фаза, а от друга − допринасят за по-

голямата компактност на структурата в резултат на “съшиването” на разклонените 

органични вериги.  За образци, синтезирани в присъствие на амоняк, увеличаването на 

ICPTES води до частична кондензация на алкоксида, в резултат на това структурата на 

материала става по-рехава и съответно по-лесно поддаваща се на деформации. 

 
Фиг. 12. DSC (Differential Scanning Calorimetry) криви на образци, синтезирани в 

присъствие на амоняк. Анализът е направен на въздух. 

 

Резултатите от термичния анализ на образците, синтезирани с катализатор 

амоняк, са представени на Фиг. 12. За пробите А1 − А4, включващи в състава си 

полиоксиетиленови вериги е регистриран екзотермичен ефект при температури над 

130 oC, дължащ се на процеса на деградация/окисление на полиоксиетиленовите вериги 

в изследваните материали. Тя, вероятно, се дължи на разкъсването на C–O връзките, 



предизвикано от процеса на автоокислението. За образеца A0, получен само чрез 

хидролиза и кондензация на ICPTES ([JEFF] = 0), екзотермичният ефект започва да се 

проявява чак при температури над 200 oC. 

За образците, получени в присъствие на лимонена киселина, процесът на 

деградация започва при температури с около 30 oC по-високи, отколкото е 

констатирано за тези, синтезирани с амоняк. При това ходът на снетите термограми 

принципиално не се различава от разгледаните криви за образците А0 − А1. 

Нагряването при атмосферни условия силно променя положението на ръба на 

поглъщане на уреасиликатните материали поради окислението на полимерните вериги. 

То се изразява в осезаемо пожълтяване на материала, което се наблюдава с 

невъоръжено око. На Фиг. 13. е представена измерената оптична плътност на образец 

А1 след нагряване при различни температури. Уийдкфлекф е (фиг.13), че процесът на 

деградация започва дори при по-ниски температури от тези, отчетени от термограмите. 
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Фиг. 13. Спектри на поглъщане, получени за образец А1 след охлаждане на 

въздух при различни температури в продължение на 2 часа. 

 

- В зависимост от използвания катализатор и съотношението на ICPTES към 

Jeffamine, стойностите на модула на Юнг могат да бъдат варирани в широки граници. 

Най-ниската измерена стойност (9 MPa) е съизмерима с тази на каучука, а най-високата 

(32 MPa) – с тази на полиметилметакрилата. Получените резултати са интерпретирани 

чрез степента на кондензация на внесения алкоксид. Предложената хипотеза е 

потвърдена с резултати, получени от ИЧ – анализ на пробите.  

Резултатите от анализа с диференциално сканираща калориметрия (DSC) 

показват, че образците са устойчиви при нагряване при атмосферни условия до 120-

130 oC, макар че промяната в тяхното поглъщане при нагряване свидетелства, че 

деградацията настъпва при по-ниски температури (около 60 оC). Този ефект, вероятно е 

свързан с окислението на полимерните органични вериги. Това налага ограничение за 

използването на тези материали при по-високи температури. 

 

4.2.1.1. Синтез на уреасиликатни монолити 

 

Чист уреасиликатен мономер се получава чрез смесване на 0,936 mmol Jeffamine 

ED-600 и 1,870 mmol от ICPTES при разбъркване. Сферични златни наночастици (15 

nm) се получават при кипене на воден разтвор на 5,10-4М HAuCl4 в присъствието на 

1,6х10-3М воден разтвор на натриев цитрат, в продължение на 15 минути [Turkevich 

1951]. Цитрат-стабилизиран Au-колоиден разтвор и воден разтвор на AgNO3 (средство 

за агрегиране) се добавя към течния мономер.  

 



Таблица 2: Количество AgNO3, използвано за подготовка на пробите. 

Проба Моларна концентрация на AgNO3, добавен към реакционната смес [nmol] 

1  

2 88,5 

3 111 

4 150 

5 177 

 

4.2.2. Метод за определяне на твърдост на материали 

 

Този метод е известен като дълбоко проникваща индентация - DSI (Depth 

Sensing Indentation) [Pethica 1983; Doerner 1986; Loubet 1986; Van Landingham 2003] или 

индентационен тест - IIT (Instrumented Indentation Testing) [Hay 2000; Oliver 1992; Hay 

2009].  

Методът се състои в измерване дълбочината на проникване на индентора h, в 

процеса на неговото натоварване и разтоварване с определена постоянна скорост. 

Зависимостта на дълбочината на проникване h от натоварването Р, действащо на 

индентора, се нарича индентационна крива. Освен режим на натоварване-разтоварване, 

може да се включи и област на задържане под товар за определено време. Прието е 

натоварването да се нанася на ординатата, а дълбочината на проникване на абсцисата.  

Микропроникващите изследвания по метода DSI са извършени с динамичен 

ултрамикротвърдомер DUH-211S на фирмата Shimadzu – Япония. 

Всички измервания и изчисления на микроиндентационните характеристики са 

според стандарт ISO 14577-1 Annex A. 

Според вида на приложения режим, уредът автоматично отчита следните 

характеристични дълбочини и микротвърдостни величини: 

- hmax – максимална дълбочина на индентация; 

- hp – дълбочина при минимално натоварване; 

- hr – точка на пресичане на допирателната към разтоварната крива с абсцисата; 

- динамична твърдост (DH): 

    
2h

aP
DH 

,      (6) 

където Р [mN] е големината на моментната сила, променяща се в процеса на 

натоварване и разтоварване, а е константа, свързана с вида на индентора (за Викерсов 

индентор a = 3,8584), и h[µm] е дълбочината на проникване. Тази характеристика 

показва как материалът реагира на пластичната, еластичната и вискоеластичната 

деформация по време на теста; 

- Мартенсова твърдост (HMs): 

    
2m43,26

1
HMs

 .     (7) 

Тя се определя от наклона m в нарастващата част на индентационната крива в 

интервала (50% - 90%) Pmax и характеризира съпротивлението на материала срещу 

пенетрация при максималната дълбочина на проникване; 

- Индентационна твърдост Hit, изчислявана по модела на Oliver-Pharr: 
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max
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h50,24
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H 

,     (8) 

където hc e дълбочината на контактната област между индентора и образеца. За 

Викерсова пирамида:  
)hh(75,0hh rmaxmaxc 
 .    (9) 



Индентационната твърдост може да се счита за мярка на съпротивлението на 

материала срещу силите, предизвикващи остатъчна деформация; 

- Индентационен еластичен модул (Еit), който се изчислява от разтоварващата 

част на индентационната крива; 

- Индентационно пълзене (Cit), показващо относителната промяна на 

дълбочината на проникване при постоянно натоварване: 

    
1

12
it

h

hh
C


  [%]                          (10) 

където h1 и h2 са дълбочините на проникване в началото и края на експеримента при 

режим на пълзене; 

- Еластичната част (it, %) от общата извършена работа при индентацията (W = 

∫Pdh), определена от площта под натоварващата (Wpl) и разтоварваща (Wel) части на 

индентационната крива:     
plel

el
it

WW
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 ,             (11) 

- Микротвърдост по Викерс (НV) определя се по размера на диагоналите на 

отпечатъка; 

- Микротвърдост по Викерс (НV*), изчислена като функция на Hit: 

    
it

* kHHV  .                (12) 

По този начин може да се определя съпротивлението на материала срещу 

пластична деформация на образци с преобладаваща еластична компонента на 

деформацията, когато реално липсва отпечатък след изваждане на индентора. 

[Гайдаров 2014] 

 

4.2.3. Формиране на биофилм и следващо фиксиране  

 

Стъклени пластинки покрити с тънък слой от хибриден материал уреасил и 

контролни покривни стъкла се поставят в 6 ямкова плоча с BHI бульон и се инокулират 

с 100 μl от чиста микробна култура. След 48 часово инкубиране при 35 οC за формиране 

на биофилм се отстранява културалната среда и биофилма се фиксира за 24 часа при 

8 оC. 

 

4.2.4. Конфокална микроскопия 

 

Лазерно сканиращата конфокална флуоресцентна микроскопия в последните 

години е основен инструментален метод в областта на биологичните и 

биомедицинските науки, както и за изследване на нови материали за биотехнологично 

приложение, които са невъзможни с други методи, като например традиционна оптична 

микроскопия [Pellacani 2007].  Прилагането на широк спектър от нови синтетични и 

естествено срещащи се флуорохроми прави възможно да се идентифицират клетки и 

под-микроскопични клетъчни компоненти с висока степен на специфичност на фона на 

нефлуоресциращи материали [Matsumoto 2002]. В действителност, конфокален 

микроскоп често е в състояние да разкрие наличието на единична молекула.  

Конфокалната микроскопия предлага няколко предимства пред 

конвенционалните оптични микроскопии, включително способността да се контролира 

дълбочината на полето на заснемане, елиминиране или намаляване на допълнителната 

информация от фокусната равнина, което води до влошаване на състоянието на 

изображението и способност да се събират серийни оптични изображения от различни 

разрези от дебели образци [Centonze 2006]. Основният ключ към конфокалния подход е 

използването на техники за пространствено филтриране за премахване на извън 



фокусната светлина или отблясъците в пробите, чиято дебелина надхвърля 

непосредствената равнина на фокуса. В действителност, конфокалната технология се 

оказва едно от най-важните постижения, достигнати някога в оптична микроскопия. 

При избора на флуоресцентни багрила за конфокална микроскопия е 

необходимо се обърне внимание на специфичните възможности на апарата за 

възбуждне и откриване на флуоресцентно излъчване в области на дължина на вълната, 

предоставени от лазерните и детекторни системи. 

 Няколко от акридиновите багрила, изолиран за първи път през деветнадесети 

век, се използват като флуоресцентни маркери в конфокалната микроскопия [Tsien 

2005]. От тях най-широко използван е акридин оранж. Във физиологични граници на 

рН, молекулата е протонирана и съществува предимно в катионен вид в разтвора. 

Акридин оранж се свързва здраво към ДНК чрез вмъкване на акридиновото ядро между 

последователните базови двойки и дава зелена флуоресценция с максимална дължина 

на вълната от 530 nm [Lee 2004]. Aкридин оранж се свързва здраво също и с РНК или 

едноверижна ДНК. Маркерът има пик и при по-голяма дължина на вълната 

приблизително 640 nm – червено, когато се свързва с макромолекулите. В живите 

клетки, акридин оранжево преминава през клетъчната мембрана и се натрупва в 

лизозомите.  

Конфокалната лазерно сканираща микроскопия е важен метод за изучаване 

структурата на биофилмите. Това е недеструктивен и неинвазивен метод [Mueller 

(2006)]. Конфокалната лазерно сканираща микроскопия позволява откриване и 

локализиране на биофилма върху хибриден материал UREASIL. 

 

4.2.5.  Определяне на микробно число 

 

Бактериалните щамове се култивират върху BHI агар за една нощ при 35 °C. 

Суспензия на всеки от тях се приготвя в BHI бульон докато бактериалната плътност 

достигне най-малко 1,5-2x108 колонии, образуващи единици в милилитър (CFU/ml) и 

се инокулират със 100 μl от чиста микробна култура веднъж върху фрагменти 

UREASIL в 96-ямкови полистиренови микротитърни плаки и второ върху ямки без 

Ureasil и се инкубират 48 часа при 35 οC. След инкубация на заразените хранителни 

среди в ямките се аспирира при стерилни условия и пробите се промиват с 200 μl PBS. 

С помощта на серийно 10-кратно разреждане чрез преброяване стойността на CFU/ml в 

BHI агар, е определен броя на живите бактериални клетки и концентрация им в 

биофилма. Проверките, които се използват са: три контроли от UREASIL със стерилен 

PBS, стерилна хранителна среда и стерилна вода и същата контрола на гнездата без 

UREASIL. 

 

4.2.6. Метод на Лоури за количествено определяне на белтъчно съдържание  

 

Подготвят се реактив А: 2% Na2CO3 в 0,1N NaOH, реактив Б: 1% CuSO4.5H2O и 

реактив В: 2% натриев тартарат. Реактив Г се получава при смесване на реактиви Б и В 

в съотношение 1:1. Реактив Д се приготвя точно преди работа от реактиви Г и А в 

съотношение 1:50 [Yotova 1996].  

 

4.2.6.1. Определяне на количество свободен белтък: 

 

За стандартна права: за еталон се използва разтвор на говежди серумен албумин 

(BSA) с концентрация 1 mg/ml. От този разтвор в епруветки се приготвят 

разрежданията описани в таблица 3. 



Таблица 3  

Разтвор Контрола 1[ml] 2[ml] 3[ml] 4[ml] 5[ml] 6[ml] 7[ml] 8[ml] 9[ml] 10[ml] 

1mg/ml 

BSA 

- 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

d.H2O 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 - 

 

Към всяка епруветка се добавят 5 ml от реактив Д, разбърква се и се оставя да 

престои 10 минути на стайна температура. След това се прибавят по 0,5 ml 1N реактив 

на Фолин-Чокълтеу (фосфомолибдоволфрамат). След 45 минути се фотометрира при 

750 nm срещу контрола. Получените резултати се представят графично в координати 

А/С – стандартна права.  

 

4.2.6.2. Модифициран метод на Лоури за количествено определяне на 

микробиален и имобилизиран белтък: 

 

Проба от имобилизирания белтък се поставя в Бехерова чаша от 10 ml и пробата 

се довежда до 1 ml с дестилирана вода. Към нея се добавят 5 ml реактив Д и се оставя 

140 минути при непрекъснато разбъркване, след което определянето следва 

процедурата за определяне на количество свободен белтък. 

4.2.7. Метод за окисление на въглехидратни остатъци: 

0,062 ml миши антитела срещу афлатоксин В1(AFB1) [Yotova 2010] се разтворя 

в 20 ml 50 mM ацетатен буфер и 0,4 ml HIO4 при непрекъснато разбъркване на 

магнитна бъркалка в продължение на 4 часа на тъмно при стайна температура. След 

което се добавят 0,025 ml етилен гликол и разбъркването продължава още 30 минути. 

Разтворът се прехвърля в диализно черво. Диализата се извършена в 0,0005 М ацетатен 

буфер, на тъмно в продължение на 18-24 часа, при  температура 4 оC [Zaborsky 1972]. 

 

4.2.8. Метод за ковалентна имобилизация на антитела с предварително окислени 

въглехидратни остатъци: 

 

Имобилизирането  се извършва кдто се претеглят се по 1,0 g  сухи полимерни 

пластини или резонатор за кварцово кристалната микровезна с отлят върху него 

полимер. Поставят се в Бехерова чаша и към тях се прибавят 20 ml от окисления и 

диализиран разтвор. Имобилизацията се осъществява при непрекъснато разбъркване и 

температура 4 oC в продължение на 18 часа.  След това мембраните се  промиват с  

дестилирана  вода.  

 

4.2.9. Стандартни разтвори на AFB1: 

 

От разтвор 5 μg/ml AFB1 в 100% СН3ОН се подготвят стандарти, като се 

разрежда с 60:40 метанол/вода [Babu 2014]. 

 

4.2.10. Инкубиране на AFB1 със заешки антитела срещу AFB1: 

 

В центрофужни епруветки се смесват 100 μl от подготвен стандартен разтвор на 

AFB1 с 5 μl от заешки антитела срещу AFB1 и внимателно се разклаща, за да се 

свържат токсина и антитялото. За оптичен сензор се използват маркирани с 

пероксидаза антитела. 

 



4.2.11. Кварцово кристална микровезна (QCM) 

 

С кварцово кристалната микровезна се определя масата на единица площ чрез 

измерване на промяната в честотата на трептене на кварцов резонатор. Резонансната 

честота се променя при отлагане или отнемане на малки количества маса. QCM може 

да се използва във вакуум, в газова фаза - "газов сензор" (първото приложение на QCM, 

описано от King [King 1964] и най-често в течна среда. Във течна среда методът е 

високо ефективен при определяне на молекулния афинитет (в частност на белтъци) към 

функционализирани повърхности, съдържащи активни центрове. Също така могат да се 

определят и големи частици, като например антитела, вируси, полимери и др. QCM се 

използва и за изучаване на взаимодействията между биомолекули. Лесно може да се 

постигне измерване на честотата с висока прецизност и следователно е лесно да се 

измери промяна в масата под 1 μg/cm2.  

QCM се състои от тънка пиезоелектрична пластинка, която от двете страни има 

електроди, получени чрез кондензация. Поради пиезо ефект, прилагането на АС-

напрежение върху електродите предизвиква образуване на стояща вълна. 

Електромеханичното свързване предоставя лесен начин за определяне на акустичния 

резонанс по електричен път. Все пак, то може да окаже слабо влияние върху 

резонансната честота. Този ефект може да се използва за наблюдение [Lin 1995], но 

обикновено се избягва.  

Повечето акустични сензори използват стоящи вълни. Тези вълни се получават 

лесно в течни и газови среди. Надлъжните вълни се образуват в обема на кристала, 

отразяват се от срещуположната стена и се връщат в обратна посока [Eggers 1987; 

Horowitz 1989]. Степента на проникване на стояща вълна с честота 5 MHz във вода е 

250 nm. Тази ограничена дълбочина на проникване прави QCM повърхностно 

специфичен метод. 

 

4.2.11.1. Получаване на полимерен слой от съполимер акриламид-акрилонитрил 

върху QCM-резонатори: 

 

Съполимер  акриламид-акрилонитрил се разтваря в диметилформамид (DMF) 

(100 mg/ml) и се разбътква с магнитна бъркалка 15 минути. Полученият разтвор се 

разрежда с анизол в съотношение 1:1. От него се накапва върху резонатора или 

пластината, така че да се покрие цялата повърхност и се поставя за една минута на spin 

coating при 2000 оборота в минута Полученият слой трябва да изсъхне преди  

имобилизация (Фиг. 21). 

 

 
Фиг. 21. Схема на QCM-резонатор с отлят полимерен слой. 

 

 



4.2.11.2. QCM-базиран биосензор за AFB1: 

 

За основен разтвор на кварцово кристалната микровезна се използва 

физиологичен разтвор. При пропускане на предварително инкубирания разтвор над 

резонатора честотата му на трептене се понижава, тъй като се образува сандвич между 

заешки антитела срещу AFB1, AFB1 и миши антитела срещу AFB1 (Фиг.22). 

 

 
Фиг. 22. QCM-имуносензор тип „сандвич” между заешки антитела срещу AFB1, 

AFB1 и миши антитела срещу AFB1. 

 

За разрушаване на сандвича и възстановяване на повърхността на резонатора се 

пропуска фосфат-цитратен буфер (съдържащ 4,7 g/l лимонена киселина и 9,2 g/l 

безводен Na2HPO4) с рН = 5 в продължение на 20 минути. 

 

4.2.12. Оптичен имуносензор за AFB1: 

 

Пластинка от съполимер акриламид-акрилонитрил или от UREASIL с 

имобилизирани моноклонални миши-антиафлатокси Б1-антитела се измиват 

последователно с дестилирана Н2О-, физиологичен разтвор и отново с дестилирана 

Н2О и се поставят в 0,025 % BSA за 1 час, за да се блокира свободната повърхност. 

След обилно измиване с дестилирана вода съполимерът се инкубира с разтвор описан в 

4.2.8. за 30 минути и отново обилно се измива с дестилирана вода. Активността на 

пероксидазата се определя с о-дианизидин, като на дъното на кюветата се поставя 

пластинката. Количеството ензим е пропорционално на афлатоксина. 

Сензорът се регенерира като се поставя за 1 час във фосфат-цитратен буфер с рН 

= 5 и след това за 1 час във физиологичен разтвор. 

 

5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

 

5.1. Оптични и микротвърдостни изследвания 

 

Оптичните свойства на колоиден разтвор на сферични частици с радиус R може 

да се опише с теорията на Мей, който пръв обяснява произхода на червения цвят на 

златните колоиди [Mie 1908]. В разреден колоиден разтвор, съдържащ N частици за 

единица обем (cm3), измерената абсорбция на дължина на оптичния път d  е: 
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A ext ,            (13) 



където Cext е абсорбцията на напречното сечение на една-единствена частица, d е 

дължината на оптичния път и I0 и I(d) са интензитите на входящата и преминалата 

светлина.  

За сферични частици с радиус R, много по-малък от дължината на вълната на 

светлината само колебанието на дипола допринася значително за абсорбцията на 

напречното сечение (диполна апроксимация) и Cext може да се запише по следния 

начин [Mulvaney 1996]:  

    ,                     (14) 

където ’ и ” са реалната и имагинерна части на дължината на вълната, от която 

зависи диелектричната функция m и представлява диелектричната функция на средата. 

 
Фиг. 24.  Експериментален абсорбционен спектър на първоначалния златен 

колоид във вода (), експериментален абсорбционен спектър на образец 1 (∙∙∙∙∙∙∙∙) и 

изчислен абсорбционен спектър на образец 1  (−•−•−). 

 

На Фиг. 24. е представен експерименталният адсорбционен спектър на 

първичния воден разтвор на цитрат-стабилизирани златни наночастици със среден 

размер от 15 nm, експерименталният спектър на твърд образец от ди-уреасил с добавка 

на златни наночастици, получен без добавяне на агрегационен агент (проба 1) и 

теоретичният спектър, определен за проба 1.  Първят се основава на уравнение 14 чрез 

използване на реалната и имагинерна части на диелектричната функция за златните 

частици в обема [Johnson 1972]. 

Налице е очаквана промяна в позицията на плазмонния пик, получен за проба 1 

(разположен на 529 nm) по отношение на първоначалния колоиден разтвор във вода (с 

519 nm). Това се дължи на увеличение на индекса на пречупване при смяна на 

дисперсионната среда от етанол (n = 1,33) на ди-уреасил (n = 1,508). Позицията на 

плазмонния пик, получен за пробата 1, съвпада с изчислената, получена чрез 

използване на данните за диелектричната константа на Johnson и Christy и коефициента 

на пречупване на уреасиликатната матрица (1,508). Очевидно е, че оптичният отговор 

от подготвения нанокомпозит наподобява този на изходния колоид. 

Адсорбционните спектри на пробите, съдържащи златни наночастици с различна 

степен на агрегация, са представени на Фиг.24. 

Както се вижда на Фиг. 25 с нарастване на концентрацията на AgNO3 

плазмонният максимум при 520 nm се разширява и се появява втори максимум при 



~700 nm и става все по-ясно изразен. Става ясно, че включените в матрицата златни 

наночастици, предизвикват промени в цвета в процеса на агрегация. Тези промени се 

дължат на взаимовръзката между полето на повърхностното плазмонно поле и 

частиците [Quinten 1989]. Видът на модела може да се обясни чрез образуването на 

димери и агрегати от по-висок порядък, които не са със сферична симетрия и могат да 

бъдат представени с приблизително еквивалентни елипсоиди.  

 

 
Фиг. 25. Адсорбционни спектри на уреасиликатни нанокомпозити с различна 

степен на агрегация на златните наночастици. Номера над кривите съответстват на 

обозначението на пробите, представени в таблица 2. 

 

На Фиг. 26 са представени индентационните криви (натоварване – 

индентационна дълбочина) за всички образци. Както маже да се види, участъка от 

кривите, съответстващ на натоварването и този на разтоварването са почти паралелни, 

което означава, че образците са изключително еластични. Данните на Фиг. 26 показват 

обобщена средно аритметичната стойност на измерените идентационни характеристики 

за изследваните образци. Линиите между точките са само за визуално улесняване на 

проследяването на тенденциите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



а) 

 

б) 

 
 

в) 

 

г)  

 
                                       д) 

 
Фиг. 26.  Криви на отместване натоварване/разтоварване: a) образец 1; б) 

образец 2; в) образец 3;   г) образец 4; д) образец 5. 

 

От Фиг. 27. a) и б) ясно се вижда, че микроиндентационните параметри се 

променят с увеличаване количеството на добавения AgNO3, т.е. с промяна на степента 

на агрегация. В първата част намаляват HMV, HMs и индентационният еластичен 

модул (Eit), за разлика от микротвърдостните характеристики Hit и HV, които 

нарастват. Като се има предвид, че HMV и HMs характеризират общото съпротивление 

срещу проникване, а Hit и HV - съпротивленито само срещу пластична деформация, 

може да се направи заключението, че съпротивлението срещу еластична деформация 

намалява, т.е. образците стават по-еластични. Следващото увеличаване на добавения 

AgNO3 води до подобряване на всички изследвани характеристики (Фиг. 27 a), б) и в) 

до 150 [nmol] (образец 4).  



а) 

 

б) 

 
в) 

 

г)

   

Фиг. 27. а) Динамична (HMV) и Мартенсова (HMs) твърдости; б) индентационна 

(Hit) и Викерсова (HV) твърдости; в) индентационен еластичен модул; г) 

индентационно пълзене. 

 

Знаейки, че количеството на златните наночастици е еднакво за всички проби, 

промените в механичните свойства може да се дължи само на възникването на 

различни агрегационни структури, в резултат на добавянето на AgNO3. Има много 

публикации, занимаващи се с типа на агрегационните структури на златните 

наночастици, в зависимост от вида и количеството на агрегационния агент: 

нишковидни, гроздовидни или омрежени структури [Turkevich 1954]. Нещо повече, 

златните наночастици съхраняват индивидуалността си в агрегатите. Предполагаме, че 

в нашия случай първата порция от AgNO3 частично разрушава стабилизиращият слой 

на златните наночастици, което води до формиране  частично омрежена структура от 

златни наночастици. Очевидно електростатичните сили между частиците са достатъчно 

здрави, за да осигурят добрата еластичност на пробата. Увеличаването на количеството 

на добавения AgNO3 води до по-пълно унищожаване на зареденият повърхностен слой, 

по-пълно и многостранно свързване между частиците, което уплътнява омрежената 

структура. При концентрация на дестабилизиращия агент по-висока от тази в проба 4 

агрегационният процес е толкова ясно изразен, че омрежаването се разкъсва и се 

прегрупира в плътен клъстер или гроздовидна структура. Получените гроздовидни 

образувания не притежават толкова голямо съпротивление както омрежената структура 

и в резултат на това микроиндентационните характеристики намаляват.  

 Добавянето на AgNO3 практически не влияе на процеса на пълзене (Фиг.26 г)  



Основание за такова тълкуване на микромеханичните свойства ни дават и 

научните изследвания и TEM микрографията на агрегати на златни наночастици, 

публикувани в [Liu 2013] (Фиг. 28) и [Pardinas 2007] (Фиг. 29). 

 

 
Фиг. 28. Цетилтриметиламониево-йонно-покрити златни наночастици преди (a) 

и след (б) 500 секунди от електронно-лъчева експозиция в TEM клетка с течна среда 

при 200 kV, скала 200 nm. 

 

 

 

Фиг.29. TEM микрография на I (a) и II (б) проби от златни наночастици,  

използвани за синтез на нанокомпозити, скала: 100 nm. 

 

 Може да се предположи, че процесът на агрегация започва в малък обем с по-

висока локална концентрация на разтвор AgNO3, непосредствено след неговото 

добавяне. Когато разтворът се хомогенизира концентрацията на AgNO3 намалява и 

агрегацията спира. По-разреден разтвор на AgNO3 води до по-малка степен на 

агрегация. Едновременно с това, вискозитета на уреа силикатния мономер нараства 

бързо за кратък период от време, което води до фиксиране на образуваните агрегати в 

гела.  

В заключение може да се каже, че златните наночастици, стабилизирани чрез 

електростатични сили, успешно са въведени в уреа силикатна матрица, като е избегнат 

етапа на покриване на наночастиците със защитни обвивки от силициев диоксид. 

Получени са високопрозрачни монолити. 

С употреба на еднакъв златен колоиден разтвор, с частици с еднакви размери и 

форма, и чрез регулиране на условията са получени уреасиликатни нанокомпозити, 

съдържащи агрегати от златни наночастици. Задържането на агрегацията на златните 

наночастици предварително е постигнато в желатинови филми. В нашия случай са 

получени високопрозрачни монолитни образци. 

Микромеханичните характеристики се променят в зависимост от степента на 

агрегацията. Предполагаме, че подобряването на модула на еластична индентация и 

съпротивлението срещу обща и пластична деформация се дължи на образуваната 

омрежена структура от златните наночастици.  



Когато металните наночастици образуват гроздовидни структури механичните 

свойства се понижени.    

Този метод е обещаващ за разработване на гъвкави монолити с желан профил на 

абсорбция и подобрени механични свойства на базата на включени метални агрегати от 

наночастици. 

 

5.2. Изследване образуването на биофилм върху уреасил 

 

Формирането на биофилм след 48 часова инкубация се определя и оценява чрез 

използване на метода на преброяване CFU/ml  (Таблица 4) и визуализация чрез  

конфокална лазерно сканираща микроскопия (Фиг. 30).  

 

Таблица. 4. Микробен биофилм, установен чрез преброяване на живи бактерии 

(микробно число) 

Микробни видове  

(брой щамове) 
Микробно число 

върху UREASIL 

[cfu/ml] 

Микробно число 

върху стъкло 

[cfu/ml] 

Staphylococcus aureus MSSA (ATCC29213) 7x10 000 3x100 000 

Staphylococcus aureus MRSA (n=2) 8x100 000; 

3x1 000 000 

6x1 000 000; 

2x10 000 000 

Streptococcus intermedius (n=2) 3x100 000; 

2x1 000 000 

9x100 000; 

7x1 000 000 

Enteroccocus faecalis (n=3) 9x10 000; 

4x100 000 

4x10 000 000; 

1x10 000 000 

Moraxella catarrhalis bro2+ (n=1) 8x1 000 5x10 000 

Escherichia coli (ATCC25922) 5x10 000 3x100 000 

Escherichia coli ESBL (n=1) 9x10 000 2x10 000 000 

Klebsiella pneumoniaе ESBL (n=1) 5x100 000 8x100 000 000 

Morganella morgannii MDR (n=1) 6x10 000 000 8x100 000 000 

Pseudomonas aeruginosa (n=1) 7x10 000 000 8x1 000 000 000 

Acinetobacter baummannii 5x100 000 4x100 000 000 

Stenotrophomonas maltophilia (n=1) 9x10 000 7x100 000 000 

 

С модифицирания метод на Лоури се определя белтъчното съдържание в 

изследваните проби (Фиг. 31). Четиридесет и осем часов инкубационен период се оказа 

достатъчен за изследваните бактериални щамове за изграждане на добре оформени 

биофилми върху изследваните образци (Фиг. 30), факт, който съответства на 

резултатите от предишни изследвания [Gergova 2012; Gergova 2015].  От резултатите, 

представени в  таблица 4 може да се направи заключение, че на стъклото се образува 

биофилм с повече живи бактерии в сравнение с биофилма покриващ уреасила, което е 

определено чрез микробното число. Разликата е около 10 пъти при стафилококи и 

мораксела, и почти 100 пъти при ентерококи, т.е. при Грам-положителни и Грам-

отрицателни коки. Само при Streptococcus intermedius разликата е по-малка от 10 пъти. 

В Грам-отрицателни пръчковидни и мултирезистентни бактерии разликата в броя на 

живите бактерии в биофилма покриващ стъклото е дори още по-

повече от този върху уреасил. Разликите, представени в таблица 4 и Фиг. 29, между 

различните щамове (вариращи от 10 до 1000 пъти), зависят от възможностите на 

отделните видове бактерии, участващи с различни повърхностни структури на 

клетъчната стена в адхезията към повърхности и да образуват биофилми [Hall 2004; 

Usha 2010].  
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Фиг. 30. Снимки от конфокална флуоресцентна микроскопия: а) биофилми, 

формирани върху UREASIL, б) биофилми, формирани върху стъкло. 

 

В заключение от първоначалните резултати може да се твърди, че структурата 

на уреасила е по-неблагоприятна за сцепление и размножаване от тази на стъклото, но 

проблемни видове със силно производство или свръхпродукция на екзополизахаридни 

алгинати, капсулно вещество или слуз като K. pneumoniе, M. morgannii, P. аeruginosa и 

други глюкозо-ферментиращи бактерии: A. baummannii и S. maltophilia формират дебел 

биофилм след 48 часово култивиране върху уреасил. Биофилмът образуван от тези 

бактерии е много здрав и е трудно да се елиминира, тъй като те имат много 

повърхностни биомолекули, отговорни за адхезията [Usha 2010; Gergova 2012; Gergova 

2015]. Образуването на биофилм върху повърхността на полистиролна пластина, 

тестван с P. аeruginosa показа резултати, подобни на тези на стъклото, съответно отново 

много пъти по-високо микробното число от този покриващ уреасила.  

Стерилен физиологичен разтвор и култивационен бульон без предварително 

култивиране на микроорганизми в тях остават без микробен растеж.  

 

.  

Фиг. 31. Количествено определяне на белтъчно съдържание в биофилм по 

модифициран метод на Лоури: ■ – върху UREASIL; ■ – върху стъкло. 



В промивните води на биофилмите е определено количеството белтък чрез 

модифицирания метод на Лоури. Получените резултати са представени на  Фиг. 31. 

След оценка на този метод, резултатите потвърждават повечето от резултатите от 

микробиологичния метод. 

В резултат на изследванията може да се заключи, че броят на живите бактерии 

колонизиращи повърхността на хибриден материал уреасил е по-нисък от този на 

стъклената повърхност. Тези резултати се потвърждават също така и с конфокалната 

микроскопия, както маже да се види на Фиг. 30. 

Необходими са нови стратегии за превенция и лечение на клинично значими 

бактериални биофилми, защото образуващите се микробни биофилм са отговорни за 

повечето от хроничните бактериални инфекции при хора и животни [Hall 2004; Usha 

2010; Gergova 2012; Gergova 2014]. Получените резултати подкрепят заключението, че 

уреасил е материал с добър потенциал за биомедицински приложения. 

Тази работа изследва формирането на биофилм върху хибриден материал 

UREASIL, като първа стъпка от изучаването на формирането на биофилм върху 

нанокомпозитни материали на база UREASIL с различни видове наночастици.  

 

5.3. Биосензор за афлатоксин 

 

5.3.1. QCM-биосензор за афлатоксин 

 

За носещ буфер е използван физиологичен разтвор. След стабилизиране на 

честотата на резонатора през QCM-апарата са инжектирани 50 μl разтвор, съдържащ 1 

ng/ml AFB1 инкубиран със заешки-анти-AFB1-антитела. В резултат честотата на 

трептене намалява с 80Hz, което се дължи на отлагането на маса върху резонатора. При 

следващо добавяне на 50 μl предварително инкубиран разтвор, съдържащ 10 ng/ml 

AFB1 сигналът не се променя, което означава, че паратопите на имобилизираните 

миши-анти-AFB1-антитела са блокирани и няма неспецифична адсорбция. 

Следващата стъпка е освобождаване на имобилизираните антитела, т.е. 

регенериране на биосензора. Промяната на киселинността предизвиква промяна на 

триизмерната структура на антителата, което води до разглобяване на получената 

структура тип сандвич.  

 
Фиг. 32.  50 μl разтвор, съдържащ 1 ng/ml AFB1 инкубиран със заешки-анти-

AFB1-антитела предизвиква намаляване на честотата на трептене с 80Hz. Следващо 

добавяне на 50 μl предварително инкубиран разтвор, съдържащ 10 ng/ml AFB1 не 

променя сигнала. 



След възстановяване на първоначалната честота киселият буфер е заменен с 

физиологичен разтвор. След което са инжектирани 50 μl инкубиран разтвор, съдържащ 

10 ng/ml AFB1. В резултат на това честотата на трептене се понижава със 70Hz (Фиг. 

32). 

50 μl предварително инкубиран разтвор, съдържащ 0,1 ng/ml AFB1 намалява 

честотата с 10Hz. Следващо добавяне на 100 μl разтвор, съдържащ 0,1 ng/ml AFB1 

намалява сигнала с още 12Hz (Фиг.32). От това може да се направи извода, че след 

инжектиране на 50 μl разтвор, съдържащ 0,1 ng/ml AFB1 част от паратопите на 

имобилизираните антитела остават свободни и се насищат при следващо добавяне на 

разтвор, съдържащ AFB1. 

 
Фиг. 33. 50 μl разтвор, съдържащ 0,1 ng/ml AFB1 намалява честотата с 10Hz. 

Следващо добавяне на 100 μl разтвор, съдържащ 0,1 ng/ml AFB1 намалява сигнала с 

още 12Hz. 

 

При следващото изследване са инжектирани 50 μl разтвор, съдържащ 0,2 ng/ml 

AFB1 намалява честотата с 20Hz. Следващо добавяне на 100 μl от същия разтвор 

намалява сигнала с още 20Hz, което показва, че и в този случай след първото 

инжектиране остават свободни паратопи по повърхността на резонатора (Фиг. 33.).  

 

 
Фиг. 34. 50 μl разтвор, съдържащ 0,2 ng/ml AFB1 намалява честотата с 20Hz. 

Следващо добавяне на 100 μl от същия разтвор намалява сигнала с още 20Hz. След 

регенериране на сензора и инжектиране на 50 μl разтвор, съдържащ 0,4 ng/ml AFB1 



намалява честотата с 20Hz. Следващо добавяне на 100 μl от същия разтвор намалява 

сигнала с още 10Hz. 

 

След регенериране на биосензора и инжектиране на 50 μl разтвор, съдържащ 0,4 

ng/ml AFB1 честотата намаля с 20Hz. Следващо добавяне на 100 μl от същия разтвор 

намалява сигнала с още 10Hz, следователно и тук след първите 50 μl нямаме насищане, 

но останалите свободни паратопи са по-малко и затова следващите 100 μl понижават 

честотата само с 10Hz – имаме насищане (Фиг.34). 

Тестваните сензори прояваяват чувствителност 5-7 цикъла. 

В заключение може да се каже, че с полученият QCM-биосензор за афлатоксин 

могат да се определят изключително ниски концентрации AFB1, тъй като към 

сравнително малката молекула на токсина се закачва многократно по-голямо антитяло. 

Това води отлагане на голямо количество маса върху резонатора и намаляване на 

трептенето му, дори при ниска концентрация на AFB1. 

 

5.3.2. Оптичен сензор за AFB1 

 

Върху съполимер от акриламид-акрилонитрил са имобилизирани миши-анти-

AFB1-антитела с предварително окислени въглехидратни остатъци. От проведените 

изследвания са наблюдавани разултатите описани в таблица 5. 

 

Таблица 5 Разултати от анализ на разтвор, съдържащ 0,01 ng/ml AFB1 

материал  0,01 ng/ml AFB1 

съполимер порест  

 

ΔА/min 

0,229 

*0,004 

съполимер гладък 0,139 

UREASIL 0,222 

*  При повторно потапяне на мембраната в чист субстрат, веднага след първото 

измерване, ΔА/min и интензитета на оцветяването след измерване рязко намаляват, тъй 

като при рН = 6 сандвичът се разделя. 

Получена е стандартна права по метода на Лоури, като за стандартен белтъчен 

разтвор е използван разтвор на миши-анти-AFB1-антитела с концентрация 1 mg/ml. От 

този разтвор в епруветки са подготвени разрежданията описани в Таблица 6. 

 

Таблица 6 Пробоподготовка за получаване на стандартна права 

Разтвор Контрола 1 

[ml] 

2 

[ml] 

3 

[ml] 

4 

[ml] 

5 

[ml] 

6 

[ml] 

7 

[ml] 

8 

[ml] 

9 

[ml] 

1mg/ml 

mouse IgG 

- 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

d.H2O 1ml 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 



 
Фиг. 34. Стандартна права за определяне на белтък, получена с миши-анти-

AFB1-антитела. 

 

Към всяка от епруветките са добавени по 5 ml реактив Д и след разбъркване 

престояват 10 минути на стайна температура. Към всяка са добавени по 0,5 ml 1N 

разтвор на Фолин-Чокълтеу. След 45 минути разтворите са фотометрирани при 750 nm 

срещу контрола, като получените резултати са представени на Фиг.34. 

 След това е определено количеството имобилизирани антитела по 

модифицирания метод на Лоури, в резултат на което е установено, че върху гладки 

мембрани от съполимер са се имобилизирали 1.228 mg/g антитела, върху мембрани от 

порест съполимер – 2,17 mg/g, а върху хибриден материал UREASIL - 2,01 mg/g. 

Определеното количество антитела имобилизирани върху QCM-резонатора е 0,094 mg.  

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: За първи път са проучени възможностите на уреасил за 

биомедициниско приложение в следните направления: 

 Проучен е като материал стабилизиращ златни наночастици с химичен 

метод. Получени са високопрозрачни монолити и е доказано, че златните 

наночастици в материала са стабилни и не се уедряват с течение на 

времето. 

 Изследвани са за първи път възможностите за образуване на биофилм 

върху материала с три метода – морфологично-микроскопски, химичен и 

микробиологичен, в резултат на което е установено, че образувалият се 

върху уреасил биофилм е с по-ниска бактериална концентрация в 

сравнение с този върху стъклена повръхност при еднакви условия. 

 Уреасил е използван за първи път като носител, върху който са 

имобилизирани успешно миши моноклонални антитела и е конструиран  

работещ биосензор за AFB1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ИЗВОДИ 

 

1. Златни наночастици, стабилизирани чрез електростатични сили, успешно 

са въведени в уреасиликатна матрица, като е избегнат етапа на покриване на 

наночастиците със защитни обвивки от силициев диоксид. Получени са 

високопрозрачни монолити, които са стабилни продължително време и не се уедряват. 

 

2. Микромеханичните характеристики на хибридния материал уреасил се 

променят в зависимост от степента на агрегация на наночастиците. Подобряването на 

модула на еластична индентация и съпротивлението срещу обща и пластична 

деформация се дължи на образуваната омрежена структура от златните наночастици.  

 

3. Като се използва златен колоиден разтвор с частици с еднакви размери и 

форма и с регулиране на условията са получени уреасиликатни нанокомпозити, 

съдържащи различни агрегати от златни наночастици. 

 

4. Когато металните наночастици образуват гроздовидни структури при 

висока концентрация на AgNO3 механичните свойства се понижават. 

 

5. Този метод е обещаващ за разработване на гъвкави монолити с желан 

профил на абсорбция и подобрени механични свойства на базата на включени метални 

агрегати от наночастици, които бихa могли да намерят приложение и за биомедицински 

цели.  

 

6. При извършено паралелено in vitro изследване на биофим-образуването 

върху уреасилна и стъклена повръхност с три метода и различни микробни видове, 

установено е, че броят на живите бактерии, колонизиращи повърхността на хибриден 

материал уреасил е по-нисък от този върху стъклената повърхност. 

 

7. Концепцията за имунната реакция тип „сандвич” между заешки антитела 

срещу AFB1, AFB1 и миши антитела срещу AFB1 е потвърдена чрез конструиране на 

оптичен и QCM-имуносензори. 

 

8. Върху пластина от уреасил за първи път успешно ковалентно е 

имобилизирано мише антитяло срещу афлатоксин, като тази комбинация би могла да 

послужи за различни биомедицински цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ: 

 

7.1. Приноси с оригинален характер: 

 

1. За първи път в хибриден материал уреасил успешно са стабилизирани 

златни наночастици. Получени са високопрозрачни монолити, което представлява 

потенциална възможност той да се използва за биомедицински цели; 

 

2. Доказано е, че стабилизираните за първи път златни наночастици в 

уреасиликатна матрица са стабилни продължително време и не се уедряват; 

 

3. За първи път е проведено паралелно изследване с помощта на три 

различни метода (химичен, микробиологичен и микроскопски) с  различни 

микрорганизми за сравнение степента на колонизиране върху  повърхността на уреасил 

и стъклена повърхност; 

 

4. За първи път уреасил успешно е използван като матрица за конструиране 

на имуносензор за афлатоксин Б1 чрез ковалентна имобилизация на мише антитяло 

срещу афлатоксин Б1. 

 

 

7.2. Приноси с потвърдителен характер 

 

1. Стабилизирането на златни наночастици в уреасил показва резултати 

близки до тези при натоварвана на материала с други наночастици, каквито са CdSe. 

 

 

7.3. Приноси с приложно значение 

 

1. Успещното натоварване и стабилизиране на златни наночастици върху 

уреасил,  с изпотания метод и получаването на гъвкави монолити с желан профил на 

абсорбция и подобрени механични свойства на базата на включени метални агрегати от 

наночастици превръща хибиридния материал в потеницален кандидат за изработване 

на гранули с магнитно насочване за доставка на медикаменти на точно определено 

място в жив организъм;  

 

2. Резулатите от сравнителното проучване по отношение на образуването на 

биофилм върху уреасил и стъкло показват, че броят на живите бактерии, колонизиращи 

повърхността на хибридния материал е значително по-нисък от този върху стъклена 

повърхност; което, зедно с другите качества на материала уреасил го прави подходящ 

за биомедицински цели, особено в случаите, когато има повишен риск от развитие на 

биофилм около този материал, респ. с неговото приложение би се намалил риска от 

инфекции; 

 

3. Успешната ковалентна имобилизация на моноклонални антитела върху 

уреасил дава възможност за изработване на гранули за доставка на медикаменти на 

точно определено място в организма, чрез използване на антитяло срещу белтък, 

характерен за определен орган, както и за приложение в лабораторната диагностика 

или за други за биомедицински цели. 
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