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Церемонията по 
награждаване наградите за 
наука ПИТАГОР 2019

За 11-та поредна 
година 
Министерството на 
образованието и 

науката отличи учени, които 
имат съществен принос за 
развитието на българската 
наука. Това стана на 
официална церемония във 
Военния клуб. Гледайте 
самата церемония заснета от 
БГ Наука.

[ВИДЕО] Церемонията по 
награждаване наградите за наука 
ПИТАГОР 2019
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От дълбока древност лечеб-
ните растения се използват 
за лечение и профилактика 
на редица заболявания. Из-

ползвани самостоятелно или в комби-
нация с други лекарства, те служат за 
приготвяне на т.нар. фитопрепарати. 
Тези препарати намират приложение 
за лечение на заболявания на сърдеч-
но-съдовата, дихателната, нервната 
система и други.
Лаборатория „Химия на природните 
вещества“ (http://www.orgchm.bas.bg/
cnc_bg.html) съществува от създаване-
то на Института по органична химия 
през 1960 г., като нейни основатели са 
професорите Илия Огнянов, Никола 
Моллов и Николай Мареков. Oт 1977 
г. лабораторията е част от Центъра по 
фитохимия, създаден към Института 
по органична химия със съдействието 
на Българското правителство, ПРООН 
и ЮНЕСКО.
В лабораторията се работи върху из-
вличане, разделяне, пречистване и 

определяне на алкалоиди, флавонои-
ди и други фенолни съединения, три-
терпенови сапонини, сескитерпенови 
лактони, етерични масла и други би-
ологично активни вещества, съдър-
жащи се в български и чуждестранни 
лечебни и ароматични растения.
Особено внимание се отделя на раз-
работване на методики за стандар-
тизирането на българските лечебни 
растения и екстрактите от тях с цел 
утвърждаване на надеждни и въз-
производими методи за анализ на 
активните компоненти за нуждите 
на качествения контрол на продукти 
на хранително-вкусовата и фармаце-
втичната промишленост.
Същевременно, продължава търсе-
нето на нови биологично активни 
вещества в неизследвани биологич-
ни обекти като ендемични българ-
ски растения, прополис, гъби и други 
организми. Работи се основно върху 
химическото охарактеризиране на 
съединения с антибактериално, анти-

Развитие на фитохимичната наука 
в Института по органична химия с 
Център по фитохимия – БАН
Автори: Антоанета Трендафилова, Ангел Конакчиев, Калина Алипиева, Милка Тодорова, 

Надежда Костова, Стефан Филипов, Цветелина Дончева
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вирусно, имуномодулиращо и антиок-
сидантно действие. И в двете направ-
ления се работи интердисциплинарно 
съвместно с изследователи от обла-
стите на биологията, фармакология-
та, микробиологията, физиология на 
растенията и т.н. В рамките на между-
народни научни проекти съществува 
и тясно сътрудничество и с колеги от 
чужбина – Германия, Гърция, Испа-
ния, Македония, Монголия, Сърбия, 
Турция, Швейцария и др.
Особено важно място сред намерени-
те в растенията физиологично актив-
ни компоненти заемат алкалоидите, 
които представляват циклични азот-
съдържащи съединения. Дори пре-
ди да бъдат изолирани и структур-
но охарактеризирани, действието на 
много алкалоиди е било познато и из-
ползвано. Например, древните егип-
тяни използвали сока от семенната 
капсула на сънотворния мак (Papaver 
somniferum) като болкоуспокояващо 
средство. Едва през XIX век е установе-
но че активната му съставка е алкало-
идът морфин. Той е първият изолиран 
алкалоид, открит от немския аптекар 
Sertürner през 1806 година. От тогава 
химията на алкалоидите се развива 
все по-интензивно с откриването на 
все повече нови съединения, известни 
със своята физиологична активност. 
Много от тези вещества се използват 
и днес като лекарствени средства, 
като например болкоуспокояващият 
скополамин, противотуморните вин-

кристин и винбластин, и противока-
шлячните глауцин и кодеин. В Инсти-
тута по органична химия с Център по 
фитохимия начало на развитието на 
химията на алкалоидите е поставено 
през 1960 г. от проф. Огнянов, проф. 
Моллов и доц. Дучевска с търсене-
то на противотуморни алкалоиди от 
растението Vinca herbacea (тревист 
зимзелен). По-късно изследванията 
продължават с проучване алкалоид-
ния състав на растения от родовете 
Thalictrum (обичниче), Chamaecytisus 
(зановец) и Genista (жълтуга). От вида 
Thalictrum minus (дребно обичниче) 
е изолиран алкалоидът таликарпин, 
който влиза в състава на противоту-
морния препарат „Талибластин“, дос-
тигнал до трета фаза на клинични из-
питания. Натрупаният през годините 
опит става предпоставка за разширя-
ване обхвата на научните изследва-
ния и дава възможност за осъществя-
ване на съвместни проекти с учени от 
бивша Югославия, Полша, Коста Рика, 
Швеция, Монголия, Никарагуа и др. 
През годините в лабораторията са се 
обучавали 17 докторанти, успешно 
защитили образователната и научна 
степен „Доктор“, повече от 30 дипло-
манти, както и е защитена дисертация 
за присъждане на научната степен 
„Доктор на науките“.
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Част от лаборатория „Химия на 
природните вещества“ през проле-
тта на 1980 г.

В последните години изследванията в 
лабораторията са насочени към тър-
сене на нови биологично активни ал-
калоиди от растителен произход. Така 
беше изяснен алкалоидният състав 
на редица растения, разпростране-
ни в България и широко използвани 
в народната медицина от семейства 
Ranunculaceae (лютикови), Solanaceae 
(сенникоцветни), Asteraceae (слож-
ноцветни), Berberidaceae (киселотръ-
нови) и Fabaceae (бобови). От 

проучените видове са изолирани и 
идентифицирани чрез модерни спек-
трални методи повече от 200 алкало-
иди, от които 35 са новоописани при-
родни вещества. 
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IUPAC Симпозиум в Бон 1990 г. – 
проф Жинодо (САЩ), проф. Башер 
(Турция), д-р Дучевска и д-р Филипов 

Проведени са и редица химич-
ни трансформации с алкалои-
да глауцин и са синтезирани 55 
производни, от които 45 описа-
ни за първи път. Установена е 
антимикробна, цитотоксична, 
противовирусна и други ти-
пове активност, както на ня-
кои природни съединения, са-
мостоятелно или в смес, така и 
на синтезираните глауцинови 
производни. Същевременно не 
преставаме да се грижим за за-
пазване на биоразнообразието 
на българската флората чрез 
проучване на ендемични растения 
и редки видове, като Papaver degenii 
(пирински мак), Hypecoum ponticum 
(черноморски хипекоум), Corydalis 
slivenensis (сливенска лисичина) и др. 
За вида Papaver degenii, в сътрудни-
чество с Института по биоразнообра-
зие и екосистемни изследвания към 
БАН, е реализирано успешно ин витро 
култивиране и екс витро адаптиране 
с повишаване на алкалоидното съ-
държание в получените култури. Ос-
вен търсене на биологично активни 
съединения усилията ни са насочени 
и към методи за качествен и коли-
чествен анализ на токсични пироли-
зидинови алкалоиди, които поради 

възможност от случайно попадане в 
храни с растителен произход крият 
сериозен риск за човешкото здраве.

Младите научни сътрудници Свет-
ла Плачкова, Стефан Филипов и Лъ-
чезар Трифонов

Известно е, че алкалоидите като ха-
рактерни вторични метаболити с 
ограничено разпространение често се 
използват и в растителната хемосис-
тематика. Въз основа на натрупаните 
данни за алкалоидния състав на ре-
дица видове са установени важни хе-
мотаксономични корелации в родове 
Datura (татул), Glaucium (папаронка), 
Senecio (спореж), Hypecoum (хипеко-
ум), Fumaria (росопас), Coridalis (лиси-
чина) и други.
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Лятото на 1975 г., проф. Моллов, 
доц. Дучевска, младите химици, бъ-
дещи доценти Филипов и Христов и 
техник Маринова

Друго от направленията, които се 
развиват в Лаборатория „Химията на 
природните вещества“ в ИОХЦФ е хи-
мията на терпеноидите, характерни 
съединения на голяма част лечебни 
и ароматични растения. Те са голям 
клас разнообразни химични съедине-
ния, производни на изопрена (С5Н8), 
отличаващи се с многообразие в ске-

летния тип и разнообразна биоло-
гична активност – антибактериална, 
антивирусна, противотуморна, проти-
вовъзпалителна и др. В зависимост от 
броя на изопреновите звена в тяхна-
та структура се разграничават моно- 
(С10), сески- (С15), ди-(С20), тритерепно-
иди (С30) и т.н. 

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


НАУКА

14Българска наукаЮНИ 2019

 

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Проф. д-р Илия Огнянов, научните 
сътрудници Елена Цанкова и Милка 
Тодорова, химиците Мария Загоро-
ва, Цецка Микова и Зарко Ганчев и 
чуждестранен докторант, 1976 г.

Началото на тази тематика в инсти-
тута е поставено от акад. Д. Иванов 
и сътрудници с изследвания върху 
химичния състав на етерични масла, 
промишлено произвеждани в Бълга-
рия – роза, лавандула, здравец и др. 
Едно от първите постижения в тази 

област е доказването на структурата 
на гермакрон, първият представител 
на сескитерпеноиди с десетатомен 
цикличен въглероден скелет, изоли-
ран от българското здравецово масло 
от акад. Димитър Иванов и проф. Илия 
Огнянов. По-късно доц. Елена Цанкова 
и проф. Илия Огнянов от същото мас-
ло изолират и идентифицират герма-
зон, съединение с нов трицикличен 
сескитерпенов въглероден скелет. 
Тази тематика продължава и до днес 
като етеричните масла са част от фи-
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тохимичния профил на изследваните 
лечебни растения предимно от сем. 
Asteraceae (сложноцветни) (Achillea – 
равнец, Artemisia – пелин, Tanacetum – 
вратига, Inula – оман и др.) и Lamiaceae 
(устноцветни) (Lavandula – лавандула, 
Thymus – мащерка, Sideritis – планин-
ски чай и др.). Разработени са също 
методики за определяне на пестици-
ди и фталати в етерични масла. Де-
финирани са характеристики, доказ-
ващи автентичността и защитеното 
географско наименование на българ-
ското розово масло. 

Проф. д-р Илия Огнянов, научните 
сътрудници Иванка Костова и Мил-
ка Тодорова с докторанти от Ви-
етнам през 80-те 

Друга съществена област в изследва-
нията на нашата група е химията на 
сескитерпеновите лактони. Интере-
сът към този клас вторични метабо-
лити се дължи от една страна на раз-

нообразните химически проблеми, 
които предлагат за разрешаване и 
многообразието от скелетни типове, а 
от друга на тяхната широкоспектърна 
биологична активност (антибактери-
ална, антитуморна, антималарийна, 
антихелминтна, противовъзпалител-
на и др.). Не на последно място тряб-
ва да се отбележи и успешното им 
използване при разрешаване на таксо-
номични проблеми. В резултат от фи-
тохимичните изследвания на расте-
ния от родовете Tanacetum – вратига, 
Chrysanthemum – хризантема, Achillea 
– равнец, Artemisia – пелин, Xanthium 
– рогачица, бодил, Cnicus – пресечка, 
Centaurea – метличина, Senecio – спо-
реж, Anthemis – подрумиче, Inula – 
оман, Jurinea – миск, Arnica – арника, 
са изолирани, структурно и стерео-
химично охарактеризирани над 350 
природни вещества, от които повече 
от 120 са нови природни съединения. 
Установени са хемотипове във видо-
вете Thymus vulgaris – обикновена ма-
щерка, Achillea collina – хълмов равнец, 
A. clypeolata – жълт, струмски равнец, 
A. carpatica – карпатски равнец и др. 
Предложена е хамотаксономична схе-
ма за род Anthemis – подрумиче. 
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Експедиция за събиране на расти-
телен материал по суша и вода

В последните години изследванията 
в лабораторията са насочени също 
и към търсене на други биологично 
активни съединения (фенолни кисе-
лини, флавоноиди, кумарини и др.) 
в представители на сем. Asteraceae – 
сложноцветни, Rosaceae – розоцветни, 
Apiaceae – сенникоцветни и др. Инте-
рес представляват също прилагането 
и разработването на различни методи 
за количествено охарактеризиране на 
биологично активни вещества (БАВ), 
какъвто е 1Н-ЯМР метод за количест-

вено определяне на сескитерпенови 
лактони в Arnica montana – планинска 
арника, на фуранокумарини във видо-
ве Heracleum (девисил), HPLC метод за 
количествено определяне на фурано-
кумарини в Angelica pancicii – балкан-
ска пищялка и др. 
Изследвано е влиянието на различ-
ни методи за екстракция и оптими-
зиране на условията за извличане на 
БАВ от лечебни растения. Проучено 
е влиянието на екологични и биоло-
гични фактори върху акумулиране на 
вторични метаболити в A. montana, 
Sideritis scardica – мурсалски чай, 
Centaurea davidovii – давидова метли-
чина и Alchemilla mollis – меколистно 
шапиче.
Освен с изолиране и охарактеризи-
ране на вторични метаболити в ле-
чебни растения, в лабораторията се 
осъществяват и химични трансфор-
мации на природни съединения. Като 
пример могат да бъдат посочени про-
ведените биомиметични трансформа-
ции на гермакрон и негови природни 
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производни, които подкрепят ключо-
вата роля на гермакрадиените в био-
синтеза на сескитерпените и водят до 
продукти с нови въглеродни скелети. 
Учени от групата под ръководството 
на проф. И. Огнянов осъществяваха 
изследвания по получаването на во-
доразтворими производни на сески-
терпеновия лактон артемизин като 
мощни антималарийни средства в 
рамките на един значим проект на ин-
ститута със СЗО. 

Доцент Антоанета Трендафилова 
по време на съвместна работа по 
научен проект с учени от Факулте-
та по Фармация, Анадолски Универ-
ситет, Турция, 2018 г.

През годините в лабораторията са се 
обучавали 15 докторанти, повече от 
20 дипломанти и специализанти. Чле-
новете на екипа са участвали в журита 
на докторски защити и хабилитиране 

на учени, както и в експертни коми-
сии към МОН. Учените в лаборатори-
ята са участвали и участват активно 
в множество проекти финансирани 
от ФНИ, както и в съвместни проекти 
с учени от Сърбия, Полша, Виетнам, 
Коста Рика, Швеция, Монголия, Чехия, 
Швейцария, Германия, Турция и др. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Георги Маджаров, 
доктор по психология.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Доцент съм във Великотърновския 
университет „Св.св Кирил и Методий“. 
Университетът предлага обучение 
(бакалавърска и магистърска степен) 
по всички съвременни специалности 
с редовна, задочна и дистанционна 
форма, ръководи изследвания на док-
торанти, разполага с департамент за 
продължаващо образование и квали-
фикация на педагогически специали-
сти, предлагащ професионално-педа-
гогически специализации.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Към психологията ме насочи не тол-
кова осъзнат стремеж, колкото мода-
та. Преди половин век (да, аз съм съм 
доста стар, тъй като съм имал нещас-

тието да съм роден през 1956 г.) пси-
хологията беше загадъчна и непозна-
та научна област. В пресата от време 
на време се появяваха интригуващи 
бележки за открития на чуждестран-
ни психолози от вида „Известният 
американски психолог Х. след прове-
дени експерименти е стигнал до из-
вода, че...“; „Британските психолози 
съветват да направите за вътрешна-
та си хармония...“. В България тогава 
все още нямаше нито психолози, нито 
специалност „Психология“ в Софий-
ския университет. Първият випуск 
психолози, доколкото зная, започна 
обучението си през 1976 г. Дълбоко 
впечатлен, реших да се приобщя към 
психологията, и през 1977 г. се запи-
сах в специалност „Психология“ на Со-
фийския университет. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация е от преди 
една година в съавторство с 15 пси-
холингвисти, всеки един от различна 

Към психологията ме насочи не 
толкова осъзнат стремеж, колкото 
модата – доц. д-р Георги Маджаров
Интервюто взе: Атанас Атанасов  
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страна на Европейския съюз, с които 
се договорихме за това изследване на 
една от срещите ни в рамките на ма-
щабния проект на Европейския съюз 
COST (The European Cooperation in 
Science and Technology). Това е доста 
стар (от 1971 г.) дългосрочен между-
народен проект на Европейския съюз 
за стимулиране на национални науч-
ни проекти, на комуникацията между 
изследователите от страните на ЕС 
чрез съвместни международни науч-
ни изяви (конференции, уъркшопи, 
научни семинари), и за популяризи-

ране на резултатите от изследвани-
ята им (https://www.cost.eu/). В про-
дължение на 5 години (2007–2012 г.) 
бях член на управителния съвет на 
една от програмите на този проект: 
„Европейска изследователска мрежа 
за ефективно усвояване на създава-
нето на текстове“ („ISCH Action IS0703 
The European Research Network on 
Learning to Write Effectively)“. По-лю-
бознателните могат да намерят из-
черпателна информация за програ-
мата (вече завършила) на следните 
адреси: https://www.cost.eu/actions/
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IS0703/#tabs|Name:overview
h t t p s : / / w w w. c o s t . e u / a c t i o n s /
IS0703/#tabs|Name:management-
committee
http://www.cost-lwe.eu/
Целта на съвместното изследване бе 
да се открият свойства на езика, свър-
зани с усилията за вписване на думите 
от него, и значи с количеството греш-
ки при писане на текст. Като начин за 
разкриване на тези свойства бе избран 
броят на грешките, допуснат от носи-
тели на различни езици при вписване 
(на родния си език) на думи за едни и 
същи познати предмети в условия на 
недостиг на време, от което да се на-
прави извод за това кои свойства на 
езика улесняват и кои затрудняват 
(т.е. причиняват грешки) вписването 
с клавиатура. Разработен бе софтуер, 
проектиращ познати предмети на ек-
рана на лаптоп през няколко секунди, 
през които участникът в експеримен-
та да впише с клавиатурата му думата 
за предмета, и регистриращ във файл 
последователността на действията 
и допуснатите в процеса на вписване 
граматични грешки. Всеки от шест-
надесетте изследователи помоли сто-
тина доброволци (студенти, разбира 
се...) да пуснат софтуера на компютри-
те си и да изпълнят инструкциите в 
него. Резултатите бяха публикувани в 
статията „Вписване с клавиатура наз-
ванията на изображения в условията 
на недостиг на време на 14 европейски 
езика“ (Timed written picture naming 

in 14 European languages) в (доста) 
авторитетното научно списание „На-
чини за изследване на поведението“ 
(Behavior Research Methods). Издир-
ването на публикацията в мрежата по 
заглавието ѝ няма да затрудни нико-
го, достъпът до съдържанието е сво-
боден и безплатен. И да, днес минава 
доста време от началото на изследо-
вателската работа до публикуването 
на резултатите в авторитетно списа-
ние, особено в хуманитарните науки. 
Изискванията на издателите към ка-
чеството на научните публикации се 
увеличават непрекъснато. Например, 
днес не биха били публикувани 95% 
от публикуваните преди 10 години 
статии, с аргумент, че не съответстват 
на високите стандарти на издателите. 
Ето защо големината на издръжли-
востта и настойчивостта на изследо-
вателя днес е не по-малко необходима 
от големината на изследователския 
му талант.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Почти всичко, което може да се изми-
сли с химикалка и лист хартия, вече е 
измислено. За откриване на ново при-
родно правило днес са необходими 
усилията на екипи от изследователи, 
надхвърлящи многократно потенциа-
ла на размишления на отделен човек 
с химикалка пред лист хартия, т.е. из-
следване без организация и финанси-
ране днес не е възможно. През послед-
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ните 30 години обаче българските 
изследователски институции (БАН, 
Селскостопанска академия и др.) фи-
нансират изследователите единстве-
но със заплата от 500-600 лв. месеч-
но, т.е. финансират само изследвания 
с химикалка и лист хартия. Идеята за 
българската наука е да бъде коорди-
нирана, организирана и финансирана 
от възложители извън България, така 
както селското стопанство, например, 
се финансира и организира от инвес-
титори извън България. Аз обаче не 
виждам причина защо такива възло-
жители да предпочетат да финанси-
рат български изследователи, вместо 
добре познатите изследователи в мес-
тообитаването си, с които ги свързват 
дългогодишни връзки и безброй ус-
пешни съвместни проекти.
Не съм в състояние да си представя 
като възможно една жизнена общност, 
обитаваща някакъв регион, добровол-
но да се откаже от дейност и доход в 
полза на друга. Ако някой знае такава 
причина, моля нека ме зарадва и ми я 
съобщи, само че без приказки от 1001 
нощ от вида, че е настъпил краят на 
историята, а с него краят на съревно-
ванието между хората, и по-силният 
вече се жертва за по-слабия, и по-ум-
ният – за по-малко умния. Така ми се 
вижда бъдещето на науката в Бълга-
рия.
Ако обаче с фразата ‘наука в България’ 
наречем креативността на трудолю-
бив човек, работещ с персонален ком-

пютър в жилището си (фигуративно 
‘с лист и химикалка’) върху приложна 
задача с дефинирани от някого изход-
ни и крайни параметри, например да 
формализира нечии пожелания в ком-
пютърни инструкции (т.е. да ‘програ-
мира’); да конструира архитектурни 
решения за използване от отдалечен 
на хиляди километри възложител; да 
съставя въздействащи рекламни тек-
стове и видеоклипове; да композира 
запомнящи се мелодии; да констру-
ира забавни компютърни главоблъс-
каници и т.н., то пред науката в Бъл-
гария се разкриват блестящи нови 
хоризонти. Такива експериментатори 
и конструктори понякога ласкаво се 
наричат „креакли“. Цената за използ-
ване на таланта и живота им е цената 
на храната, облеклото, и наема на по-
мещението, в което живеят. Креакли-
те стават все повече, и без никакви 
проблеми могат да бъдат разселвани 
и заселвани навсякъде по планетата 
според желанията на някакъв сумра-
чен наднационален разсъдък.

Как оценявате работата на екипа 
си? 
Не бих нарекъл с думата ‘екип’ препо-
давателите от департамента в универ-
ситета, в който работя, тъй като анга-
жиментите на всеки от тях най-често 
са различни от тези на останалите, 
т.е. всеки преподавател работи поот-
делно по възложеното му от админи-
страцията; съвместна дейност фак-
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тически няма. Със същия успех бихме 
могли да наречем ‘екип’ машинистите 
на влакове, работещи за БДЖ. Ако под 
‘екип’ се разбират четиримата докто-
ранти, чиято изследователска работа 
координирам, оценявам съвместна-
та ни екипна работа с ‘5’ от скала с 10 
пункта. Формално работата като че ли 
върви, правим изследвания, участва-
ме в конференции, но старомодните 
ми разбирания не регистрират силен 
стремеж към експериментиране и от-
кривателство, вероятно нямам талант 
да мотивирам такъв. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт. 
Аз заемам академична длъжност ‘до-
цент’ в моята област. Изискванията 
към академична длъжност са малко 
лукави. От изпълняващия такава се 
иска да е нещо като кентавър: едно-
временно (1) кон преподавател и (2) 
изследовател. Тези две изисквания са 
в голяма степен взаимно противоре-
чиви, защото колкото повече се стре-
мите да сте добър преподавател, тол-
кова по-малко време и сили остават за 
оригинални изследвания, и обратно: 
колкото повече време и сили посвети-
те на изследвания, толкова по-повърх-
ностно става преподаването. Колко 
добре преподава назначеният на ака-
демична длъжност обаче се измерва 
чрез количеството на изследвания-
та му. Затова всеки български учЕн е 

малко преподавател и малко изследо-
вател. Модерният тренд на модерната 
ни европейска администрация обаче е 
да изисква от всеки асистент, доцент, 
професор да е преподавател с все по-
вече часове, студенти, докторанти 
и дипломанти, и едновременно да е 
изследовател с все повече КНИГИ и 
ДЕСЕТКИ публикации в НАЙ-реноми-
раните световни списания. Така в про-
цеса на този социален дарвинизъм 
по-слабите ще отпаднат, и ще останат 
няколко най-силни. Доста сходно е на-
пример с това от конструкторите на 
самолети да се изисква непременно 
да са и прекрасни цигулари и да дават 
цигулкови концерти пред пълни зали 
с почитатели на таланта им, но ако за-
лата остане полупразна на такъв ци-
гулар конструктор да не се разрешава 
повече да конструира самолети. 
Та значи на въпроса: има достатъчно 
млади хора, желаещи да заемат акаде-
мична длъжност, но без разбирането, 
че работодателят им ще предяви към 
тях и второ изключително сериоз-
но, бих казал сурово, изискване: да са 
блестящи изследователи с равнището 
на американските, немските и френ-
ските им колеги, и изследванията им 
да се публикуват в НАЙ-реномирани-
те международни научни списания, в 
които многократно по-мотивирани от 
тях изследователи публикуват резул-
тати от изследвания с милионни бю-
джети.
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Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Бих им казал стария лаф: „Умната!“

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Съжалявам, не мога да отговоря, за-
щото не съм компетентен в полити-
ката, но пък съм от малкото, които си 
го признават – това като утешение за 
отсъствието на отговор.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-

вате свободното си време?
Свободното си време прекарвам без-
смислено и безпощадно тъпо: мъча 
се да поддържам една наследена от 
родителите ми стара селска къща на 
стотина километра от София.

Интервюто взе: Атанас Атанасов, 
докторант по психология, Великотър-
новски университет „Св.Св Кирил и 
Методий“
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Вторични метаболити от 
растителен произход
 Според Световната здрав-
на организация, около 80% 

от населението на планетата все още 
разчита основно на лекарствените 
растения като традиционен метод на 
лечение. Също така, до този момент 
около 25% от предписваните лекар-
ствени продукти в индустриализира-
ните държави са от растителен про-
изход и този процент достига до 50%  
отпускащите се без рецепта. Около 
52% от противовъзпалителните и 
51% от противотуморните средства 
също са от растителен произход.
 Днес много от фармакологич-
но активните природни съединения 
от растителен произход вече се про-
извеждат синтетично в широк ма-
щаб (например кофеин, теофилин, 
теобромин, ефедрин, псевдоефедрин, 

еметин, папаверин, L-допа, салицило-
ва киселина). Въпреки това, все още 
са многобройни и примерите за ле-
карствени молекули, чийто синтез е 
прекалено сложен или скъпоструващ 
и те все още се добиват в промишлен 
мащаб чрез извличане от растителен 
материал: стероиди – хормони (ди-
осгенин, хекогенин, стигмастерол), 
дигиталисови глюкозиди (дигоксин, 
дигитоксин), алкалоиди – тропанови 
(атропин, хиосциамин, скополамин), 
резерпин, катарантус алкалоиди 
(винкристин, винбластин), физостиг-
мин, пилокарпин, хининови алкалои-
ди (хинин, хинидин), колхицин, кока-
ин, тубокурарин. Огромен е и броят на 
молекулите, служещи като “матрица” 
за лекарствен дизайн и полу-синтез 
на нови лекарствени молекули. Така 
например, тропановите алкалоиди, 
физостигминът, хининът, кокаинът, 

Растителни клетъчни, тъканни и 
органови култури. Изследвания 
по тематиката в Института по 
органична химия с Център по 
фитохимия, БАН
Автор: Калина Данова 
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кодеинът и морфинът, салициловата 
киселина служат като модел за дизайн 
и синтез на молекулите на различни 
антихолинергици, антихолинестераз-
ни, антималарийни препарати, на ло-
калните анестетици бензокаин, про-
каин, лидокаин, на аспирина. 
  Широкият добив на биологич-
ноактивни вещества от растителни 
източници е свързан с редица недос-
татъци. Безконтролният добив от 
естествените находища на диворас-
тящите видове може да доведе до тях-
ното застрашаване или пълно унищо-
жение. А съдържанието на активната 
съставка обикновено широко варира 
в зависимост от условията в место-
обитанието на растението. Култи-
вирането на някои видове в полеви 
условия, извън естествените им мес-
тообитания, понякога също може да 
доведе до намаляването на съдържа-
нието на търсените вещества. Това е 
така, защото вторичните метаболи-
ти са свързани с оцеляването на рас-
тителния вид в неговата естествена 
среда и се синтезират като отговор на 
факторите на именно тази среда. 
 Големият процент на използва-
ните в момента лекарствени препа-
рати от растителен произход, както 
и засилващият се изследователски 
интерес за търсене на нови терапев-
тични молекули на базата на хемо-
таксономията, етнофармакологията и 
фармакотаксономията налагат търсе-
нето на алтернативни подходи за до-

бив на биологично активни вещества 
от растителен произход. 
 
Приложимост на растителната био-
технология като допълнение и алтер-
натива на конвенционалните методи 
за растително култивиране
 Растителната биотехнология се 
основава на възможността да се кул-
тивират отделни клетки, тъкани, ор-
гани или цяло растение в хранителна 
среда при стерилни условия извън ес-
тествената среда. Тази техника е въз-
можна поради свойството “тотипо-
тентност” на растителната клетка и 
способността ѝ да регенерира до цял 
организъм. 
 Растителните клетъчни и тъ-
канни култури са перспективно до-
пълнение както при получаването на 
голямо количество посадъчен мате-
риал за кратко време, така и за добив 
на биологичноактивни вещества при 
стандартизирани условия. 
 Предимствата и възможните 
приложения на растителната биотех-
нология биха могли да се обобщят по 
следния начин:
- Микроразмножаване и връщане 
в природата на редки, ценни или за-
страшени видове. Методът дава въз-
можност за вегетативното възпроиз-
веждане на растения, при които не се 
залагат семена или тяхното покълва-
не е затруднено или забавено;
- Поради асептичния метод на ра-
бота, полученият посадъчен матери-
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