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ВажностВажност ии практическопрактическо приложениеприложение
ЗащоЗащо хранихрани??

БезопасносттаБезопасността нана хранителнитехранителните продуктипродукти ее проблемпроблем сс глобалнаглобална
значимостзначимост..

БезопасносттаБезопасността нана хранатахраната ее неразделнанеразделна частчаст отот политикатаполитиката нана
ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз заза опазванеопазване здраветоздравето нана потребителитепотребителите. . 

ЗащоЗащо пестицидипестициди??
ВсякаВсяка годинагодина излизатизлизат новинови доказателствадоказателства заза токсичнототоксичното влияниевлияние

нана пестицидитепестицидите върхувърху човешкоточовешкото здравездраве. . 
ТеТе сесе свързватсвързват сс множествомножество злокачественизлокачествени заболяваниязаболявания --

левкимиялевкимия, , ракрак нана коститекостите ии дрдр..

ЗащоЗащо биосензорибиосензори??
БиосензоритеБиосензорите предлагатпредлагат многомного предимствапредимства вв сравнениесравнение сс

актуалнитеактуалните къмкъм моментамомента техникитехники заза анализанализ нана хранихрани-- краткократко времевреме заза
отговоротговор, , многомного попо--нисканиска ценацена, , попо--лесналесна поддръжкаподдръжка;;

ИзледваниятаИзледванията, , извършениизвършени додо туктук, , даватдават основаниеоснование дада сесе считасчита, , чече
биосензоритебиосензорите бихабиха моглимогли дада сесе внедрятвнедрят вв официалнияофициалния контролконтрол катокато
алтернативеналтернативен скринингскрининг методметод заза анализанализ нана пестицидипестициди вв хранихрани..
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ВъведениеВъведение вв темататемата

ВъпрекиВъпреки бързиябързия напредъкнапредък нана биосензоритебиосензорите, , 
приложениетоприложението нана тозитози типтип устройстваустройства вв различниразлични

областиобласти нана наукатанауката, , кактокакто ии вв мониторингамониторинга нана пестицидипестициди всевсе
ощеоще ее вв началенначален стадийстадий ии вв настоящиянастоящия моментмомент ее обектобект нана
активниактивни изследванияизследвания

БиосензориБиосензори заза пестицидипестициди нана основатаосновата нана имобилизираниимобилизирани
ензимиензими

ОсновниятОсновният ефектефект нана пестицидитепестицидите, , попадналипопаднали вв организмаорганизма
сесе състоисъстои вв инхибиранеинхибиране нана ензимаензима ацетилхолинестеразаацетилхолинестераза ((АСАСhEhE))

ПовечетоПовечето биосензоритебиосензорите заза пестицидипестициди саса конструираниконструирани нана
принципапринципа нана инхибиранеинхибиране активносттаактивността нана ензимитеензимите. . ААChE ChE ии
бутирилхолинестеразатабутирилхолинестеразата ((BChEBChE))

ИнхибиранетоИнхибирането нана ензимаензима водиводи додо намаляваненамаляване активносттаактивността
муму, , коетокоето ее пропорционалнопропорционално нана количествотоколичеството инхибиторинхибитор илиили
пестицидпестицид вв пробатапробата. . 

РеакциятаРеакцията ее прекаленопрекалено общаобща ии товатова ее основниятосновният
недостатъкнедостатък нана тозитози типтип биосензорибиосензори заза пестицидипестициди..
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ВъведениеВъведение вв темататемата
ИмуносензориИмуносензори заза определянеопределяне нана пестицидипестициди

ЗаЗа подобряванеподобряване селективносттаселективността нана биосензоритебиосензорите, , сесе прилагатприлагат антителаантитела
катокато разпознавателниразпознавателни рецепторирецептори

ИмуносензоритеИмуносензорите претърпяватпретърпяват развитиеразвитие вв методаметода заза преобразуванепреобразуване нана
сигналасигнала, , катокато началотоначалото полагатполагат амперометричнитеамперометричните, , потенциометричнитепотенциометричните
сензорисензори, , следваниследвани отот пиезоелекртичнипиезоелекртични ии другидруги

ПредимстваПредимства
ПритежаватПритежават изключителнаизключителна селективностселективност
ВисокоВисоко чувствителничувствителни саса
ЗдравоЗдраво сесе свързватсвързват сс антигенитеантигените
СвързванетоСвързването антигенантиген//антитялоантитяло ее попо--здравоздраво ии специфичноспецифично, , вв сравнениесравнение сс някоинякои
ензимензим//субстратисубстрати..

ДругДруг важенважен въпросвъпрос, , койтокойто сесе разглеждаразглежда припри развитиеторазвитието нана имуносензоритеимуносензорите ее
изборътизборът нана методметод заза имобилизацияимобилизация

ИмуносистемитеИмуносистемите показватпоказват стабилностстабилност ии съвместимостсъвместимост сс органичниорганични
разтворителиразтворители въввъв високависока концентрацияконцентрация
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РезултатиРезултати
ДоДо моментамомента смесме разработилиразработили ии описалиописали двадва различниразлични

методаметода заза анализанализ нана пестицидипестициди вв хранихрани отот животинскиживотински произходпроизход::

1. 1. ОпределянеОпределяне нана остатъчниостатъчни количестваколичества КарбофуранКарбофуран вв матрицаматрица
черенчерен дробдроб чрезчрез HPLC.HPLC.

2. 2. ОпределянеОпределяне нана остатъчниостатъчни количестваколичества ДДЕДДЕ вв матрицаматрица мазнинамазнина
чрезчрез GCGC--ECDECD..

ПараметритеПараметрите нана тезитези методиметоди саса сравненисравнени сс параметритепараметрите нана
биосензоритебиосензорите заза откриванеоткриване нана пестицидипестициди. . 

РазработениРазработени саса ии подходящиподходящи пробоподготовкипробоподготовки заза дватадвата
различниразлични видавида пестицидипестициди-- КарбофуранКарбофуран (N(N--метилметил карбаматкарбамат) ) ии
ДДЕДДЕ ((хлорорганиченхлорорганичен пестицидпестицид). ). ИзбранитеИзбраните матрициматрици ((съответносъответно
черенчерен дробдроб ии мазнинамазнина) ) саса съобразенисъобразени сс изискваниятаизискванията вв
НационалнатаНационалната МониторинговаМониторингова ПрограмаПрограма нана РепубликаРепублика БългарияБългария
заза контролконтрол нана остатъциостатъци презпрез 20132013гг..
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СравнениеСравнение нана различниразлични методиметоди заза
определянеопределяне нана пестицидипестициди

СъбраниСъбрани саса литературнилитературни данниданни отот проведенипроведени експериментиексперименти върхувърху
биосензорибиосензори заза определянеопределяне нана инхибиториинхибитори нана ацетилхолинестеразатаацетилхолинестеразата. . 
НаправеноНаправено ее сравнениесравнение междумежду разработенитеразработените инструменталниинструментални методиметоди
заза анализанализ нана пестицидипестициди ии биосензорибиосензори сс мултиензимнимултиензимни системисистеми-- AChEAChE--
ChOChO ии AChEAChE--ChOChO--HRP HRP отновоотново заза анализанализ нана тезитези съединениясъединения..

ДаннитеДанните отот направенотонаправеното сравнениесравнение саса представенипредставени вв таблицатаблица
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ИзводиИзводи отот извършенитеизвършените
експериментиексперименти

БиосензорнатаБиосензорната техникатехника покривапокрива изискваниятаизискванията нана ЕвропейскияЕвропейския
СъюзСъюз, , свързанисвързани сс параметритепараметрите нана методитеметодите заза изпитванеизпитване нана
хранихрани-- чувствителностчувствителност, , границаграница нана откриванеоткриване, , линейностлинейност,  ,  
възпроизводимоствъзпроизводимост;;

БиосензоритеБиосензорите предлагатпредлагат многомного предимствапредимства вв сравнениесравнение сс
хроматографскитехроматографските методиметоди-- краткократко времевреме заза отговоротговор, , многомного попо--
нисканиска ценацена, , попо--лесналесна поддръжкаподдръжка;;

СледСлед преминаванепреминаване презпрез подходящаподходяща пробоподготовкапробоподготовка, , 
биосензоритебиосензорите могатмогат дада сесе използватизползват заза анализанализ нана различниразлични
групигрупи пестицидипестициди вв хранихрани отот животинскиживотински произходпроизход;;

НастоящитеНастоящите изследванияизследвания даватдават основаниеоснование дада сесе считасчита, , чече
биосензоритебиосензорите бихабиха моглимогли дада сесе внедрятвнедрят вв официалнияофициалния контролконтрол
катокато алтернативеналтернативен скринингскрининг методметод заза анализанализ нана пестицидипестициди..
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ПланиранаПланирана бъдещабъдеща работаработа

1. 1. ЛитературноЛитературно проучванепроучване върхувърху найнай--
разпространенитеразпространените пестицидипестициди вв хранихрани отот
животиснкиживотиснки произходпроизход нана българскиябългарския пазарпазар

2. 2. ИзследванеИзследване ии подборподбор нана подходящиподходящи методиметоди
заза пробоподготовкапробоподготовка припри определянеопределяне нана
пестицидипестициди вв хранихрани отот животинскиживотински произходпроизход

3. 3. РазработванеРазработване нана методикаметодика заза анализанализ ии
определянеопределяне нана пестицидипестициди вв хранихрани отот
животинскиживотински произходпроизход чрезчрез ВЕТХВЕТХ ии ГХГХ
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ПланиранаПланирана бъдещабъдеща работаработа

4. 4. СинтезСинтез нана нанохибриднинанохибридни матрициматрици заза
имобилизацияимобилизация нана биологичнибиологични рецепторирецептори

5. 5. РазработванеРазработване нана методметод заза анализанализ ии
определянеопределяне нана пестицидипестициди вв хранихрани отот
животинскиживотински произходпроизход имуносензоримуносензор

6. 6. СъпоставянеСъпоставяне нана аналитичнитеаналитичните параметрипараметри ии
ефективносттаефективността нана хроматографскихроматографски ии
биосензорнибиосензорни методиметоди
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СписъкСписък сс необходиминеобходими консумативиконсумативи::

nn--HexaneHexane
DichlormethaneDichlormethane
AcetonitrileAcetonitrile
CartrigeCartrige C18C18--E (55 E (55 µµm, 70 m, 70 ÅÅ), 500 mg / 6 mL), 500 mg / 6 mL
CartrigeCartrigeNH2 (55 NH2 (55 µµm, 70 m, 70 ÅÅ), 500 mg / 6 mL ), 500 mg / 6 mL 

ии другидруги, , представенипредставени вв общияобщия списъксписък
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