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утврђено да показује супротни (инхибиторни) ефекат у односу на валпроинску 
киселину. 

Датум прихватања теме, ДП: 19.01.2022. 

Датум одбране, ДО:   

Чланови комисије, КО: Председник:  Нико Радуловић 

 Члан: Иван Палић 

 Члан, ментор: Марија Генчић 

Образац Q4.09.13 - Издање 1 



Прилог 5/2 

 

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

KEY WORDS DOCUMENTATION 

 

Accession number, ANO:  

Identification number, INO:  

Document type, DT: monograph 

Type of record, TR: textual / graphic 

Contents code, CC: master’s degree thesis 

Author, AU: Danijela N. Nikolić 

Mentor, MN: Marija S. Genčić 

Title, TI: 
Ferrocenyl analog оf valproic acid: synthesis and spectral 

characterization 

Language of text, LT: Serbian 

Language of abstract, LA: English 

Country of publication, CP: Republic of Serbia 

Locality of publication, LP: Serbia 

Publication year, PY: 2022 

Publisher, PB: author’s reprint 

Publication place, PP: Niš, Višegradska 33 

Physical description, PD: 

(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/
appendixes) 

6 chapters/ 62 pages/ 63 ref./ 3 tables/ 46 pictures 

Scientific field, SF: chemistry 

Scientific discipline, SD: organic chemistry and biochemistry 

Subject/Key words, S/KW: Valproic acid, ferrocenyl analog, γ-aminobutyric acid, malonic ester 
synthesis, glutamate decarboxylase 

UC 547.295 : [542.913+543.42] 

Holding data, HD: library 

Note, N:  

Abstract, AB: Valproic acid (2-propylpentanoic acid) is one of the most widely used 
antiepileptic drugs in the world which, among other things, elevates the level 
of γ-aminobutyric acid in the brain. Previous studies have shown that if a part 
of the structure in the starting biologically active molecule is replaced with a 
ferrocene unit, it could be obtained a new molecule with improved activity 
and/or pharmacokinetic properties. Therefore, this master thesis aimed to 
obtain 2-(ferrocenylmethyl)pentanoic acid by malonic ester synthesis and to 
spectrally characterize synthetic intermediates and the final product (NMR, 
MS, UV-vis, and/or IR). Moreover, the action of 2-(ferrocenylmethyl) 
pentanoic acid on the glutamate decarboxylase, one of the key enzymes in 
the biosynthesis of γ-aminobutyric acid, was also studied, and it was found to 
display the opposite (inhibitory) effect in comparison to valproic acid. 

Accepted by the Scientific Board on, ASB: January 19
th

, 2022 

Defended on, DE:  

Defended Board, DB: President: Niko Radulović 

 Member: Ivan Palić 

 Member, Mentor: Marija Genčić 

Образац Q4.09.13 - Издање 1 






