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I. Въведение 

Цианиновите багрила са синтезирани за пръв път още през средата на 19-ти век.  Най-

широко използваните синтетични подходи за тяхното получаване са по метода на Brooker 

при който протича кондензация на 2-тиометилбензазолиеви соли  и различни кватернерни 

съединения съдържащи метилова група в присъствие на базичен реагент. Поради факта че 

багрилата притежават уникални фотофизични свойства в зависимост от химичната им 

структура, те първоначално се използват във фотографията и в текстилната област. Най-

съвременните им приложения са от областа на оптически запис на информация до 

биохимията и биомедицината. Биохимичните изследвания се осъществяват чрез 

флуоресцентна спектроскопия която е широко разпространен метод за количествен анализ на 

биомолекули като нуклеинови киселини, протеини, и живи клетки. През последните години 

интересът от синтетична гледна точка, е насочен към получаване на багрилни структури 

съдържащи определени хромофори, както и вариране на функционалните групи в 

заместители им, стремейки се към увеличаване на фотостабилността и селективността им 

към различните биомолекули - обекти на изследване. Като маркери за биобекти, най-важните 

им предимства са пренебрежимата им флуоресцентна интензивност в свободно състояние и 

високите моларни абсорбируемости характерни за този тип съединения. Максимумите на 

поглъщане и съответните им флуоресцентни максимуми покриват голям диапазон от 

ултравиолетовата област до близката инфрачервена област. Това на практика позволява 

възбуждане на багрилата използвайки различни светлинни източници. Също така това 

помага за да се избегнат евентуални припокривания на спектралните ивици на 

биомолекулите със самите багрила. 

II. Цели и задачи на дисертацията 

 Цел на настоящия дисертационнен труд е получаването на цианинови багрила и 

изследване на някои от фотофизичните им свойства на отделни техни представители с оглед 

тяхното практическо приложение. За осъщтествяването на споменатите цели бяха поставени 

следните задачи: 

1. Чрез оптимизиране на реакционните условия на известни методи и разработване на нови 

синтетични подходи да бъдат получени кватернерни производни на 2-тиометилбензазоли, 

2-метилбензазоли, и 4-метилхинолина, като полупродукти за синтеза на цианинови 

багрила. 

2. Предлагане и описване на подобрени методи за получаване на симетрични и 

несиметрични цианинови багрила с един или повече положителни заряди. 

3. Определяне на някой от фотофизичните свойства на съединенията в разтвори на метанол, 

или други разтворители с различна полярност. 

4. Провеждане на флуорометрични изследвания в присъствие на стандартна двДНК в 

буферен разтвор. 
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5. Допълнителни изследвания използвайки по-специфични методики като кръгов 

дихроизъм и термични експерименти за определяне на модела на взаимодействие на 

багрилата с двойноверижните спирали. 

6. Изследване на съединенията като потенциални маркери за други биомолекули. 

 

 

III. Литературен обзор 

Цианиновите багрила са представители на голям брой цветни органични вещества. 

Цветовата им гама обхваща цветове от ултравиолетовата и видима области до 

инфрачервената в зависимост от тяхната структура и най-вече от дължината на 

полиметиновата верига свързваща двата крайни хетероцикъла. 

Някои от тези багрила са революция в органичния синтез след като с тях започва нова 

епоха в синтеза и промишленото произвеждане. Промишлената органична технология води 

началото си от синтеза на багрилата. Едни от първите известни личности със забележителни 

приноси във областта на багрилата от са Williams, Konig, Hamer, Berlin и Riester, Sturmer, 

Raue, Киприянов и други. Въпреки че при повечето багрила тяхната химична структура не е 

била напълно известна, основното им приложение е било във фотографията и текстилната 

област - за багрене на влакна и тъкани. По късно поради тесните им абсорбционни ивици и 

високите екстинкционни коефициенти, цианиновите багрила са използвани като 

фоторецептори при много фотофизични и фотохимични процеси (сенсибилизатори на 

сребърни халогениди във фотографията), диодни лазери, технологии за произвеждане на 

компакт дискове (CD и DVD) или като фотопроводници, фотоволтаични и полупроводници 

използвани за производството на електронни устройства и други high-tech приложения. 

Най съвременните приложения на цианиновите багрила са свързани с лекуването на 

тежки заболявания както и като маркери за най различни биомолекули (определяне на 

мембранен потенцял и промени в него по дължина на невроните [1-3], за визуализиране на 

невронни мрежи [4] , белязане на клетъчни култури [5, 6] и свързване с нуклеинови киселини 

и белтъци [7-9]. 

Цианиновите багрила съдържат терминални групи които се състоят от хетероатоми по-

електроотрицателни от въглерода. Тяхното наличие е основателно за съществуването на 

багрилата и тяхната характерна електронна структура където електронната плътност е 

разпределена по дължина на веригата и частичните заряди са разпределени между атомите.  

В зависимост от нечетния брой на метиновите групи както беше споменато по-рано, 

багрилата могат да бъдат моно-, три-, пента-, или хептаметинцианинови. 
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1. Монометинцианинови багрила 

През последните години се наблюдава нарастващ интерес към синтеза и приложението на 

полиметинови багрила като нековалентни маркери за полинуклеотиди [10-13]. Тези багрила 

покриват огромна част от видимата до близката инфрачервена област на електромагниния 

спектър. Споменатите съединения съществуват като моно- три- пента- и хептаметинцианини. 

Най-известните от тях намиращи приложение във биомедицината като флуоресцентни 

маркери са несиметричните монометинцианинови багрила. Причината за широкото им 

използване е предимно тяхната чувствителност, както и интензивната флуоресценция,  

регистрирана при наличието на различни биомолекули.  

Един от най-широко използваните синтетични подходи за получаване на 

монометинцианинови багрила е разработен през началото на 30-те години от предишния век 

от Brooker и сътрудници [14, 15], при който 2-метилтиобензазолиеви кватернерни соли  

реагират с кватернерни хинолиниеви соли, притежаващи активна метилнова група. 

Освен класическите методи предложени от Brooker и сътрудници за синтез на мономерни 

и хомо- или хетеродимерни монометинцианинови багрила използвайки тиоетери, 

алтернативните методи също намират приложение в синтеза на подобни багрилни структури. 

Тяхната цел е приложението на различни синтетични подходи, които благоприятстват 

минимализирането на силно токсични продукти като метилмеркаптан например, основен 

недостатък при тиоетерите. Такива разработени методи [16-23] включват кондензация на 

еквимоларни количества от кватернерни 2-метилбензазоли,  2-сулфобензазоли, или 2-

иминобензазоли и производни на хинолина. 

2. Триметинцианинови багрила 

Друг тип багрила които показват особен интерес са триметинцианиновите. Тези 

съединения намират много приложения като флуоресцентни маркери за биобекти също като 

монометинцианиновите но за разлика се наблюдава различни свойства.  Обикновенно 

подобни структури показват силно изразена тенденция за образуване на агрегати в рамките 

на свързване с полинуклеотиди. Предимство от изследванията на образуване на агрегати при 

наличие на полинуклеотиди. Техните благоприятни спектрални свойства като на пример 

дълговълновата абсорбция, позицията на съответните им флуоресцентни максимуми, 

високите моларни абсорбируемости, и флуоресцентен квантов добив ги правят идеални 

маркери за различни видове биомолекули [24-26]. Допълнително предимство на тези багрила 

е възможността, която предоставят за да бъдат възбудени със сравнително евтини диодни 

лазери което е едно от предимствата им спрямо монометинцианиновите багрила. 

Един от класическите методи за синтез както на триметинцианинови както и на други 

полиметинови багрила е чрез получаването на хемицианинови багрила като полупродукти 

[27, 28]. По този начин е възможно получаването на симетрични и несиметрични багрилни 
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структури съдържащи най-различни хромофори–хетероцикли като бензотиазолни, 

бензоксазолни, бензселеназолни и такива съдържащи индолиев хетероцикъл. 

Други синтетични подходи за получаване на симетрични багрилни структури включват 

взаимодействие на два еквивалента от кватернерни 2-метилбензазоли и един еквивалент 

триетилортоформиат или метилйодид в присъствие на вбазичен реагент [29, 30]. 

Алтернативен метод за получаване на триметинцианинови багрила включва формилиране 

по Вилсмайер-Хаак-Арнолд. Полученият фишеров алдехид може да бъде подложен на 

реакция със друг компонент съдържащ активна метилна група при нагряване в подходящ за 

целта разтворител за получаване на симетрични и несиметрични продукти [31, 32]. 

3. Пентаметинцианинови багрила 

През последните години много синтетични работи са посветени на получаването на 

пентаметинцианиновите багрила [33-39]. Характерни за този клас органични съединения е 

тяхната стабилност, високите моларни абсорбируемсти, сравнително ниска флуоресцентна 

интензивност, и тесните абсорбционни ивици. Дължината на вълната при която те поглъщат 

може да бъде определена чрез най-различни модификации на химичната им структура. 

Пентаметинцианиновите багрила могат успешно да бъдат използвани и като 

флуоресцентни проби за изследване на биомолекули.  Причината именно във дължината на 

вълната в електромагнитния спектър при които съответно поглъщат и флуоресцират (600-700 

nm). Основното предимство при тяхното използване като маркери за подобни цели е ниското 

смущение от разтворители и биологичната матрица в дадената област [40, 41]. Този тип 

съединения се изпозва успешно в изследователски проучвания и клинична диагностика 

подобно на моно- и триметинцианините. Багрилат0430 от този тип е известно че се свързват 

с ДНК по два основни принципи (интеркалатори [42-45] и свързващи се в малката бразда на 

двойноверижната спирала [46]). 

Обикновено синтеза на пентаметиновите багрила се осъществява чрез получаване на 

хемицианинови багрилни структури [47-49] Полупродуктите може да бъдат взаимодействани 

с допълнителен хромофор съдържащ активна метилна група за получаване на „затворени“ 

полиметинови багрила, където двата азотни атома участващи в спрежението от метиновата 

верига са включени в цикъл. 

Методът за получаване на споменатите съединения е подобен на този за получаване на 

триметинцианинови багрила. Единствената разлика е промяна в подхода, понеже 

получаването на съединения с по-дълга метинова верига изисква по-меки условия като 

например по-ниски температури, както и различен набор от базични агенти [50]. 
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4. Хептаметинцианинови багрила 

Сред широкият набор от флуоресцентни съединения намиращи приложение в 

биомедицината, се различават тези, поглъщащи в близката инфрачервена област (NIR). 

Подобни съединения се използват при изследване на ензими [51, 52], лекарствени вещества 

[53], за белязване на ДНК [54], както и тяхното приложение за визуализиране на тумори [55-

57]. В литературата също се среща въвеждане на „тежки‘ атоми като селен и телур във 

багрилната структура с цел откриване на пероксиди при биобекти [58, 59] Безспорно 

широкото им приложение за подобни изледвания се дължи именно на тяхните абсорбционни 

и флуоресцентни свойства (670-1100 nm) и че проникват отлично в човешката тъкан. 

Допълнителна съществена характеристика на този тип съединения е тяхната високо изразена 

поляризуемост пореди наличието на π-електронна система по дължина на полиметиновата 

верига, водеща до диспергиране на молекулите в разтвор [60]. Понеже цианиновите багрила 

от подобен тип претърпяват самоорганизация, то те се явяват като изключително важни в 

протеомиката, оптиката [61], и нанонауката [62]. 

Най-често използваните методи в синтеза на хептаметинцианинови багрила са 

аналогични на тези намиращи  приложение при получаване на пентаметинцианинини. 

5. Азацианинови багрила 

Монометиназацианиновите багрила са познати още от средата на 19 век. След 

установяване на някои от уникалните им фотофизични свойства, този клас органични 

съединения първоначално някои от тях са били използвани като оптични избелители за 

влакна и фолио [63]. Азацианиновите багрила също намират широко приложение като 

сенсибилизатори на сребърнохалогенидни емулсии във фотографията [64, 65], оцветяване на 

влакна (коприна, вълна, и кожа), както и за багрене на човешка коса [66]. 

Някои от методите за получаването на симетрични и несиметрични азацианинови багрила 

които се сращат в литературата описват кондензация на еквимоларни количества от 2-

иминобензазоли и производни на хинолина [67] при взаимодействието на два еквивалента 

производни на 2-иминобензотиазол и един еквивалент паратолуенсулфонова киселина [68], 

или чрез реакция на диметил-N-цианодитиоиминокарбонат и два еквивалента 2-

аминотиофенол [69]. 

IV. Резултати и обсъждане 

1.Синтез на полупродукти 

 Синтезирани са набори от различни хетероциклени полупродукти които съдържат азотен 

атом като основа за наличието на цианинови багрила. Също така се отличават и 

съединенията съдържащи хетероатоми от 16-та група на периодичната система като 

кислород, сяра, и селен. При получаването им бяха използвани както известни от 

литературата синтетични подходи, така и модифицирани или нови разработени от нас 
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процедури. При всички случаи целта на проведените експерименти беше бързото и 

ефективното им получаване. Това включва стемежи към изолиране на продуктите с високи 

добиви и чистота. Също така бяха използвани алтернативни методи като микровълново 

нагряване и ултразвуково облъчване. 

 

1.1.  Получаване на 2-тиометил и 2-тиобензоилбензазоли по „one-pot synthesis” (реакция 

в един реакционен съд) 

За получаването на част от целевите багрила в настоящата работа, са синтезирани серия 

от 2-тиометил- и 2-тиобензоилбензазоли  поучени по нов метод разработен от лаборатория 

по багрила към катедра Фармацевтична и Приложна Органична Химия - ФХФ - СУ „Свети 

Климент Охридски“ през 2014-2015г. 

Разработеният от нас метод [70], комбинира използването на ултразвук и микровълново 

нагряване от споменатите в литературния обзор процедури за получаването на полупродукти 

в един реакционнен съд „one-pot synthesis” без да е необходимо изолиране на междинните 

съединения. В настоящата работа е описан метод с висока възпроизводимост за синтез на 2-

тиометилбензазоли, която включва реакции за бързо и селективно S-алкилиране или S-

ацилиране чрез облъчване с ултразвукови вълни, ползвайки метил йодид или бензоилхлорид 

при стайна температура (Схема 1). 

 

Схема 1. Получаване на 2-тиометил и 2-тиобензоилбензазолиеви производни по нов метод 

„one-pot” (реакция в един реакционнен съд) без изолиране на междинни продукти. 

Реакцията включва получаване на алкоксид чрез разтваряне на калиева основа в 2-

метоксиетанолът при микровълново нагряване за по-малко от 1 минута. В случая, 2-метокси 

етанолът освен като реактив, служи и като разтворител за провеждане на следващите етапи 

от синтеза. Последователно се изкапва еквимоларно количество сяровъглерод за генериране 

на калиев 2-метоксиетилксантогенат. След неговото получаване към реакционния съд се 

прибавя съответния о-аминофенол, о-аминотиофенол, о-фенилендиамин, или о-

халогеноанилин където се осъщесвява нуклеофилно заместване и циклизация до образуване 
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на петчленен пръстен при нагряване. Крайният етап включва селективно S-метилиране или 

S-ацилиране използвайки метил йодид / диметилсулфат, или бензоилхлорид при стайна 

температура или при облъчване с микровълни. Реакционния подход се състои от 4 стъпки, 

които могат да бъдат проведени в рамките на 20-30 минути. Доколкото е известно подобен 

метод за S-алкилиране и S-ацилиране на 2-меркаптобензалоли използвайки ултразвуково и 

микровълново облъчване за получаването на 2-тиометил и 2-тиобензоилбензазоли в 

реакционен съд без изолирането на междинни продукти не е описан в литературата. Този 

метод е уникален. 

Синтезираните по нов метод полупродукти са общо 12 на брой (Фигура 1) от който 11 са 

известни [71-79], и 1 ново с добиви на суровите продукти между 70-95% (Таблица 1). 

Определени са температурите на топене при всички съединения и са сравнени с тези от 

литературата. Също така част от тях са охарактеризирани посредством 
1
H-ЯМР и 

13
C-ЯМР 

анализи. Останалите са доказани върху получаването на багрилни структури. 

 

Фигура 1. 2-тиометил и 2-тиобензоил бензазолиеви производни. 

Таблица 1.  Химични структури, добиви, и температури на топене на 2-тиометил и 2-

тиобензоил бензазолиеви производни. 

X R1 R2 Добив (%) т.т. (
о
C) X R1 R2 Добив 

(%) 

т.т. (
о
C) 

O 5-Cl CH3 70 88-89 O H CH3 75 масло 

O 6-Cl CH3 78 90-91 O 6-NO2 CH3 75 191-192 

S 6-Cl CH3 85 93-95 O 5-C6H5 CH3 89 75-77 

S 6-F CH3 82 - NH H COC6H5 95 264 

S H CH3 85 45-46 O H COC6H5 85 84-85 

NH H CH3 70 200-201 S H COC6H5 87 130 

 

Основните предимства от използвания синтетичен подход са: i) метод с висока 

възпроизводимост, ii) реакционното време е около 30 минути за получаване на целевите 

съединения, iii) енергийна ефективност, поради прилагането на микровълново нагряване и 

ултразвуково облъчване, iv) обобщава селективно S-алкилиране и S-ацилиране, което 

следователно може да се прилага на широка гама от производни на 2-меркаптобензазоли, v) 

лесно изолиране на крайните продукти, vi) високи до отлични добиви, vii) използване на 

малък обем разтворители. 
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1.2. Получаване на N-метил-2-тиометилбензазолиеви соли  

За получаването на полупродуктите изходните заместени или незаместени 2-

тиометилбезотиазоли или 2-тиометилбезоксазоли се нагряват заедно с малък излишък от 

диметилсулфат при кипене в трихлоретилен в продължение на 45 минути [80] 

(бензооксазоли) до 4 часа (бензотиазоли) (Схема 2). 

 

Схема 2. Получаване на N-кватернерни производни на 2-тиометилбензазоли с 

диметилсулфат. 

Синтезираните заместени и незаместени кватернерни производни на 2-

тиометилбензотиазол и 2-тиометилбензоксазол са общо 5 [81-85] с добиви на суровите 

продукти между 69-87%. Определени са температурите на топене при всички съединения и 

са сравнени с тези от литературата. Аналитичните проби на бензотиазолните производни са 

получени след прекристализация из метанол. Също така съединенията са охарактеризирани 

посредством 
1
H-ЯМР, 

13
C-ЯМР, и 

19
F-ЯМР анализи. Поради нестабилността на 

бензооксазоловите продукти в различни разтворители, те са използвани в синтеза на 

цианинови багрила без допълнително пречистване. Тяхните структури са доказани върху 

крайните продукти. 

1.3. Циклизиране на 2-тиометилбензазоли 

За целта на настоящия дисертационнен труд, получаването на подобни бензазолиеви соли 

протича при кипене на съответня 2-тиометилбензотиазол или 2-тиометилбензоксазол с 1,3-

дибром пропан или 1,2-диброметан при съотношение 1:2.5 в продължение от 30 минути до 2 

часа и 30 минути (Схема 3). 

 

Схема 3. Циклизиране на 2-тиометилбензазоли с 1,2-диброметан и 1,3-диброметан. 

Синтезираните циклични производни на 2-тиометилбензотиазола и 2-

тиометилбензоксазола са общо 3 [86-88] с добиви на суровите продукти между 32-91% след 
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утаяване с диетилов етер и директно филтруване. Определени са температурите на топене 

при всички съединения и са сравнени с тези от литературата. Аналитичните проби на 

бензотиазолните производни са получени след прекристализация из метанол. Съединенията 

са охарактеризирани посредством 
1
H-ЯМР и 

13
C-ЯМР анализи за бензотиазолите. Както и в 

предишния случай, бензоксазолното производно е използвано за получаване багрила без 

допълнително пречистване. Неговата структура е доказана върху крайните продукти. 

1.4. Получаване на 2,3-диметилбензазолиеви соли 

Реакциите за кватернизиране на 2-метилбензотиазол и 2-метилбензоселеназол 

използвайки 10 % излишък от диметилсулфат като метилиращ реагент, протичат 

сравнително бързо при стайна температура без наличие на разтворител (Схема 4). Добивите 

на изолираните сурови продукти [89-90] са 87% и 83 % за 2,3-диметилбензотиазолиевия 

метосулфат и 2,3-диметилбензселеназолиевия метосулфат. Аналитичните проби на 

бензазолиевите полупродукти са получени след прекристализация из метанол. Съединенията 

са охарактеризирани посредством 
1
H-ЯМР и 

13
C-ЯМР анализи. 

 

Схема 4. Получаване на N-кватернерни производни на 2-метилбензазоли с диметилсулфат. 

 

1.5. Получаване на N-кватернерни производни на 2-метилбензазоли. 

Получен беше и набор от N-кватернерни полупродукти съдържащи различни заместители 

при азотния атом (етил, пропил, бутил, изоамил, пропионитрил, хидроксиетил, бензил) при 

кипене на обратен хладник на заместени или незаместени 2-метилбензотиазоли с различни 

алкилхалогениди в съотношение 1:3 в среда от 2-метоксиетанол в продължение на 2 часа 

(Схема 5). Добивите на уттаените с диетилов етер сурови продукти варират между 58-91 % 

(Таблица 2). Известно е от литературата че подобни кватернерни съединения се получават 

при нагряване на съответния 2-метилбензазол с излишък от аклилираш реагент без или във 

висококипящи разтворители при 60-200 
о
C в продължение на 3-36 часа, и добиви на суровите 

продукти между 41-90 % [91-93]. Предимството на използвания метод в насточщата работа е 

получаването на продукти със сравнително по-високи добиви, както и значителното 

понижаване на реакционните времена до 2 часа. Също така бяха синтезирани неописани в 

литературата N-кватернерни производни на 2-метилбензотиазола с електронодонорни 

заместители (етокси, метил) в ароматното ядро. 
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Схема 5. Получаване на N-кватернерни производни на заместени и незаместени производни 

на 2-метилбензазоли с различни алкилхалогениди. 

 

Таблица 2.Химични структури, добиви, и температури на топене на N-кватернерни 2-метилбензазоли. 

съединение Z X R1 R2 R3 Добив 

(%) 

т.т. (
o
C) 

14а S I H H C2H5 74 193-195 

14б Se I H H C2H5 67 - 

14в S I H H C3H7 59 170-173 

14г S I H H C4H9 61 176-181 

14д S Br H H (CH3)2CHC2H4 9 190-193 

14е S Br H H NCC2H4 63 248-249 

14ж S Br H H HOC2H4 91 - 

14з S Br H H C6H5CH2 72 246-249 

14и S I CH3 C2H5O CH3 32 243-246 

14й S I CH3 C2H5O C2H5 75 215-216 

14к S I CH3 C2H5O C3H7 84 217-218 

14л S I CH3 C2H5O C4H9 82 228-230 

14м S Br CH3 C2H5O HO C2H4 90 203-205 

14н S Br CH3 C2H5O C6H5CH2 69 214-217 

 

Синтезираните заместени и незаместени 2-метилбензазолиеви соли са общо 14, от които 7 

известни [94-99], и 7 нови неописани в литературата. Аналитичните проби на 

бензотиазолните производни са получени след прекристализация из метанол. Освен 

определените температури на топене, съединенията са охарактеризирани посредством 
1
H-

ЯМР и 
13

C-ЯМР анализи. След опити за пречистване 4 от съединенията, те се оказват силно 

хигроскопични и съответно се разлагат. За това те са доказани върху структурите на 

багрилата. 

 



 

16 

1.6. Получаване на N-кватернерни амониеви соли на 4-метил хинолина 

За получаването на желаните кватернерни лепидиниеви соли [100-103] чрез смесване на 

еквимоларни количества от изходните вещества, без да е необходимо нагряване или 

използване на разтворители. При проведените реакции с метил- и етилйодид, продуктите се 

получават в рамките на 10 минути до 48 часа с отлични добиви на суровите продукти (87-92 

%) както е обобщено в Таблица 3. Аналитичните проби на хинолиниевите производни са 

получени след прекристализация из метанол. Съединенията са охарактеризирани 

посредством 
1
H-ЯМР и 

13
C-ЯМР.. 

 

Схема 6. Получаване на N-кватернерни производни на 4-метилхинолина с алкилхалогениди. 

Таблица 3. Химични структури, добиви, и температури на топене на N-кватернерни 

производни на 4-метилхинолина. 

съединение R Реакционно 

време 

Реакционни условия Добив 

(%) 

т.т. (
o
C) 

16а CH3 10 минути ст. темп. 92 173-176 

16б C2H5 12 часа ст. темп. 87 140-143 

16в C4H9 24 часа ст. темп. 67 120-124 

16г C5H11 25 минути 
кипене в  

2-метоксиетанол 
63 64-67 

 

1.7. Получаване на моно-N-кватернерни полупродукти 

4-метилпиридин и 4-метилхинолин съответно бяха кватернизирани с 1,3-дийодпропан 

[104, 105]. След получаването на монометинцианинови багрила, към тях бяха свързани 

различни вторични или третични амини с цел получавенето на серия от нови съединения 

съдържащи повече от един положителен товар. В повечето случаи беше използван 1,3-

дийодпропан вместо 1,3-дибромпропан понеже йодидите са по-добри напускащи групи от 

бромидите. 

Процедурата по която бяха получени 4-метилпиридин- и 4-метилхинолиниевите соли е 

изключително ефективна и протича в отсъствие на разтворител, без да е необходимо 

нагряване на реакционната смес. Също така реакцията протича с високи добиви. Методът се 
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осъществява чрез смесване на 4-метилпиридин или 4-метилхинолин и дийодпропан при 

съотношение 1:5 в реакционнен съд в среда от ацетон съхраняван на тъмно в продължение на 

72 часа при стайна температура. При концентрации по ниски от петкратен излишък на 

дихалогенопроизводното е установено образуването на страничен бискватернерен продукт. 

Възможно е също допълнително извличане на продукт като се прибавят по още един 

еквивалент от изходните реагенти към филтрата и сместа престои допълнително. 

Аналитичните проби на  полупродуктите са получени след прекристализация из метанол. 

Охарактеризирани са посредством 
1
H-ЯМР, 

13
C-ЯМР, и DEPT135. 

 

Схема 7. Получаване на моно-N-кватернерни производни на 4-метилпиридин и 4-

метилхинолин. 

1.8. Получаване на N-кватернерни амониеви соли с третични амини 

За синтеза на багрила с два положителни товара бяха получени след кватернизиране на 

циклични третични амини (N-метилморфолин, N-метилпиперидин, N-метилпиролидин, и 

пиридин) [106-108]. Получаването им включва смесване на съответния цикличен амин с 1,3-

дибромпропан без използване на разтворител при стайна температура за 10 минути до 48 

часа (Схема 8). Тяхното охарактеризиране и посредством 
1
H-ЯМР и 

13
C-ЯМР анализ.  

 

Схема 8. Получаване на моно-N-кватернерни амониеви соли с 1,3-дибромпропан. 

1.9. Получаване на поликатионни производни на 4-метилхинолина 

Синтетичния подход включва нагряване на еквимоларни количества от изходните 

съединения  при 140 
o
C в продължение на 15 минути в среда от 2-метоксиетанол (Схема 9). 

Съединенията са нови неописани в литературата. Добивите на суровите продукти са между 
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68-82%. Част от съединенията са охарактеризирани посредством 
1
H-ЯМР, 

13
C-ЯМР, и 

19
F 

ЯМР. Останалите са доказани върху крайните структури на целевите багрила. 

 

Схема 9. Получаване на производни от 4-метилхинолина с два положителни товара. 

1.10. Получаване на поликатионни амониеви соли 

Част от полупродуктите за синтез на багрила с три положителни товара бяха получени 

чрез N-алкилиране на диазабицикло[2.2.2]октан с метилйодид [109] или бутилйодид. 

Описаните методи за получаване на монокватернизиран диазабицикло[2.2.2]октан показват 

провеждане на реакциите при нагряване в етанол за 2 часа [110], или при стайна температура 

в продължение на 15 часа до 3 дни в среда от алкохол (метанол или етанол) [111, 112] или 

тетрахидрофуран [113, 114]. Получавенето на полупродуктите протича при смесване на 

изходния третичен амин със съотверния аклилиращ реагент в среда от диетилов етер при 

разбъркване при стайна температура. Реакцията протича почти моментално (за метилното 

производно, 24 часа за N-бутилното) с количествени добиви (Схема 10). 

 

Схема 10. Получаване на моно-N-кватернерни производни на диазабицикло[2.2.2]октан. 

Получаването на подобен полупродукт с допълнителен заряд е осъществено чрез 

смесване на изходните вещества във среда от метилов алкохол при съотношение 5:1 в полза 

на диазабицикло[2.2.2]октана за да се избегне образуването на бискватернерен страничен 

продукт.  Определени са температурите на топене, както и охарактеризиране посредством 
1
H-ЯМР и 

13
C-ЯМР анализи. 
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Реакцията протича за 7 дни при съхраняване на реакционния съд на тъмно при стайна 

температура (Схема 11).  

 

Схема 11. Получаване на моно-N-кватернерно производно на диазабицикло[2.2.2]октана с 

два положителни товара при стайна температура. 

1.11. Получаване на 1-етил-4-[(2-(N-фенилацетамидовинил)]хинолин-1-иев йодид 

За синтеза на триметинцианинови багрила  беше ацилиран търговски продукт 1-етил-4-

(2-(фениламино)винил)хиноли-1-иев йодид. [115]. Ацилирането става при кипене на 1-етил-

4-(2-(фенилацетамидо)винил)хинолин-1-иев йодид на обратен хладник при разбъркване в 

среда от оцетен анхидрид и присъствието на каталитично количество пиридин за 30 минути 

(Схема 12). Съединението е доказано посредством 
1
H-ЯМР и 

13
C-ЯМР спектри. 

 

Схема 12. Получаване на 1-етил-4-(2-(фенилацетамидо)винил)хинолин-1-иев йодид. 

2. Синтез на цианинови багрила 

В настоящия дисертационнен труд бяха получени серии от симетрични и несиметрични 

моно-, три-, пента-, и хептаметинцианинови багрила съдържащи основно хромофори от 

заместени и незаместени бензазоли, както и производни на 4-метилхинолина. Сред тях се 

срещат неутрални, моно-, ди-, три-, и тетракатионни продукти. Освен синтеза на целевите 

багрила, изследвани са и някои фотофизични свойства като абсорбция, флуоресценция, и 

образуване на агрегати. Допълнителни експерименти включително кръгов дихроизъм и 

термични излседвания също бяха проведени в присъствие на различни биобекти, показвайки 

една малка област от тяхното многообразно приложение в микробиологията и 

биомедицината. 

2.1. Синтез на монометиназацианинови багрила AK-N 

Монокатионни и мероцианинови монометиназацианини бяха получени чрез 

взаимодействие на еквимоларни количества от заместени или незаместени 2-
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метилбензотиазолиеви соли и 2-иминобензотиазолиеви произвоидни без наличие на базичен 

реагент в среда от ПЕГ 400 при нагряване в микровълнов уред при 480 W в продължение на 2 

минути както е показано на Схема 13. 

 

Схема 13. Нов синтетичен подход за получаване на монометиназацианинови багрила чрез 

микровълново нагряване в среда от ПЕГ 400. 

Аналитичните проби на багрилата са получени след прекристализация из метанол. 

Синтезираните монометиназацианинови багрила са общо 7, от който 2 известни (АК1-N  и 

АК15-N [116]) и 5 нови, неописани в литературата (Таблица 4). Структурите на пречистените 

съединенията са доказани посредством 
1
H-ЯМР анализи, ИЧ, и мас спектрометрия. 

Таблица 4.Химични структури, добиви, и температури на топене на монометиназацианинови 

багрила. 

Съединение R1 R2 R3 R4 X Добив(%) т.т. (
о
C) 

AK1-N H H CH3 CH3O CH3SO4 82 287-289 

AK2-N Cl H CH3 CH3O CH3SO4 89 303-305 

AK3-N H H C3H6SO3 CH3O - 80 >300 

AK4-N H CH3O C3H6SO3 CH3O - 65 313-314 

AK5-N Cl H CH3 H CH3SO4 79 299-301 

AK14-N H H CH3 HOC2H4O CH3SO4 72 317-320 

AK15-N H H CH3 H CH3SO4 59 310-313 

 

Абсорбционните(λmax) и флуоресцентните максимуни (λfl) на багрилата са определени в 

разтвори на метанол при стайна температура. Багрилата поглъщат в областта 363-394 nm. 

Моларните абсорбируемости ( ) са изчислени между 43.300-56.600 mol
-1

 dm
3
 cm

-1
. 

Съответно съединенията флуоресцират в областа 415-447 nm при възбуждане на 350 nm. 

Данните за фотофизичните характеристики на багрилата са обобщени в Таблица 5. 
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 Таблица 5. Абсорбционни и флуоресцентни характеристики на багрила АК-N.  

Съединение Метанол (C = 10
 
μM) 

λmax (nm) λfl (nm) ε (mol
-1

 dm
3
 cm

-1
) 

AK1-N 377 448 40.300 

AK2-N 379 445 49.300 

AK3-N 378 447 46.300 

AK4-N 394 447 47.400 

AK5-N 366, 378 418 57.500, 59.200 

AK14-N 377 447 53.000 

AK15-N 364, 374 414 51.800, 53.200 

 

Като цяло, багрилните стуктури съдържащи електронидонорни заместители (метокси- и 

2-хидроксиетокси-) показват батохромно отместване с около 30 nm в сравнение с 

незаместеното АК15-N, или хлорното AK5-N. Също така при двете споменати багрила се 

наблюдават два максимума на поглъщане. Освен споменатите разлики по отношение на 

дължината на вълната, от проведените измервания тези багрила показват най-интензивна 

флуоресценция (Фигура 2). 
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Фигура 2. Абсорбционни и флуоресцентни спектри на багрила АК-N в метанол (C = 10
 
μM). 

2.2. Синтез на монометин цианинови багрила AKSe  със бензселеназолиев хромофор 

Цианиновите багрила съдържащи бензселеназолиев хромофор рядко се срещат в 

литературата. Интересът към тяхното получаване е с цел приложението им насочено към 

последващи изследвания като потенциални маркери за полинуклеотиди. 
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Продуктите бяха получени чрез кондензация на еквимоларни количества 2,3-

диметилбензселеназолиев метосулфат и заместени или незаместени 2-

тиометилбензотиазолиеви производни, използвайки N,N-диизопропилетиламин като базичен 

реагент. Реакцията протича при стайна температура в среда от метанол (Схема 14). С цел 

пречистване и получаване на аналитичните проби, съединенията бяха прекристализирани из 

метанол. Синтезираните монометинцианинови багрила съдържащи бензселеназолиев 

хромофор са общо 6 нови [117]. Структурите на пречистените съединения са доказани 

посредством 
1
H-ЯМР анализи, ИЧ, и мас спектрометрия. Също така при съединения АКSe-3 

и AKSe-4 са направени и 
77

Se-ЯМР спектри. 

 

Схема 14. Синтетичен подход за получаване на несиметрични монометинцианинови багрила 

АКSe съдържащи бензселеназолиев хромофор. 
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Фигура 3. Абсорбционнен спектър на багрилата AKSe (ляво) – флуоресцентни спектри на 

багрилата AKSe (дясно), измерени при концентрация C = 10 μM в метанол. 
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Изследвани са някой от фотофизичните им характеристики в при стайна температура в 

разтвори на метанол. Определени са абсорбционните максимуми (λmax), моларните 

абсорбируемости ( ), и флуоресцентните им максимуми (λfl) при възбуждане при 400 nm. 

(Фигура 3). 

Резултатите от проведените измервания показват че багрилата съдържащи метилна група 

като заместител при азотния атом на бензотиазолиевия хромофор (AKSe3 и AKSe4) имат 

сравнително по-високи моларни абсорбируемости. При съединенията AKSe5 и AKSe6 се 

наблюдава късовълново рамо към съответните максимуми на поглъщане около 410 nm с по-

нисък интензитет. 

2.3. Синтез на монометин цианинови багрила производни на „Тиазол Оранжево“ и 

„Оксазолово Жълто‘‘ 

Получена е серия от багрила-аналози на „Тиазол Оранжево“ и „Оксазолово Жълто‘‘, 

известни като флуоресцентни съединения за белязване на ДНК. Съединенията са 

синтезирани чрез кондензация на хетероциклични N-кватернерни соли съдържащи метилна и 

тиометилна група. Синтетичния подход включва получаване и изследване на багрила носещи 

халоген (хлор или флуор) на 6-та позиция в ароматното ядро (както и незаместени), така и 

алкилов заместител с различна дължина (метил, етил, бутил, пентил) при азотния атом в 

хинолина (Схема 15). 

 

Схема 15. Синтетичен подход за получаване на несиметрични монокатионни 

монометинцианинови багрила-аналози на „Тиазол Оранжево“ и „Оксазолово Жълто‘‘ при 

стайна температура. 

Багрилата бяха получени при смесване на еквимоларни количества от изходните 

кватернерни соли и база N-етилдиизопропиламин, при разбъркване при стайна температура 

за 2 часа. В зависимост от хетероатома на бензазолиевия хромофор, съответно бяха 

използвани различни разтворители (метилов алкохол или оцетен анхидрид). Целевите 

багрила бяха изолирани като йодиди с високи до отлични добиви (66-90 %) както е обобщано 
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в Таблица 6. Съединенията са прекристализирани из метанол за получаване на аналитичните 

им проби. Синтезираните монометинцианинови багрила са общо 8 от който 3 известни (YO, 

6ClTO, YOPent) [118-120]. Структурите на пречистените съединения са доказани 

посредством 
1
H-ЯМР анализи, ИЧ, и мас спектрометрия. Също така са определени и тяхните 

Rf стойности върху 20 cm плаки силикагел и елуент хлороформ / метанол / оцетна киселина 

(86:13:1), както и температурите на топене. 

Таблица 6.Химични структури, добиви, и температури на топене на монометинцианинови 

багрила аналози на YO и TO. 

Съединение Z R1 R2 Реакционна среда Добив (%) т.т. (
o
C) 

YO O H CH3 Ac
2
O 82 282-284 

6ClYO O Cl CH3 Ac
2
O 80 298-300 

6FYO O F CH3 Ac
2
O 85 298-301 

6FTO S F CH3 метанол 71 280-284 

6ClTO S Cl CH3 метанол 66 292-294 

6ClYOEt O Cl C2H5 Ac
2
O 79 289-291 

6ClYOBu O Cl C4H9 Ac
2
O 90 268-270 

YOPent O H C5H11 Ac
2
O 68 238-240 

 

Изследвани са някои фотофизични свойства в разтвори на метанол при стайна 

температура в свободно състояние. Съединенията поглъщат в областта 475-502 nm. 

Моларните им абсорбируемости ( ) са изчислени между 65.900-82.000 mol
-1

 dm
3
 cm

-1
. 

Съответно багрилата  флуоресцират в областа 508-568 nm при възбуждане с 450 nm 

(бензоксазолни) и 480 nm (бензотиазолни). Данните за спектралните характеристики са 

дадени в Таблица 7.  

Таблица 7. Абсорбционни и флуоресцентни характеристики на монометинцианинови багрила-

аналози на „Тиазол Оранжево“ и „Оксазолово Жълто‘‘. 

Съединение 

Метанол (C = 10 μM) TE буфер (C = 0.1 μM) 

I/I0 λmax 

(nm) 
λfl (nm) ε (mol

-1
 dm

3
 cm

-1
) 

λmax 

(nm) 

λmax 

(nm) 

+двДНК 

λfl (nm) 

+двДНK 

YO 476 509 83.400 476 483 504 87 

6ClYO 476 513 72.600 476 484 506 128 

6FYO 475 508 60.300 474 482 505 63 

6ClTO 502 550 83.000 501 508 528 74 

6FTO 501 551 77.200 500 508 526 52 

6ClYOEt 477 510 64.000 477 483 504 107 

6ClYOBu 478 514 90.500 478 483 504 101 

YOPent 477 511 90.400 476 483 503 114 
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Бяха проведени експерименти са определяне на абсорбционните максимуми (λmax), и 

флуоресцентни максимуми (λfl) в TE буферен разтвор (10 mM Трис, 0.5 mM ЕДТА, pH 7.5) в 

свободно състояние, както и в присъствие на стандартна двДНК.  

При всички изследвани съединения се наблюдава батохромно отместване между 4-12 nm 

след образуване на компекс. Флуоресцентните максимуми са отместени около 18-21 nm от 

съответните максимуми на поглъщане. 

Резултатите от проведените изследвания показват че багрилата носещи хлор в ароматното 

ядро се явяват с повишена флуоресцентната интензивност (I/I0), докато флуорните им 

аналози с понижена спрямо незаместените продукти. Също така удължаването на алкиловия 

заместител при азотния атом на хинолиниевия хромофор отново води до увеличаване в 

присъствие на ДНК както при багрилото YOPent на Фигура 4. 
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Фигура 4. Флуоресцентен спектър на багрило YO-Pent (C = 0.1 µM) в присъствие на двДНК. 

След провеждане на флуориметричните измервания с двДНК, от съответните графики 

бяха направени изотермични криви на свързване (Фигура 5). По тях са изчислени 

константите на свързване (Ks) по уравнение на Scatchard за всички багрила при фиксирано 

съотношение на багрило-двойки бази r = 0.04. Логаритмичните им стойности са представени 

в Таблица 8. 
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Фигура 5.  Изотермична графика на багрила-аналози на “YO и TO” след титруване с двДНК 50 

μg cm
-3

. 

Таблица 8. Константи на свързване (Ks) с двДНК. 

Съединение Log Ks (r = 0.04) I/I0 

YO 7.56 87 

6ClYO 7.25 128 

6ClYOEt 7.33 63 

6ClYOBu 7.35 74 

YOPent 7.33 52 

6ClTO 7.82 107 

6FTO 7.64 101 

6FYO 7.14 114 

r = [багрило] / [двДНК] 

2.4. Синтез на дикатионни  монометинцианинови багрила АК1-2 

Освен аналозите на „Оксазолово Жълто и Тиазол Оранжево“ известни флуоресцентни 

ДНК  маркери, идята за получаване на съединения с два положителни товара, е разширяване 

на серията от багрила. По-конкретно съединения с повече от един положителен заряд 

обикновенно са подходящи за белязането на мъртви клети или такива в процес на апоптоза.  

Подобни изследвания позволяват установяването на множество заболявания в реални 

условия за много кратко време. 

Методът за получаване е абсолютно аналогичен с този на предишните 

монометинцианинови багрила (Схема 16).  
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Схема 16. Синтетичен подход за получаване на несиметрични дикатионни 

монометинцианинови багрила при стайна температура. 

 

Единствената разлика в структурите на използваните хетероциклични съединения, е по-

точно при тази на 4-метилхинолина, където той е носител на допълнителен заряд. Добивите  

им както и температурите на топене са представени в  Таблица 9. 

 

Таблица 9. Химични структури, добиви, и температури на топене на монометинцианинови 

багрила с два положителни товара. 

Съединение R1 R2 X Добив (%) т.т. (
о
C). 

АК1-2-2 H 

 

I 24 250-252 

АК1-2-3 F PF6 35 284-287 

АК1-2-5 Cl 

 

PF6 34 288-290 

АК1-2-7 Cl 

 

I 14 258-260 

АК1-2-10 F PF6 28 269-272 

AK1-2-13 F 

 

I 29 254-255 

AK1-2-14 F 

 

I 34 277-278 

AK1-2-15 H I 28 238-241 

AK1-2-16 Cl 

 

I 41 249-250 
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Аналитичните проби на багрилата са получени след дву- и трикратна прекристализация 

из метанол. Синтезираните несиметрични монометинцианинови багрила са общо 9 нови, 

неописани в литературата. Структурите на пречистените съединения са доказани 

посредством 
1
H-ЯМР, 

19
F-ЯМР, ИЧ, и мас спектрометрия. Част от багрилата имат и 

13
C 

спектри в твърдо състояние.  

Абсорбционните и флуоресцентните спектри на багрилата са получени в разтвори на 

метанол при концентрация C = 10 μM като са определени абсорбционните максимуми (λmax), 

моларните абсорбируемости ( ), и флуоресцентни максимуми (λfl) при възбуждане на 

съответния максимум на поглъщане. Съединенията поглъщат в областа 506-508 nm и имат 

моларни абсорбируемости между 72.600-101.400 mol
-1

 dm
3
 cm

-1
. Флуоресцентните им 

максимуми са регистрирани в областа между 566 и 569 nm при възбуждане на 480 nm 

(Таблица 10). 

Таблица 10. Абсорбционни и флуоресцентни характеристики на несиметрични 

монометинцианинови багрила с два положителни заряда. 

Съединение 

Метанол (C = 10 μM) TE буфер (C = 0.1 μM) 

I/I0 
λmax (nm) λfl (nm) ε (mol

-1
 dm

3
 cm

-1
) 

λmax 

(nm) 

λmax (nm) 

+двДНК 

λfl (nm) 

+двДНК 

АК1-2-2 507 553 63.600 507 514 532 252 

АК1-2-3 506 557 90.500 507 514 530 175 

АК1-2-5 508 558 79.900 508 514 532 129 

АК1-2-7 508 558 81.600 508 513 532 129 

АК1-2-10 507 558 87.200 507 515 530 179 

AK1-2-13 507 556 83.900 508 515 530 119 

AK1-2-14 506 557 83.800 505 512 530  117 

AK1-2-15 507 557 75.100 507 512 531 130 

AK1-2-16 508 559 64.100 510 516 532 147 

 

Независимо от наличието на халоген в ароматното ядро на бензотиазолиевия хромофор, 

от проведените изследвания се наблюдава повишаване на моларните абсорбируемости (  ) 

при пиперидин и пиролидин като носители на допълнителен заряд в сравнение с тези 

съдържащи морфолин и пиридин. 

Определени са абсорбционните и флуоресцентни характеристики на серията багрила в 

буферен разтвор (10 mM Трис, 0.5 mM ЕДТА, pH 7.5) в присъствие на стандартна двДНК 

(Salmon sperm). В свободно състояние флуоресценцията на съединенията в буферния разтвор 

е слабо изразена, докато в разтвор с нуклеинова киселина флуоресцентната интензивност на 

комплекса се повишава многократно от които най-високо съотношение I/I0 се наблюдава при 

багрилото АК1-2-2 (Фигура 6). Оптималното съотношение багрило-двойки бази е определено 
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при достигане на максимална флуоресцентна интензивност (1:100) , което  съответства  

приблизително  на  концентрация  на  нуклеиновата  киселина C = 10 µM. 
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Фигура 6. Флуоресцентен спектър на багрило АК1-2-2 при титруване с двДНК. 

След титруване на съединенията с разтвор на двДНК, от съответните флуоресцентни 

графики бяха направени изотермични криви на свързване. По тях са изчислени константите 

на свързване (Ks) за всички багрила по уравнение на Scatchard при фиксирани съотношения 

на багрило-двойки бази (r = 0.1 и r = 0.2) и са обобщени като логаритмични стойности в 

Таблица 11.  

Таблица 11. Константи на свързване (Ks) на багрила АК12 с двДНК. 

Съединение Log Ks (r = 0.1) Log Ks (r = 0.2) I/I0 

AK1-2-2 7.05 6.60 252 

AK1-2-3 7.03 6.57 175 

AK1-2-5 5.23 6.71 129 

AK1-2-7 7.38 6.85 129 

AK1-2-10 6.81 5.39 179 

AK1-2-13 7.26 6.75 119 

AK1-2-14 7.08 6.61 117 

AK1-2-15 7.56 6.95 130 

AK1-2-16 7.56 6.95 147 

r = [багрило] / [двДНК] 



 

30 

2.5. Синтез на несиметрични монометинцианинови багрила AK1217-AK1220 със сулфогрупа 

Като опит за разширяване на серията с дикатионни багрила, бяха получени четири 

допълнителни съединения със сулфопропилов- заместителя при азотния атом на 

бензотиазолиевия хромофор. Подходът включва отново кондензация на еквимоларни 

количества от заместен или незаместен 2-тиометилбензотиазолиеви производни и такива на 

4-метилхинолина с два положителни товара (Схема 17). Като бензотиазолиеви производни 

бяха използвани търговските продукти 3-(2-(метилтиобензо[d]тиазол-3-иев-3-ил)пропил-1-

сулфонат и 3-(5-метокси-2-(метилтиобензо [d]тиазол-3-иев-3-ил)пропил-1-сулфонат. 

Съответните производните на 4-метилхиноилина са 1-(3- бромопропил)-1-метилпиролидин-

1-иев бромид и 1-(3-бромопропил)-1-метилпиперидин-1-иев бромид. 

 

Схема 17. Синтетичен подход за получаване на монометинцианинови багрила със сулфогрупа 

 

Изборът на използваните производни на 4-метилхинолина е основан на резултатите от 

предишните опити които показват че хромофорите съдържащи пиролидин и пиперидин 

показват най-високо повишаване на флуоресценцията при изследвания в присъствие на 

нуклеинова киселина. Реакциите протичат при стайна температура в среда от метанол и 

базичен реагент N-етилдиизопроипиламин. Целевите багрила бяха получени като йодиди 

след разтварянето им в метанол и прехвърляне към воден разтвор на калиев йодид. 

Синтезираните продукти са общо 4 нови неописани в литературата със добиви между 14-53 

% (Таблица 12). Съединенията са охарактеризирани посредством 
1
H-ЯМР, 

13
C-APT-ЯМР, мас 

спектрометрия, и ИЧ спектри. 

Таблица 12. Химични структури, добиви, и температури на топене на монометинцианинови 

багрила със сулфо група. 

Съединение R n Добив (%) т.т. (
o
C) 

АК1-2-17 H 1 14 270-272 

АК1-2-18 H 2 46 261-263 

АК1-2-19 CH3O 1 44 263-266 

АК1-2-20 CH3O 2 53 241-245 
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Абсорбционните и флуоресцентните характеристики на синтезираните багрила са 

изследвани в разтвори на метанол при концентрация C = 10
 

μM, и са определени 

абсорбционните максимуми (λmax), моларните абсорбируемости ( ), и флуоресцентните 

максимуми (λfl) при възбуждане при съответния максимум на поглъщане. Съединенията 

абсорбират в областа 507 и 517 nm и имат моларни абсорбируемости между 73.400-83.600 

mol
-1

 dm
3
 cm

-1
. Флуоресцентните им  максимуми са регистрирани в областа между 567 и 568 

nm при възбуждане на 480 nm (Таблица 13). 

Таблица 13. Абсорбционни и флуоресцентни характеристики на монометинцианинови 

багрила със сулфогрупа. 

Съединение 

Метанол (C = 10 μM) TE буфер (C = 0.2 μM) 

I/I0 λmax 

(nm) 

λfl 

(nm) 
ε (mol

-1
 dm

3
 cm

-1
) 

λmax 

(nm) 

λmax 

(nm) 

+двДН

К 

λfl (nm) 

+двДНК 

АК1-2-17 507 554 83.200 507 514 532 133 

АК1-2-18 507 553 77.200 508 515 532 209 

АК1-2-19 517 562 70.700 518 515 549 105 

АК1-2-20 517 561 59.300 518 515 548 69 

 

От гледна точка на отместванията в абсорбционните спектри се наблюдава батохромно 

отместване с 10 nm при двете багрила с електоннодонорен заместител (метокси- група). 

Освен „червеното“ отместване на максимумите на поглъщане, е установено и леко 

повишаване на флуоресценцията при багрилата АК1-2-19 и АК1-2-20 измерени в метанол. 

Като допълнителна задача бе изледването на чувствителноста на новосинтезираните 

съединения към ДНК. За целта бяха определени абсорбционните и флуоресцентни 

характеристики на багрилата в буферен разтвор (10 mM Трис, 0.5 mM ЕДТА, pH 7.5) в 

присъствие на стандартна двДНК. 

Увеличаването на флуоресцентната интензивност на комплексите багрило-двойки бази е 

определено при титруване на  работните разтвори на багрилата (C = 0.2 μM) с разтвор на 

двДНК . В свободно състояние флуоресценция на съединенията в буферния разтвор е слабо 

изразена което вероятно се дължи на въртене около метиновата връзка между двата 

хромофора известно за структури наподобяващи тази на „Тиазол Оранж“ [121]. За разлика 

обаче в присъствие на полинуклеотиди поради ограничение на споменатото въртене 

енергията се освобождава чрез високоинтензивна флуоресценция. Впоследствие 

образуването на комплеки със ДНК води до повишаване на флуоресценцията с между 69-209 

пъти. Тези резултати показват че изследваните багрила са подходящи като маркери за 

полинуклеотиди.  
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Както е показано на Фигура 7 при еднакви експериментални условия и след сравнение на 

спектралните характеристики на свободните багрила и техните комплекси, е установена  най-

изразена промяна във флуоресцентната интензивност при багрило АК1-2-18 (I/I0 = 209). 

Оптималното съотношение багрило-двойки бази е определено при 1:60, което  съответства  

приблизително  на  концентрация  на  нуклеиновата  киселина C =  12 µM. 
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Фигура 7. Флуоресцентен спектър на багрило АК1-2-18 при титруване с двДНК. 

 

Въпреки незначителните промяни в структурите на багрилата, се наблюдава съществено 

влияние от тези промени върху повишаването на флуоресценцията. Както се вижда от 

Таблица 13, съединенията съдържащи метокси група се явяват със сравнително по-ниски I/I0 

съотношения. При вариране на заместителя в хиноилиниевия остатък, не се наблюдава 

подобна тенденция. Евентуално причината за това явление е отново метокси- групата която 

оказва преобладаващо влияние. Това предложение е допълнителен аргумент към факта че 

стоксовото отместване е най-голямо при багрила AK1-2-19 и AK1-2-20. 

След титруване на съединенията с разтвор на двДНК, от флуоресцентните графики бяха 

направени изотермични криви на свързване (Фигура 8). По тях са изчислени константите на 

свързване (Ks) за всички багрила по уравнение на Scatchard при фиксирани съотношения на 

багрило-двойки бази (r = 0.1 и r =0.2) и са обобщени като логаритмични стойности в Таблица 

14. 
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Фигура 8. Изотермична графика на багрила АК1217-АК1220 при титруване с двДНК. 

 

Таблица 14. Константи на свързване (Ks) на багрила АК12 с двДНК. 

Съединение Log Ks (r = 0.1) Log Ks (r = 0.2) I/I0 

AK1-2-17 7.24 6.64 133 

AK1-2-18 6.88 6.37 209 

AK1-2-19 6.97 6.44 105 

AK1-2-20 7.06 6.53 69 

r = [багрило] / [двДНК] 

 

2.6. Синтез на багрила YOPrI-1, TOPrI-1, 6ClTOPrI-1, 6FТОPrI-1 и BOPrI-1 

Реакциония подход включва кондензация между еквимоларни количества от заместени 

или незаместени 2-тиометилбензазолиеви соли и моно- производни на 4-метилхинолина или 

4-метилпиридина. Реакциите протичат в метанол или оцетен анхидрид, в зависимост от 

хетероатома на бензазолиевата сол. Както в предишните опити, така и в този случай е 

използвана стерично запречен базичен реагент – N-етилдиизопропиламин. Реакциите 

протичат при стайна температура или при микровълново налягане за 2 минути при 100 W 

(Схема 18). Микровълновото нагряване е използвано само в случая с 1-(3-йодопропил)-4-

метипиридин-1-иев йодид и 3-метил-2-(метилтиобензо[d]тиазол-3-иев метосулфат за 

получаване на багрилото BOPrI-1, където е установено че реакцията протича много бавно 

при стайна температура. 
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Схема 18. Синтетичен подход за получаване на несиметрични монокатионни 

монометинцианинови багрила YOPrI-1, TOPrI-1, 6ClTOPrI-1, 6FТОPrI-1 и BOPrI-1. 

 

Целевите съединения са получени с добиви на суровите продукти  между 54-73 % 

(Таблица 15) след утаяване с диетилов етер и директно филтруване. С цел пречистването им 

са прекристализирани из метанол. Синтезираните монометинцианинови багрила са общо 6 от 

който 4 известни [122-124]  и 2 нови    неописани  в литературата. Структурите на 

пречистените съединения са доказани посредством 
1
H-ЯМР, 

13
C-ЯМР, 

19
F-ЯМР, ИЧ и мас 

спектрометри. 

 

Таблица 15.Химични структури, добиви и температури на топене на несиметрични монокатионни 

монометинцианинови багрила YOPrI-1, TOPrI-1, 6ClTOPrI-1, 6FТОPrI-1 и BOPrI-1. 

Съединение Y X R Добив(%) т.т. (
o
C) 

YOPrI-1 O H -CH=CH-CH=CH- 70 235 
6ClYOPrI-1 O Cl -CH=CH-CH=CH- 74 238-240 

TOPRI-1 S H -CH=CH-CH=CH- 72 216-218 

6ClTOPrI-1 S Cl -CH=CH-CH=CH- 73 237-239 

6FTOPrI-1 S F -CH=CH-CH=CH- 62 223-225 

BOPRI-1 S H H 54 - 

 

2.7. Синтез на поликатионни несиметрични монометинцианинови багрила 

Поликатионните багрила са синтезирани при използване на трикратен излишък от 

монокватернизиран диазабициклооктан при нагряване до кипене на обратен хладник в среда 

от 2-метоксиетанол в продължение на 40 минути (за багрила YODAM-1, YODAB-1, 

BODAM-1 - с 3 положителни товара) или съответно 3 часа за тетракатионното багрило 

YODAPI-1 (Схема 19). 



 

35 

 

Схема 19. Синтетичен подход за получаване на несиметрични поликатионни 

монометинцианинови багрила съдържащи 1,4-диазабицикло[2.2.2]октанов остатък. 

Суровите багрила са изолирани с добиви между 40-92 % както е показано в Таблица 16. 

Трикатионните YODAM-1, YODAB-1, и BODAM-1 са превърнати в трийодиди след 

разтварянето им в метанол и прехвърляне към воден разтвор на калиев йодид. 

Тетракатионното багрило YODAPI-1 е уттаено с диетилов етер и филтрувано без да бъдат 

заменени анионите. Аналитичните им проби са получени след прекристализация из метанол. 

Синтезираните поликатионни монометинцианинови продукти са общо 4 нови неописани в 

литературата. Структурите на пречистените съединения са доказани посредством 
1
H-ЯМР, 

13
C-APT-ЯМР, ИЧ, и мас спектрометрия. 

 

Таблица 16.Химични структури, добиви, и температури на топене на монометинцианинови 

багрила с 3 и 4 положителни товара. 

Съединение Структура Добив(%) т.т. (
o
C) 

YODAM-1 

 

92 213-214 

YODAB-1 

 

87 210-212 

BODAM-1 

 

55 258-260 

YODAPI-1 

 

40 249-251 
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Някои от фотофизичните характеристики на багрилата бяха изслседвани в разтвори на 

метанол. Абсорбционните (λmax) и флуоресцентни максимуни (λfl) на съединенията са 

определени при стайна температура в свободно състояние. Багрилата поглъщат около 454-

483 nm. Моларните абсорбируемости ( ) са изчислени между 52.100-85.900 mol
-1

 dm
3
 cm

-1
. 

Съответно съединенията флуоресцират в областа 483-520 nm при възбуждане при 450 nm 

(420 nm за BODAM-1) видимо в Таблица 17. 

Таблица 17. Фотофизични характеристики на поликатионни монометинцианинови багрила. 

Съединение 
Метанол (C = 10 μM) 

λmax (nm) λfl (nm) ε (mol
-1

 dm
3
 cm

-1
) 

YODAM-1 483 516 52.100 

YODAB-1 483 517 76.900 

BODAM-1 454 483 85.900 

YODAPI-1 482 520 83.100 

 

При концентрация C = 5 µM в буферен разтвор бяха снети допълнителни абсорбционни 

спектри променяйки експерименталните условия. За целта максимумите на поглъщане бяха 

регистрирани след разклащане на пробата, нагряване от 25 до 95 
o
C в термостат, както и 

съхраняването им в продължение на 4 дни. Идеята на експериментите е за да бъде установена 

стабилността на багрилата, както и дали се утаяват. Изненадващо, дори и при съхраняване на 

кюветите при стайна температура в продължение на няколко дни ивиците от получените 

спектри не показват промени по отношение на моларната абсорбируемост както и по 

формата самите спектри (Фигура 9). Изводите които могат да се направят е че багрилата са 

стабилни и могат да се използват за допълнителни изследвания. 
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Фигура 9 Абсорбционни спектри на багрило YODAM-1 при различни експериментални условия 

измерени в какодилатен буфер, pH = 7, C = 0.05 M. 
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Известно е, че при нагряване на двойноверижната верига, тя се дисоциира  до  едноверижни  

фрагменти, и съответно показва определена  температура  на  топене (Тm).  Нековалентното  

свързване  на  малки  молекули  към двойноверижни  полинуклеотиди  обикновено  оказва  

влияние  върху  термалната стабилност на спиралата, което се изразява като разлика в стойностите 

(ΔTm).. 

Проведени са експерименти със ct-DNA, поли (dA–dT)2, и поли rA-поли rU. При всички 

случаи се наблюдава нарастване на стабилизиращия ефект при увеличаване на 

съотношението r (багрило-полинуклеотиди). За целта измерванията са проведени 

използвайки оптималното съотношение r = 0.05 поради лимит на детекция на 

спектрофотометъра. Резултатите показват много голям стабилизиращ ефект към всички 

изследвани обекти (12.6-26.1 
o
C). При ct-DNA са проведени експерименти понижавайки 

концентрацията на багрилото до r = 0.03 и 0.01, което съответства на значително ниски 

концентрации приблизително 1:100 в полза на полинуклеотидите, но стабилизиращия ефект 

отново е огромен, и не може да бъде определен чрез този метод. В Таблица 18, са обобщени 

резултатите от проведените опити. 

Таблица 18. Термични изследвания на полинуклеотиди в присъствие на 

поликатионни монометинцианинови багрила (pH=7; какодилатен буфер, C = 0.05 M). 

Съединение Полинуклеотид ΔTm (r = 0.05) 

YODAM-1 

ct-DNA * 

поли (dA–dT)2 - 

поли rA-поли rU 12.6 

YODAB-1 

ct-DNA * 

поли (dA–dT)2 23.3 

поли rA-поли rU 19.5 

BODAM-1 

ct-DNA * 

поли (dA–dT)2 14.4 

поли rA - поли rU 13.5 

YODAPI-1 

ct-DNA * 

поли (dA–dT)2 26.1 

поли rA-поли rU 24.3 

r = [багрило] / [полинуклеотид], * извън обхват на апарата 

След спектрофотомертичните и термичните изследвания, багрилата бяха подложени на 

допълнителни флуориметрични експерименти. Резултати показват най-високи промени на 

флуоресцентната интензивност (I/I0) след образуване на комплекси с багрило YODAM-1 

(Таблица 19). Също така то се явява като подходящо за белязане както на ДНК, така и РНК за 
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разлика от останалите съединения (Фигура 10). Въпреки това не показва съществена 

селективност към наличните бази от двойната спирала. 
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Фигура 10. Флуоресцентни спектри на багрило BODAM-1 след титруване със ct-DNA и РНК. 

 

Багрилата BODAM-1 и YODAPI-1 също показват изразена селективност към поли (dA–

dT)2 както е показано в Таблица 19. 

 

Таблица 19. Съотношение I/I0 и флуоресцентни максимуми на поликатионни багрила. 

Полинуклеотид 
I/I0 (λfl) 

BODAM-1  YODAPI-1 

ct-DNA 41 (487nm) ct-DNA 31 (509nm) 

поли rA-поли rU 43 (485nm) 
поли rA-поли 

rU 
31 (509nm) 

поли (dA–dT)2 122 (483nm) поли (dA–dT)2 215 (509nm) 

поли (dGdC)2 62 (488nm) поли (dGdC)2 85 (508nm) 

 

След титруване на съединенията с разтвори на различни полинуклеотиди, от съответните 

флуоресцентни графики бяха направени изотермичните криви на свързване. По тях са 

изчислени константите на свързване за всички багрила използвайки уравнение на Scatchard 

при фиксирано съотношение на багрило-двойки бази (r = 0.1) и са обобщени като 

логаритмични стойности (log Ks) в Таблица 20. 
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Таблица 20. Константи на свързване (log Ks) на поликатионни багрила. 

Съединение Полинуклеотиди 
Log Ks  

(r =0.01) 
Съединение Полинуклеотиди 

Log Ks  

(r =0.01) 

YODAM-1 

ct-DNA 7.97 

BODAM-1 

ct-DNA 7.02 
поли rA-поли rU  8.37 

поли rA–поли rU 

 
7.41 

поли (dA–dT)2 7.88 поли (dA–dT)2 7.22 

поли (dG–dC)2 8.11 поли (dG–dC)2 7.30 

YODAB-1 

ct-DNA - 

YODAPI-1 

ct-DNA 7.33 
поли rA–поли rU 

 
- 

поли rA–поли rU 

 
7.23 

поли (dA–dT)2 - поли (dA–dT)2 7.75 

поли (dG–dC)2 - поли (dG–dC)2 8.04 

r = [багрило] / [полинуклеотид] 

 

Разглеждайки тези константи може да се каже че багрилата образуват много стабилни 

комплекси с двойно верижните спирали, както и да се отбележи факта и че тяхните 

стойности са значително по-високи от досегашните изследвания с други 

монометинцианинови багрила.  

Допълнителни спектроскопски измервания бяха проведени на базата на кръгов 

дихроизъм за определяне (качествено) на модела на свързване с различните полинуклеотиди. 

Експерименталните условията са същите както и при флуориметричните измервания, но за 

разлика разтвора на багрилото е прибавен към този на биомолекулите с фиксирана 

концентрация както изисква процедурата на подобни измервани. Съотношенията на багрило-

двойки бази достига до r = 0.4 както е показано на Фигура 11. 

 

240 280 320 360 400 440 480 520

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 [nm]

       YODAB-1

        ct-ДНК

        0.10

        0.20

        0.30

C
D

 [
m

d
eg

]

240 280 320 360 400 440 480 520

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

C
D

 [
m

d
eg

]

YODAB-1

 поли rA - поли rU

 0.10

 0.20

 0.30

 0.40

 [nm]

 



 

40 

240 280 320 360 400 440 480 520

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

 [nm]

YODAB-1

 поли (dA-dT)2

 0.10

 0.20

 0.30

 0.40

C
D

 [
m

d
eg

]

240 280 320 360 400 440 480 520

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

YODAB-1

 поли (dGdC)2

 0.1

 0.2

 0.3

 [nm]

C
D

 [
m

d
eg

]

 

Фигура 11. CD титруване на багрило YODAB-1със различни полинуклеотиди, съотношение 

r = 0.1 - 0.4. Измерени при pH 7, какодилатен буфер, C = 0.05 M. 

 

След титруване с двойноверижните полинуклеотиди се наблюдава понижение на 

съответните ивици на поглъщане на биомолекулите в областта 230-290 nm, което показва 

малки деформации във тяхната структура При образуване на комплекси със ct-DNA, поли 

(dA–dT)2, и поли (dG–dC)2, сигналите около 430-510 nm принадлежащи на багрилата имат 

отрицателни стойности показвайки ясно изразен интеркалиращ модел на свързване. За 

разлика обаче при случаите със поли rA-поли rU, освен нарастващия полижителен сигнал, се 

появява и друг допълнителен максимум със отрицателни стойности при 450 nm (420 nm за 

съединението BODAM-1). Подобно явление с наличие на два максимума (положителен и 

отрицателен) се среща при багрила които образуват димери в малката бразда. При всички 

случаи се оказва че формата на ивиците е зависима от концентрацията на багрилото. 

Резултатите от останалите от серията съединения са аналогични. 

Изключение при тенденцията на свързващите модели на багрилата, се среща при 

съединението BODAM-1 след титруване с поли (dGdC)2. Както беше споменато по-рано, 

малката бразда на двойноверижната и спирала обикновенно не благоприятства проникване 

на други молекули, имайки предвид наличието на аминогрупите на гуанина които водят 

съответно до стерични запречвания. Имайки предвид това от спектрите се очаква 

интеркалиращ модел, и съответно отрицателни ивици в областа където поглъщат багрилата. 

Както е показано на Фигура 12, при BODAM-1 се наблюдава двоен сигнал от положителни и 

отрицателни стойности. Това предлага именно свързване с малката бразда на двойната 

спирала на конкретните полинуклеотиди. Като обяснение може да се използва химичната 

структура на съединението, което има едно едно ароматно ядро по-малко от останалите, и 

евентуално в този случай образуването на димери се благоприятства. 
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Фигура 12. CD титруване на поликатионни багрила със поли (dG–dC)2, съотношение r = 0.1 - 

0.3. Измерени при pH 7, какодилатен буфер, C = 0.05 M. 

 

2.8. Синтез на несиметрични триметинцианинови багрила AK3 

Серия от несиметрични триметинцианинови багрила беше получена с умерени до високи 

добиви чрез нов „зелен“ метод който включва кондензация между еквимоларни количества 

от заместени или незаместени N-кватернерни бензазолиеви соли и 1-етил-4-(2-

(фенилацетамидовинил)хинолин-1-иев йодид, в присъствие на базичен реагент триетиламин 

или натриев ацетат. Реакциите протичат чрез механично стриване на изходните вещества в 

хаван с пестик при стайна температура или ако е необходимо при допълнително нагряване 

(30 секунди до 1 минута) в микровълнов уред използвайки метилов алкохол като среда 

(Схема 20). 
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Схема 20. Нов синтетичен метод за получаване на несиметрични монокатионни 

триметинцианинови багрила АК3. 

Целевите багрила бяха изолирани в твърдо състояние. При всички продукти анионът 

беше заменен при разтваряне на получените багрилата в метанол и изливането им към воден 

разтвор на калйев йодид. Аналитичните им проби са получени след дву- и трикратна 

прекристализация из метанол. Синтезираните триметинцианинови багрила са общо 8 от 

който 3 известни-патентовани (АК3-1 [125, 126], AK3-7 [127] и AK3-9 [128] и 5 нови, 

неописани в литературата. Структурите на пречистените съединения са доказани 

посредством 
1
H-ЯМР, 

13
C-ЯМР , ИЧ, и мас спектрометрия. Също така са определени и 

тяхните температури на топене които са обобщени в Таблица 21. 

 

Таблица 21.Химични структури, добиви, и температури на топене на тиметинцианинови багрила АК3. 

Съединение R1 R2 R3 Реакционни 

условия 

Базичен 

реагент 

Добив (%) т.т. (
о
C) 

АК3-1 CH3 H H 1 мин. 300W Et3N 67 225-227 

АК3-3 C3H7 H H ст. темп. CH3COONa 50 274-275 

АК3-4 C4H9 H H ст. темп. CH3COONa 27 253-256 

АК3-5 (CH3)2CHC2H4 H H 1 мин. 450W Et3N 99 255-257 

АК3-7 HOC2H4 H H ст. темп. Et3N 88 243-246 

АК3-8 HOC2H4 CH3 C2H5O ст. темп. Et3N 56 233-236 

АК3-9 C6H5CH2 H H ст. темп. CH3COONa 33 242-244 

АК3-10 CH3 CH3 C2H5O 1 мин. 450W Et3N 70 239-244 

АК3-11 C6H5CH2 CH3 C2H5O ст. темп. CH3COONa 95 247-250 

 

Синтетичния подход за получаването на багрилата бе проведен с цел вариране на 

заместителите както при азотния атом на бензотиазолиевия хромофор, така и в ароматното 

кондензирано ядро, с цел установяване на влиянието на допълнителни електроннодонорни 
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групи върху фотофизичните им свойства. Тези заместители оказват както стерични така и 

електронно въздействия върху багрилата. 

Изследвани са абсорбционните и флуоресцентните характеристики на получените 

багрила АК3 при разтвори на метанол при стайна температура в метанол.  Багрилата 

поглъщат в областта 627-652 nm. Моларните абсорбируемости (ε) са изчислени между 

116.400-159.800 mol
-1

 dm
3
 cm

-1
. Съответно съединенията флуоресцират около 652-681 nm 

(Таблица 22) при възбуждане при 600 nm (от AK3-1 до AK3-9) или при 620 nm (АК3-10 и 

АК3-11). 

Таблица 22. Абсорбционни и флуоресцентни характеристики на триметинцианинови 

багрила AK3. 

Съединение 

Метанол (C = 5 μM) TE буфер (C = 0.2 μM) 

I/I0 λmax  

(nm) 

λfl  

(nm) 

ε  

(mol
-1

 dm
3
 cm

-1
) 

λmax 

(nm) 

λmax (nm) 

+двДНК 

λfl (nm) 

+двДНК 

AK3-1 628 653 136.000 625 631 649 35 

AK3-3 630 656 159.400 626 632 649 26 

AK3-4 630 656 168.000 626 630 649 23 

AK3-5 631 655 150.000 627 631 650 24 

AK3-7 632 657 161.200 625 626 649 25 

AK3-8 652 681 145.800 641 643 668 37 

AK3-9 627 654 128.900 621 624 650 12 

AK3-10 649 676 148.000 644 648 669 32 

AK3-11 649 681 153.200 639 643 669 15 

 

От изследваните багрила се наблюдава повишаване на моларните абсорбируемости (ε) 

при багрилата кадето азотния атом от бензазолиевия остатък е кватернизиран с заместители 

различни (по-обемисти от метил-). Подобен разтеж е установен и при съединенията 

садържащи електроннодонорни заместители (етокси- или метил-) в ароматното ядро на 

бензотиазолиевия компонент. Освен промените при моларните абсорбируемости, багрилните 

структури с електронно донорни заместители показват  батохромно отместване с около 20 

nm на съответните максимуми в абсорбционните спектри. 

Флуоресцентните спектри на съединенията също показват промени в зависимост от 

заместителите по бензотиазолиевия хромофор. Удължаването на алкилния заместител при 

азотния атом на бензотиазола също води до повишаване на флуоресцентната интензивност. 
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Съответно понижаване се наблюдава при съединенията садържащи електроннодонорни 

заместители в ароматното ядро. 

Абсорбционните и флуоресцентните характеристики на серията АК3 са изследвани в 

буферен разтвор в присъствие на стандартна двДНК. Най-интензивни промени (I/I0) се 

наблюдават при багрило АК3-8 (Фигура 13). 
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Фигура 13. Флуоресцентна интензивност на багрило AK3-8 (C = 0.2 μM) в буферен разтвор 

при наличие на двДНК. 

Изчисления за определяне на свързващите константи (Кs) на две от багрилата (АК3-4 и 

АК3-9) със различни полинуклеотиди, както и термичните изследвания (ΔTm) бяха 

направени през престой във “Лаборатория за изследване взаимодействията на 

биомакромолекули”, Институт Ruđer Bošković, в Загреб, Хърватия. Проведените 

експерименти показват стабилно свързване на багрилата с контстанти от порядъка на 10
5
-10

6
 

Както са обобщени в Таблица 23 (като логаритмична функция). Измерванията са проведени 

във какодилатен буфер , pH = 7, C = 0.05 M. 

Таблица 23. Константи на свързване (logKs) на багрила АК3 с различни полинуклеотиди. 

Съединение Полинуклеотид log Ks I/I0 

AK3-4 

поли rA–поли rU 

ct-DNA 

поли (dA–dT)2 

поли (dGdC)2 

- 

6.5 

5.4 

5.0 

1.3 

14 

80 

24 

AK3-9 

поли rA–поли rU 

ct-DNA 

поли (dA–dT)2 

поли (dGdC)2 

- 

5.8 

6.5 

6.0 

1.05 

30 

15 

16 
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При нагряване двойната верига на полинуклеотидите се дисоциира, и съответно се 

образуват едноверижни полинуклеотиди. Нековалентното свързване на малки молекули с тях 

обикновенно оказва влияние върху термичната стабилност на веригата, показвайки различни 

ΔTm  стойности, което в съответствие със свързващите константи предоставя нужна 

информация за определянето на моделът на свързване на багрилото с полинуклеотидите. 

Положителни стойности за ΔTm оказват стабилизиращ ефект на багрилото, и за това 

обикновенно подобни съединения се явяват като интеркалатори или свързващи се в браздите 

(groove binders). Стойностите на ΔTm около нула се интерпретират като асоцииране на 

багрилата и образуване на агрегати във хидрофобната част на двойната спирала. 

Отрицателните стойности за ΔTm са обичайни за багрилата имащи афинитет към 

едноверижни полинуклеотиди, и за това те дестабилизират двойната верига. 

Проведени са експерименти за определяне на ΔTm с различни полинуклеотиди (Таблица 

24). Резултатите показват силно изразена зависимост между структурата на изследваните 

съединения, както и типа на използваните биобекти за конкретните цели.  

 

Таблица 24. Термични изследвания с дв- полинуклеотиди в присъствие на багрила 

AK3 (pH=7; какодилатен буфер, C = 0.05 M. 

Съединение Полинуклеотид 
ΔTm 

(r = 0.1) (r = 0.2) 

AK3-4 

ct-DNA <1 <1 

поли (dA–dT)2 3.8 6.4 

поли rA-поли rU <1 <1 

AK3-9 

ct-DNA 2.8 3.3 

поли (dA–dT)2 - 4.1 

поли rA-поли rU <1 <1 

r = [багрило] / [полинуклеотид] 

Допълнителни измервания със двете багрила са проведени използвайки кръгов дихроизъм 

(CD) за определяне на конформационни промени във структурата на полинуклеотидите. 

 Съединенията АК3 водят до понижаване на ивиците на поли (dA–dT)2 (230 – 290 nm), 

показвайки малки деформации във структурата на двойната верига. Също така се появяват 

ивици със висок интензитет в областа 500 – 700 nm (Фигура 14). Оказва се че формата на 

ивиците е зависима от концентрацията на багрилата. При концентрация r = 0.1 се явява само 

една положителна ивица, докато при повишени такива интензивността на ивицата 

продължава да нараства, и съответно се появява допълнителен сигнал със отрицателни 
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стойности при 550 nm. Подобно явление с наличие на два максимума (положителен и 

отрицателен) се среща при багрила които образуват димери в малката бразда. 
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Фигура 14. CD титруване на поли (dA–dT)2 със багрило AK3-4 (ляво) и багрило AK3-9 

(дясно) при съотношение r [AK3-4] / [полинуклеотид] = 0 - 0.8. Измерени при pH 7, какодилатен 

буфер, C = 0.05 M.  

Изследваните багрила (АК3-4 и АК3-9) показват различни резултати с други 

полинуклеотиди като например РНК. В случая само при багрило АК3-4 се наблюдава двоен 

сигнал (отрицателен максимум на 500 nm – положителен максимум на 550 nm) при наличие 

на поли rA–поли rU (Фигура 15). 
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Фигура 15. CD титруване на поли rA-поли rU със багрило AK3-4 (ляво) и багрило AK3-9 

(дясно) при съотношение r [AK3-9] / [полинуклеотид] = 0 - 0.6. Измерени при pH 7, какодилатен 

буфер, C = 0.05 M.  

Резултатите от титруване на багрилата със поли (dGdC)2 показват пренебрежими промени 

във интензивността на съответните максимуми.  



 

47 

Като цяло, от резултатите може да се каже че малката бразда на поли (dA–dT)2 осигурява 

по-добра среда на взаимодействие с кръгово поляризирана светлина, и съответно 

съединенията ориентирани към тази част показват по-интензивни CD спектри при 

съотношение r < 0.2. По-високите концентрации благоприятстват образуване на димери. От 

двете изследвани съединения, багрило АК3-4 образува димери в малката бразда при 

титруване с поли rA - поли rU, която е с подобна ширина на поли (dA–dT)2, но въпреки това е 

по-дълбока (по-голяма гъвкавост и съответно проникване на димери). Подобен ефект не се 

наблюдава при багрило АК3-9 (бензилов заместител по азотния атом на бензотиазолиевия 

хромофор) и това води до предположение че стерични причини са отговорни за това явление. 

Малката бразда на поли (dGdC)2 не благоприятства подобно свързване имайки впредвид 

наличието на аминогрупите на гуанина които съответно оказват стерично запречване. 

 

2.9. Синтез на симетрични мезо-хлорзаместени пентаметинцианинови багрила AK5 

съдържащи бензотиазолиеви и бензселеназолиеви хромофори 

Чрез нов „зелен“ ситетичен метод бяха получени багрила с удължена метинова верига 

(пентаметинцианинови) [129]. Синтезът им е основан отново на заместени или незаместени 

2-метилбензотиазолиеви или 2-метилбензселеназолиеви соли. Процедурата включва 

взаймодействието на два еквивалента от съответната  2-метилбензотиазолиева или 2-

метилбензоселеназолиева сол и един еквивалент 2-хлоро-3-(фениламиноалилидин) 

бензамониев хлорид в присъствие на натриев ацетат като базичен реагент както е показано 

на Схема 21.  

 

Схема 21. Нова „зелена“ синтетична процедура за получаване на симетрични монокатионни 

пентаметинцианинови багрила АК5 при стайна температура. 

 

По аналогичен начин на получаване на триметинцианиновите продукти, изходните 

вещества се смесват и стриват механично в хаван в среда от метанол при стайна температура. 
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Целевите багрила бяха изолирани в твърдо състояние. При всички продукти анионът 

беше заменен при разтваряне на получените съединения в метанол и изливането им към 

воден разтвор на калиев йодид. За да бъдат пречистени и получени аналитичните проби на 

багрилата са прекристализирани из метанол. Синтезираните пентаметинцианини са общо 7 

от които само 1 е известнo (АК5-3 [130]) и 6 нови, неописани в литературата. Структурите на 

пречистените багрила са доказани посредством 
1
H-ЯМР анализи, ИЧ, и мас спектрометрия. 

Добивите и температурите на топене показани в Таблица 25. 

Таблица 25.Химични структури, добиви, и температури на топене на пентаметинцианинови 

багрила АК5. 

Съединение Z R Добив (%) т.т. (
o
C) 

АК5-1 S CH3 96 255-257 

АК5-2 Se C2H5 94 255-258 

АК5-3 S CH3 98 251-253 

АК5-4 Se C2H5 95 241-243 

АК5-6 S C6H5CH2 99 224-227 

АК5-8 S C2H4CN 39 276-277 

АК5-9 S C2H4OH 38 232-235 

 

Както бе споменато по-рано освен синтеза на целевите багрила, изследванията също бяха 

насочени към определяне на някои от фотофизичните им характеристики (абсорбция-

флуоресценция) както и към определяне на влиянието на заместителите при азотните атоми 

на хетероцикличните хромофори. Базовите разтвори на багрилата с концентрация C = 1 mM в 

ДМСО са приготвени непосредствено преди проведените измервания, от които са 

приготвени работни разтвори с концентрация C =  2.5 μM в различни органични 

разтворители. Багрилата поглъщат в областта 643-673 nm, и съответно флуоресцират около 

659-687 nm при възбуждане на 600 nm.  

Удължаването на алкиловата верига при азотния атом от метил- до етил-, не показва 

значителни промени в съответните максимуми на поглъщане. Въвеждането на други 

заместители като бензил-, припионитрил-, или хидроксиетил- води до отместване на 

абсорбционните максимуми (λmax) между 5-8 nm в сръвнение с тези съдържащи заместител 

метилова група. При всички изследвани багрила от серията АК5, стоксовото отместване е 

между 15-20 nm, което е характерно за съединения от този тип [131] При вариране на 

полярността на органичния разтвворител от полярен до неполярен, се наблюдават 

отмествания както в абсорбционните, така и във флуоресцентните (λfl) спектри на 

съединенията между 5-14 nm, без значителна промяна във формата на съответните ивици. 

Данните фотофизичните им характеристики са представени в Таблица 26. 
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Таблица 26. Абсорбционни и флуоресцентни характеристики на пентаметинцианинови багрила AK5 при концентрации C = 2.5 μM. 

Съединение 

Метанол ДМСО Ацетонитрил ДМФ Хлороформ 

λmax     λfl ε λmax λfl ε λmax λfl ε λmax λfl ε  λmax λfl ε 

AK 5-1 645 660 203.600 652 670 191.200 643 659 202.800 649 667 228.800 659 676 213.200 

AK 5-2 655 672 228.800 663 681 200.400 654 672 222.800 660 678 204.000 673 687 226.000 

AK 5-3 646 660 266.500 652 671 222.000 644 661 256.800 650 667 212.400 659 676 267.700 

AK 5-4 657 673 253.600 665 682 212.800 655 673 218.400 662 679 214.400 673 687 258.400 

AK 5-6 653 669 218.900 660 678 181.600 651 669 201.700 657 675 179.200 667 683 198.000 

AK 5-8 652 670 273.100 660 679 225.500 651 669 257.900 657 676 227.500 665 684 206.400 

AK 5-9 650 666 278.100 657 676 205.700 648 666 212.100 654 672 180.500 664 681 207.300 

* моларната абсорбируемост (ε) изразена като mol
-1

 dm
3
 cm

-1
, дължината на вълната λmax и λfl изразена в nm.
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.Допълнителни експерименти бяха проведени и във водна среда както са показани на 

Фигура 16, където се наблюдават различни резултати. Фигурата показва широк спектър 

между 500-700 nm, в който се отличават два основни максимума. От тях батохромният 

максимум (640-655 nm), евентуално съответства на мономерната форма на багрилото, 

докато хипсохромният (583-596 nm) отговаря за наличие на H-агрегати.  
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Фигура 16. Абсорбционни спектри на багрила АК5 измерени в ТЕ буфер. 

Съотношението на двата максимума е зависимо от химичната структура на 

изследваните съединения, но като цяло преобладаващ е този на мономерите. От серията 

АК5, единствено съединението садържащо бензилов заместител (AK5-6) показва 

различни резултати в абсорбционните спектри. Там се явява само един хипсохромно 

отместен разширен максимум при 542 nm, който показва че при това конкретно 

съединение, агрегатите преобладават. При този случай се наблюдава най-висока 

тенденция за образуване на агрегати в сръвнение с останалите багрила. Доколкото е 

известно, свойствата на агрегатите са зависими от множество определящи фактори. При 

използване на органични разтворители, и най вече при тези с по-ниска полярност, 

положението е по-различно понеже се наблюдава самоасоцииране дори и при ниски 

концентрации на измерванията. Като обяснение на молекулно ниво за това явление, 

може да се каже  че образуването на агрегати в разтворители с по-ниска полярност за 

разлика от тези с по-висока, е свързано с диспергиращи сили и електростатични 

взаимодействия [132]. 

2.10. Синтез на симетрични хептаметинцианинови багрила AK7 садържащи 

хлорзаместен циклохексенов пръстен 

Чрез нов ‚зелен‘ синтетичен подход при стайна температура са получени две 

симетрични мезо-хлорхептаметинцианини с един положителен товар, съдържащи 

интегриран циклохексенов пръстен по дължина на полиметиновата верига. Реакциите 

протичат при стайна температура в среда от метанол чрез стриване във хаван на два 

еквивалента от кватернерните производни на 2-метилбензотиазола и един еквивалент от 

съответния дианил в присъствие на два еквивалента натриев ацетат като базичен реагент. 

Суровите багрила бяха изолирани като йодиди със отлични добиви (Схема 22).  
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Схема 22. Нов „зелен“ синтетичен подход за получаване на мезо-хлорсиметрични 

монокатионни хептаметинцианинови багрила АК7 при стайна температура. 

Съединенията са прекристализирани из метанол за получаване на аналитичните им 

проби. Структурите на пречистените багрила са доказани посредством 
1
H-ЯМР анализи, 

ИЧ, и мас спектрометрия. Добивите на суровите продукти и температурите на топене са 

обобщени в Таблица 27. 

Таблица 27. Химични структури, добиви, и температури на топене на мезо-

хлорсиметрични хептаметинцианинови багрила АК7. 

Съединение R Добив (%) т.т. (
o
C) 

AK7-5 (CH3)2CHC2H4 90 236-237 

AK7-6 C6H5CH2 84 219-220 

 

Абсорбционните характеристики на синтезираните продукти са изследвани в различни 

органични разтворители при концентрации 2.5 μM. Багрилата поглъщат в областта 795-

817 nm, и съответно флуоресцират между 814-831 nm при възбуждане при 750 nm. 

Данните на съответните максимуми на поглъщане и флуоресценция са обобщени в 

Таблица 28. 

 

Таблица 28. Фотофизични характеристики на хептаметинцианинови багрила АК7 в различни 

разтворители. 

Съединение 

Метанол ДМСО Ацетонитрил ДМФ Хлороформ 

λmax λfl λmax λfl λmax λfl λmax λfl λmax λfl 

AK 7-5 795 818 811 829 796 814 807 828 809 829 

AK 5-6 802 822 817 831 802 820 813 829 815 831 

* дължината на вълната λmax и λfl изразена в nm. 
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V. Изводи 

1. Получени са общо 118 съединения. От тях 62 багрила (48 нови неописани в 

литературата - 14 известни) и 54 полупродукти (14 нови неописани в литературата - 40 

известни).  

2. Разработвайки нов реацкионнен уникален „зелен“ подход чрез комбинация от 

микровълново нагряване и облъчване с ултразвук, са получени заместени и незаместени 

2-тиометил- и 2-тиобензоилбензазоли използвайки о-аминофеноли, о-аминотиофеноли, 

о-фенилендиамин, и о-халогеноанилин.  След тяхното кватернизиране, те представляват 

необходими полупродукти в синтеза на монометинцианинови багрила. 

3. За получаване на цианиновите багрила описани в дисертационна работа, бяха 

синтезирани и други полупродукти като моно- и дикатионни производни на  2-

метилбензазоли, 4-метилпиридина, 4-метилхинолина,  диазабицикло[2.2.2]октана, N-

метилморфолина, N-метилпиролидина, и N-метилпиперидина бяха синтезирани чрез 

оптимизиране на реакционните условия на известни синтетични методи и разработване 

на подобрени такива. 

4. Чрез микровълново нагряване по нов синтетичен „зелен“ подход е получена серия 

от симетрични и несиметрични моноазацианинови багрила. Включително са изследвани 

някои от фотофизичните им свойства в свободно състояние. 

5. Получена е нова серия от монометинцианинови багрила съдържащи 

бензселеназолиев хромофор на които са определени максимумите на поглъщане (λmax), 

флуоресцентните максимуми (λfl), и моларните абсорбируемости ( ). Допълнителни 

изследвания са проведени с двДНК, при които се наблюдава значително повишаване на 

флуоресцентния интензитет на съединенията съдържащи метилов- заместител и при 

двата азотни атома на хромофорите. 

6. Синтезирани са монометинцианинови багрила аналози на известните  „Тиазол 

Оранж“ и „Оксазолово Жълто“ от тях 5 нови и 3 известни. От изследванията на 

багрилата с двДНК е установено многократното нарастване на флуоресценцията 

вследствие на образуването на комплекси. Определени бяха и свързващите константи 

които показват стабилно свързване на съединенията (най-вече при бензотиазоловите) 

към нуклеинова киселина. 

7. Серия от други аналози на „Тиазол Оранж“  (13 нови съединения) с два 

положителни товара също бяха получени с цел изследване на приложението им като 

флуоресцентни ДНК маркери.  Съединенията показват по-голямо повишаване на 

флуоресцентната интензивност в сравнение с монокатионните багрила. Допълнителни 

експерименти са проведени със спленоцити от наши колеги в „Лаборатория  по  

имунопатология  и  експериментлна  имунотерапия” към Института по Микробиология, 

БАН за изследване на потенциала на част от багрилата като биомаркери. Резултатите 

показват че съединенията са подходящи за белязане на мъртви или апоптични клетки. 

Багрилата са специфични за ДНК, не се свързват с РНК или белтъци, и не проявяват 
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токсични свойства. Тези резултати показват, че синтезираните от нас багрила имат 

практическо приложение и не са обект на настоящата защита. 

8. Синтезирани са несиметрични три- и тетракатионни монометинцианинови 

багрила. Термичните изследвания с различни полинуклеотиди, показват много голям 

стабилизиращ ефект на багрилата (12.6-26.1
o
C) върху двойно верижните спирали при 

значително ниско съотношение на [багрило]/[полинуклеотиди] = 1:100. За определяне на 

модела на свързване са приложени както флуориметрични измервания, така и кръгов 

дихроизъм. От резултатите е установена интеркалация като преобладаващ модел на 

свързване. Също така някои от багрилата показват висока селективност към определени 

полинуклеотиди. Флуоресцентната интензивност, както и константите на свързване са 

значително по-високи от моно-, и дикатионните цианини. Тези багрила могат да се 

използват като заместители на хомодимерните багрила ТОТО-1 и YOYO-1 в различни 

изследвания, без да притежават някои от недостатъците им. 

9. По нов „зелен“ метод са получени несиметрични триметинцианинови багрила. В 

присъствие на двДНК се наблюдава многократно нарастване на флуоресценцията на 

образувалите се комплекси. Като представители на серията, две от багрилата са 

изследвани с различни полинуклеотиди използваики кръгов дихроизъм за определяне на 

модела на свързване. Допълнително са направени и термични изследвания. Резултатите 

показват силно изразена зависимост от структурата на съединенията, също и от вида на 

полинуклеотидите при стабилизирането на двойноверижните спирали.  В повечето 

случаи се наблюдава склонност към свързване в малката бразда.  

10. Чрез нов „зелен“ синтетичен подход бяха получени и набори от мезо-хлор 

симетрични пента- и хептаметинцианинови багрила. Представения метод превъзхожда 

известните до сега процедури за получаване на такива съединения, по отношение на 

времетраене, добиви на изолираните продукти, и реакционните условия. Определени 

бяха максимумите на поглъщане (λmax), флуоресцентните максимуми (λfl), и моларните 

абсорбируемости ( ) в различни разтворители. В зависимост от структурата на 

съединенията, както и от полярноста на разтворителя се наблюдават съответни 

отмествания по отношение на абсорбционнити и флуоресцентните им спектри. 

 

VI. Литературни източници 

[1] A. Waggoner, J. Membrane Biol., 27, (1976), 317-334.[2] N. Nakashima, T. Kunitake, J. Am. Chem. 

Soc., 104, (1982) 4261-4262.  

[3] M. L. Greenberg, D. Axelrod, J. Membrane Biol.,131, (1993), 115-127.  

[4] M. G. Honig, R. I. Hume, Trends Neurosci., 12, (1989), 333-341. 

[5] A. J. Koning, P. Y. Lum, J. M. Williams, R Wright, Cell Motil. Cytoskel., 25, (1993), 111-128. 

[6] M. Poot, F. Mao, (Molecular Probes Inc [US]), US  6291203, (2001). 



 

54 
 

[7] S. M. Yarmoluk, V. B. Kovalska, I. A. Kocheshev, Dyes and Pigments, 50, (2001), 21-28.  

[8] L. Lee, (Biometric Imaging Inc [US]), WO 9717471, (1997).  

[9] X. Qiao, L. Wang, J. Ma, Q. Deng, Z. Liang, L. Zhang, X. Peng, Y. Zhang, Anal. Chim. Acta, 640, 

(2009), 114-120. 

[10] I. Takahiko, O. Masami, I. Teruhiko, Y. Hideo, S. Yukio, (Tosoh Corp [JP]), US 814447 (1998). 

[11] O. Suzuki, G. Masuda, N. Shiohata, K. Matsumoto, (Nisshin Spinning [JP]), EP 808829 (1997). 

[12] S. C. Alexander, K. N. Busby, C. M. Cole, C. Y. Zhou, N. K. Devaraj, J. Am. Chem. Soc., 137 (40), 

(2015), 12756-12759. 

[13] Y. L. Fu, S. Y. Dong, Y. Z. Zhou, G. Zhang, Q. C. Yang, X. Zhai, L. Y. Wang, Bull. Korean Chem. 

Soc., 36, (2015), 578-582. 

[14] L. G. S. Brooker, G. H. Keyes, J. Am. Chem. Soc., 57, (1935), 2488-2492.  

[15] L. G. S. Brooker, G. H. Keyes, W. W. Williams, J. Am. Chem. Soc.,64, (1942), 199-210. 

[16] N. I. Gadjev, T. G. Deligeorgiev, S. H. Kim, Dyes and Pigments , 40, (1999), 181-186. 

[17] T. G. Deligeorgiev, D. A. Zaneva, S. H. Kim, R. W. Sabnis, Dyes and Pigments, 37, (3), (1998), 

205-211. 

[18] A. Vasilev, T. Deligeorgiev, S. Kaloyanova, S. Stoyanov, V. Maximova, J. J Vaquero, J. Alvarez-

Buillaр Color. Technol, 127, (2011), 69-74. 

[19] T. Deligeorgiev, A. Vasilev, K-H  Drexhage Dyes and Pigments , 74, (2), (2007), 320-328. 

[20] H. Larive, P. D. Collet, (Eastman Kodak Co), US 2798066, (1957). 

[21] T. G. Deligeorgiev, N. I. Gadjev, I. I. Timtcheva,  V. A. Maximova,  H. E. Katerinopoulos, E. 

Foukaraki, Dyes and Pigments 44, (2000), 131-136. 

[22] U. Asseline, M. Chassignol, Y. Aubert, V. Roig, Org. Biomol. Chem., 4, (2006), 1949-1957. 

[23] F. Menacher , M. Rubner , S. Berndl, H-A Wagenknecht, J. Org. Chem., 73 (11), (2008), 4263-

4266. 

[24] B. P. Matselyukh, S. M. Yarmoluk, A. B. Matselyukh, V. B. Kovalska, I. O. Kocheshev, D. V. 

Kryvorotenko, S. S. Lukashov, J. Biochem. Biophys. Methods, 57, (2003), 35-43. 

[25] N. Fu, Y. Xiong, T. C. Squier, J. Am. Chem. Soc., 134, (2012), 18530-18533. 

[26] N. Fu, D. Su, J. R. Cort, B. Chen, Y. Xiong, W-J Qian, A. E. Konopka, D. J. Bigelow, T. C. Squier, 

J. Am. Chem. Soc., 135, (2013), 3567-3575. 



 

55 
 

[27] Y. Gu, X. Fei, Y. Liu, Y. Wang, X. Yang, Journal of luminescence, 134, (2013), 184-190. 

[28] H. Mitekura, T. No, K. Suzuki, K. Satake, M. Kimura, Dyes and Pigments 54, (2002), 113-120. 

[29] B. Jędrzejewska, M. Pietrzak, Z. Rafiński, Polymer 52, (2011), 2110-2119. 

[30] U. De Rossi, J. Moll, M. Spieles, G. Bach, S. Daehne, J. prakt. Chem. 337, (1995), 203-208. 

[31] Elizabeth-Anne Strohm, Master Thesis, “Synthesis and characterization of near-infrared 

heptamethine indocyanine dyes and intercalated nanocomposites”, The University Of British 

Columbia, USA, (2013). . 

[32] R. M. El-Shishtawy, P. Almeida, Tetrahedron 62, (2006), 7793-7798. 

[33] C. Reichardt, J. Phys. Org Chem., 8, (1995), 761-773. 

[34] F. Riviere, V. D. Romanenko, M. R. Mazieres, M. Sanchez, J. G. Wolf, Tetrahedron Lett., 37, 

(1996), 6717-6720. 

[35] A. Mishra, R. K. Behera, P. K. Behera, B. K. Mishra, G. B. Behera, Chem. Rev., 100, (2000), 1973-

2012. 

[36] Z. Voitenko, M. R. Mazieres, M. Sanchez, J. G. Wolf, Tetrahedron, 57, (2001), 1059-1066. 

[37] R. M. Abed El-Aal, A. I. M. Koraiem, Dyes and Pigments, 54, (2002), 121-129. 

[38] M. R. Mazieres, C. Duprat, J. Bellan, J. G. Wolf, Dyes and Pigments, 74, (2007), 404-409. 

[39] M. Mojzych, M. Henary, Top. Heterocycl. Chem., 14, (2008), 1-9. 

[40] K. A. Mesce, K. A. Klukas, T. C. Brelje, Cell Tissue Res.,  271, (1993), 381-397. 

[41] S. Miki, T. Kaneta, T. Imasaka, J. Chromatogr. B, 759, (2001), 337-342. 

[42] M. Petersen, A. A. Hamed, E. B. Pedersen, J. P. Jacobsen, Bioconjugate Chem., 10, (1999), 66-74. 

[43] K. M. Sovenyhazy, J. A. Bordelon, J. T. Petty, Nucleic Acids Res., 10, (2003), 2561-2569. 

[44] L. K. Jensen, C. H. Gotfredsen, K. Bondensgaard, J. P. Jacobsen,  Acta Chem. Scand., 52, (1998), 

641-650. 

[45] H. Zipper, H. Brunner, J. Bernhagen, F. Vitzthum, Nucleic Acids Res., 32, (2004),  103. 

[46] H. J. Karlsson, M. Eriksson, E. Perzon, B. Akerman, P. Linkoln, G. Westman, Nucleic Acids Res., 

31, (2003), 6227-6234. 

[47] Environmental Biosensors, Vernon Somerset, (2011). 

[48] Ig Farbenindustrie, DE 725289, (1942). 



 

56 
 

[49] J. Leiper, W. Guthrie, T. Watkins, (Boots Pure Drug Co Ltd), GB  909102, (1962). 

[50] R. Nanjunda, E. A. Owens, L. Mickelson, S. Alyabyev, N. Kilpatrick, S. Wang, M. Henary, W. D. 

Wilson, Bioorganic & Medicinal Chemistry 20, (2012), 7002-7011. 

[51] V. Vinatier, V. Guieu, Y. Madaule, M. Maturano, C. Payrastre, P. Hoffman., Anal. Biochem., 405, 

(2010), 255-253. 

[52] M. I. Daneshvar, J. M. Peralta, G. A. Gasay, N. Narayanan, L. Evans, G. Patonay, L. Strekovski, J. 

Immunol. Methods., 226, (1999), 119-128. 

[53] J. Sowell, J. C. Mason, L. Strekovski, G. Patonay., Electrophoresis., 22, (2001), 2512-2517. 

[54] D. B. Shealy, M. Lipovska, J. Lipovski, N. Narayanan, S. Sutter, L. Strekovski, G. Patonay., Anal. 

Chem., 67, (1995), 247-251. 

[55] S. Luo, E. Zang, Y. Su,. T. Cheng, C. Shi, Biomaterials., 32, (2011), 7127-7138. 

[56] Y. Liu, M. Chen, T. Cao, Y. Sun, C. Li, Q. Liu, T. Yang, L. Yao, W. Feng, F. Li, J. Am. Chem. 

Soc., 135 (26), (2013), 9869-9876. 

[57] J. Yin, Y. Kwon, D. Kim, D. Lee, G. Kim, Y. Hu, J-H Ryu, J. Yoon, J. Am. Chem. Soc., 136, 

(2014), 5351-5358. 

[58] F. Yu, P. Li, G. Li, G. Zhao, T. Chu, K. Han, J. Am. Chem. Soc., 133, (2011), 11030-11033. 

[59] F. Yu, P. Li, B. Wang, K. Han, J. Am. Chem. Soc.,  135, (2013), 7674-7680. 

[60] S. Daehne, Science,. 199 (4334), (1978), 1163-1167. 

[61] T. Wakamatsu, S. Toyoshima, K. Saito., J. Opt. Soc. Am. B, 23 (9), (2006), 1859-1866. 

[62] K. S. Hannah, B. S. Armitage., Acc. Chem. Res., 37, (2004), 845-853. 

[63] H. Balli, D. Leuchs, W. Grunwald, O. Schmidt, (BASF Ag), DE 1089721, (1960). 

[64] K. Viaene, P. Callant, US 20020004185, (2002). 

[65] O. Riester, M. Hase, (AGFA Gevaert Ag), US  3697282, (1972). 

[66] M. Javet, C. Muller, The Procter & Gamble Company, US  20070220685, (2007). 

[67] M. Javet, C. Muller, A. Roulin, C. Pasquier, The Procter & Gamble Company, US 2007000071, 

(2007). 

[68] M. Seefelder, H. Reppe, (BASF Ag), DE  1144280, (1963). 

[69] R. Neidlein, H. Reuter, Synthesis , 10, (1971), 540-541. 



 

57 
 

[70] T. G. Deligeorgiev, A. A. Kurutos, N. I. Gadjev, A. A. Alexiev, Bulgarian Chemical 

Communications, 47 (4), (2015), 1034-1038.  

[71] D. M. Fabricius, (Sterling Diagnostig Imaging, Inc.), US 5707794, (1988). 

[72] T. Deligeorgiev, S. Kaloyanova, N. Lesev, J. J. Vaquero, Ultrasonics Sonochem.,17,(2010),783-

788. 

[73] M. Pays, M. Beljean, Bull. Soc. Chim. France, 11, (1973), 3044-3055. 

[74] P. C. Fritch, G. McNaughton-Smith, G. S. Amato, J. F. Burns, C. W. Eargle, R. Roeloffs, W. 

Harrison, L. Jones, A. D.  Wickenden, Journal of Medicinal Chflistry, 53 (2), (2010), 887-896. 

[75] B. R. Rani, U. T. Bhalerao, M. F. Rahman, Synth. Commun., 20, (1990), 3045-3052. 

[76] J. Valdes, R. Cedillo, A. Hernandes-Campos, L. Yepez, F. Hernandes-Luis, G. Navarrete-Vazquez, 

A. Tapiq, R. Cortes, M. Hernandes, R. Castillo, Bioorg. Med. Chem. Lett., 12, (2002), 2221-2224. 

[77] H. Zinner, R. Reimann, A. Weber, Benzazole, XII. Nitro-benzoxazolthione, Chem. Ber., 93, 

(1960), 2035-2040. 

[78] D. S. Dalal, N. S. Pawar and P. P. Mahulikar, Organic Preparations and Procedures International, 

37 (6), (2005), 539-546. 

[79] M. Ueda, K. Seki, Y. Imai, Synthesis, 12, (1981), 991-993. 

[80] Pierrfe Lochon, Jambu-Geoffroy, Bull Soc Chim Fr, 2, (1965), 393-399. 

[81] E. Fanghaenel, K. Behrmann, G. Bach,  Journal fuer Praktische Chemie, 325 (5), (1983), 811-822. 

[82] Стефка С. Калоянова, Дисертация, “Синтез на нови флуоресцентни цианинови багрила за 

маркиране на биобекти”, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, (2012). 

[83] H. Ulrich, Science of Synthesis, 11, (2002), 835-912. 

[84] S. Mohanty, Indian Journal of Chemistry, 6 (3), (1968), 136-139. 

[85] L. Xie, Y. Cheng, J. Huang, K. Li, H. Yu, G. Yang, D. Jin, (Faming Zhuanli Shenqing), CN  

103739616, (2014). 

[86] T. Deligeorgiev, N. Gadjev, A. Vasilev, K-H Drexhage, S. M. Yarmoluk, Dyes and Pigments, 70 

(3), (2005), 185-191. 

[87] E. A. Kuznetsova, Zhurnal Organicheskoi Khimii , 1 (4), (1965), 767-772. 

[88] V. C. Galliford, K. Voronin, D. Hesk, D. Koharski, P. McNamara, Paul, Journal of Labelled 

Compounds and Radiopharmaceuticals, 54 (5), (2011), 229-232. 

[89] V. Sutoris, Chemicke Zvesti, 38 (2), (1984), 247-253. 

[90] A. J. Winstead, N.  Fleming, K. Hart, D. Toney, Molecules, 13 (9), (2008), 2107-2113. 

[91] P. Lochon, Bulletin de la Societe Chimique de France, 2, (1965), 393-199. 

[92] O. O. Adeyi, S. R. Bernard, (Univ. Central Lancashire), WO 2013114115, (2013). 



 

58 
 

[93] A. R. Tyler, A. O. Okoh, C. L. Lawrence, V. C. Jones, C. Moffatt, R. B. Smith, European Journal 

of Medicinal Chemistry, 64, (2013), 222-227. 

[94] A. Latrofa , M. Franco, A. Lopedota, A. Rosato, D. Carone, C. Vitali, Il Farmaco, 60, (2005), 291-

297.  

[95] F. Fischer, Journal fuer Praktische Chemie, 23 (1-2), (1964), 8-9. 

[96] J. Develotte, Ann. chim. 12 (5), (1950), 215-308. 

[97] A. J. Winstead, N.  Fleming, K. Hart, D. Toney, Molecules, 13 (9), (2008), 2107-2113. 

[98] F. Mancois, Journal of Physical Chemistry B, 111 (33), (2007), 9795-9802. 

[99] O. Tsuge, Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56 (6), (1983), 1688-1693. 

[100] N. J. Leonard, Journal of the American Chemical Society, 73, (1951), 3325-3329. 

[101] G. T. Pilyugin, Zhurnal Obshchei Khimii, 35 (3), (1965), 506-509. 

[102] A. J. Winstead, G. Nyambura, R. Matthews, D. Toney, S. Oyaghire, Molecules, 18 (11), (2013), 

14306-14319. 

[103] V. I. Voznyak, L .G. Savitskaya, D. D. Neporadnyi, Khimiko-Farmatsevticheskii Zhurnal, 18(8), 

(1984), 951-954. 

[104] P. Kele, Angewandte Chemie, International Edition, 48 (2), (2009), 344-347. 

[105] H. H. Alganzory, M. M. H. Arief, M. S. Amine, M. E. El-Zeiny, Journal of Chemical and 

Pharmaceutical Research, 6(12), (2014), 143-161. 

[106] A. P. Gray, Journal of the American Chemical Society, 77, (1955), 3648-3649. 

[107] T. Deligeorgiev, A. Vasilev, T.  Tsvetkova, K-H Drexhage, Dyes and Pigments, 75(3), 

(2007), 658-663. 

[108] J. Kabatc, J. Paczkowski, Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 47, (2009), 

4636-4654. 

[109] A. K. Banerjee, Coordination Chemistry Reviews, 1 (1-2), (1966), 239-248. 

[110] J. B. Higgins, K. D. Schmitt, Zeolites, 16 (4), (1996), 236-244. 

[111] M. G. Marino, K. D. Kreuer, ChemSusChem., 7, (2014), 1-12. 

[112] S. Alunni, W. P. Jencks, Journal of the American Chemical Society, 102 (6), (1980), 2052-2060. 

[113] A. Corma, M. T. Navarro, F. Rey, S. Valencia, Chem. Commun., 16, (2001), 1486-1487. 

[114] T. Takewaki, L. W. Beck, M. E. Davis, Microporous and Mesoporous Materials ,33, (1999), 197. 

[115] K. Hirotsugo, S. Yasumasa, O. Osami, F. Tsuneo, (Tokai Electro Chemical Co) , DE  3141454, 

(1982). 

[116] H. Qunst , S. Hunig, Liebigs Ann. Chem., 711, (1968), 157-173. 



 

59 
 

[117] A. Kurutos, N. Gadjev, T. Deligeorgiev, Acta Scientifica Naturalis, 2015 (2), (2015), 90-98. 

[118] P. Hanczyc, B. Norden, B. Aakerman, Journal of Physical Chemistry B, 115 (42), (2011), 12192-

12201. 

[119] S. Kaloyanova, I. Ivanova, A. Tchorbanov, P. Dimitrova, T. Deligeorgiev, Journal of 

Photocemistry and Photobiology B: Biology, 103, (2011), 215-221. 

[120] M. Thompson, N. W. Woodbury, (Univ Arizona US), US 6348317,  (2002). 

[121] L. Mikelsons, C. Carra, M. Shaw, C. Schweitzer, J. Scaiano, Photochem Photobiol Sci, 4, (2005), 

798-802. 

[122] H. S. Rye, S. Hays, S. Yue, D. E. Wemmer, M. A. Quesada, R. P. Haugland, R. A. Mathies, A. N. 

Glazer, Nucleic Acids Research, 20 (11), (1992), 2803-2812. 

[123] S. C. Benson, P. Singh, A. N.GIazer, NucleicAcidsResearch, 21 (24), (1993), 5727-5735. 

[124] S. T. Yue, R. P. Haughland, (Molecular Probes Inc), US 5410030, (1993). 

[125] S. Zhang, J. Fan, Z. Li, N. Hao, J. Cao, T. Wu, J. Wang, X. Peng, Journal of Materials Chemistry 

B: Materials for Biology and Medicine, 2(18), (2014), 2688-2693. 

[126] T. Takahashi, H. Yanagihara, K. Satake, K. Mori, S. Boku, Yakugaku Zasshi, 72, (1952), 291-

296.  

[127] T. Hioki, H. Kawakami, (Fuji Photo Film Co Ltd, Japan), US 5478719 (1995).  

[128] X. Chen, L. Guo, (Univ Jiangnan), CN 102516792 2012. 

[129] A Kurutos , O. Ryzhova, V. Trusova , G. Gorbenko, N. Gadjev,T. Deligeorgiev, J Fluoresc., 26, 

(1), (2016), 177-87. 

[130] Z. Jezewski, A. Szuchnik, J. Swiderski, Roczniki Chemii, 30, (1956), 467-74.   

[131] M. Losytskyy, K. Volkova, V. Kovalska, I. Makovenko, Y. Slominskii, O. Tolmachev,   S. 

Yarmoluk,  J Fluoresc, 15(6), (2005), 849-857. 

[132] S. Kirstein, S. Daehne, Int J Photoen, 2006, (2006), 1-21. 

 

VII. Списък с публикации по темата на дисертацията 

1 A Kurutos , O. Ryzhova, V. Trusova , G. Gorbenko, N. Gadjev,T. Deligeorgiev, „Symmetric 

Meso-Chloro-Substituted Pentamethine Cyanine Dyes Containing 

Benzothiazolyl/Benzoselenazolyl Chromophores Novel Synthetic Approach and Studies on 

Photophysical Properties upon Interaction with bio-Objects„ J Fluoresc., 26 (1), (2016), 

177-178. 

 

2. A. Kurutos, N. Gadjev, T. Deligeorgiev, „Synthesis of novel asymmetric monomethine 

cyanine dyes containing benzoselenazolyl moiety. Fluorescent dsDNA probes„ Acta 

Scientifica Naturalis, 2015 (2), (2015), 90-98. 

mailto:ohtak@chem.uni-sofia.bg
mailto:valtrusova@yahoo.com
mailto:ohtak@chem.uni-sofia.bg
mailto:valtrusova@yahoo.com


 

60 
 

3. T. G. Deligeorgiev, A. A. Kurutos, N. I. Gadjev, A. A. Alexiev, „An easy and fast one-pot 

preparation of 2-thiomethyl and 2-thioacyl benzothiazoles, benzoxazoles, and 

benzimidazoles“, Bulgarian Chemical Communications, 47 (4), (2015), 1034–1038.  

4. T. Deligeorgiev, A. Kurutos, N. Gadjev, „1-(3-Iodopropyl)-4-methylquinolin-1-ium Iodide”, 

Molbank, 2015(4), (2015), M874. 

 

VIII. Участия в научни форуми 

 Участие като съавтор на: I. Balabanov, A. Kurutos, K. Nikolova, N. Mihaylova, S. 

Stoitsova, T. Deligeorgiev, A. Tchorbanov “New fluorogenic dyes for analysis of cellular 

processes by flow cytometry and confocal mycroscopy” - European congress of 

Immunology, 06.09.2015-09.09.2015, Vienna, Austria. 

 

 Участие като съавтор на: U. Tarabara, A. Kurutos, O. Ryzhova, V. Trusova, G. 

Gorbenko, N. Gadjev, T. Deligeorgiev. Modulating effect of biomolecules on aggregation 

behavior of novel heptamethine dyes // Book of abstracts of 4-th International Scientific 

and Technical Conference for Young Scientists «Luminescent Processes in Condensed 

State of Matter – LUMCOS – 2015». – 2015. – Kharkiv. – Р. 64. 

   

 Участие като съавтор на: O. Ryzhova A. Kurutos, V. Trusova, G. Gorbenko, N. Gadjev, 

T. Deligeorgiev. Novel symmetric pentamethine cyanine dyes for DNA detection // Book 

of abstracts of International Scientific Conference for Young Scientists «Experimental and 

Theoretical Biophysics – 2015». – 2015. – Pushchino (Russia). – P. 64. 

 

 Участие като съавтор на:  U. Tarabara, O. Ryzhova, A. Kurutos, V. Trusova, G. 

Gorbenko, N. Gadjev, T. Deligeorgiev. Liposome-induced disaggregation of heptamethine 

cyanine dyes // Book of abstracts of International Scientific Conference for Young 

Scientists «Experimental and Theoretical Biophysics – 2015». – 2015. – Pushchino 

(Russia). – P. 65. 

 

 Участие като съавтор на: O. Ryzhova, U. Tarabara, V. Trusova, A. Kurutos. Aggregation 

of cyanine dyes in lipid environment // International Young Scientists Forum on Applied 

Physics. – 2015. – Dnipropetrovsk. Disc IEEE Catalog Number: CFP15YSF-CDR. 

 

 Участие като съавтор на: Tarabara U. K., Rhyzova O. A., Trusova V. M., Kurutos A. The 

Possibility of differentiating between native and amyloidaggregated states of lysozyme with 

a novel heptamethine dye // «BIOLOGY: FROM A MOLECULE UP TO THE 

BIOSPHERE», Abstracts of the X International young scientists‟ conference (December 

2
nd

 –4
th

, 2015) – Kharkiv, Ukraine, Біофізика/ Биофизика/ Biophysics - P. 29, ISBN 978-

617-578-248-4. 

 


