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Оценка актуалността на темата.  

Представеният ми за становище дисертационен труд е посветен на важен 
проблем с научно и приложно значение. Синтеза на нови флуоресцентни 
съединения с подобрени характеристики е актуално направление в органичния 
синтез, поради потенциала на тези съединения за приложение, като 
високоефективни и селективни сензори за анализ на биологични субстрати, 
хранителни продукти, замърсяване на околната среда и др. Нещо повече 
дендримерите активно се синтезират и изучават през последните 20 години и към 
този нов клас съединения определено има голям научен интерес.Те са силно 
разклонени сферични макромолекули с уникална структура и свойства. 

Всичко казано определя темата на дисертационния труд, като актуална в 
научно и научно-приложно отношение и обосновава необходимостта от 
проведените изследвания. Те са насочени към синтеза на нови мономерни 
аналози и флуоресцентни РАМАМ дендримери, съдържащи 1,8-нафталимидни 
хромофори с различни заместители при четвъртия въглероден атом на 
нафталимидното ядро. Изследвани са фотофизичните им характеристики с оглед 
получаване на високоефективни и селективни флуоресцентни сензори за 
биологично-важни метални йони и протони.  

 

Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите. 

Литературният обзор е написан компетентно, като добро впечатление прави 
умението на докторантката да работи с литературните източници и да представя 
фактите на издържан научен език. Направена е обширна библиографска справка и 
е обработена голяма по обем информация, която е интерпретирана с разбиране и 
показва, че докторантката много добре  познава  известното в научната 
литература по темата. Въз основа на това целта на дисертацията е формулирана 
ясно и точно, а конкретните задачи за реализирането и са много добре подбрани. 



Дисертационният труд изпълнява 4 логично свързани задачи, в резултат на 
което са синтезирани нови нафталимидни производни, съдържащи различни 
амино групи при четвъртия въглероден атом на нафталимидното ядро, след което 
с тях е извършена модификация на РАМАМ дендримери от първа генерация. 
Новосинтезираните съединения коректно са изследвани и охарактеризирани със 
съвременни спектрални методи, елементен анализ,  а дендримерните молекули  с 
МАЛДИ-ТОФ.  

Детайлно са изследвани фотофизичните  характеристики на 
нискомолекулните нафталимидни производни и на модифицираните ПАМАМ 
дендримери  в органични разтворители с различна полярност. Устаношено е, че 
дендримерите имат значително по-нисък квантов добив в сравнение с 
мономерните си аналози. Квантовият добив на дендримерите зависи от 
заместителя при С4, което се дължи на отклонения от планарността на 1,8-
нафталимидната структура. Изследвано е влиянието на различни метални йони и  
рН на средата върху флуоресцентните характеристики на  новосинтезираните 
съединения.  

Установен е възможният механизъм на комплексообразуване между 
нафталимидните производни и различните метални йони и сензорната  активност 
на мономерните аналози, като авторите стигат до заключението, че 
чувствителността на флуоресцентния сензорен отговор зависи както от 
здравината на получения комплекс, така и от природата на взаимодействието на 
съответният метален йон с флуорофора. 

Изследвано е влиянието на дендримерната структура върху селективността 
и чувствителността на флуоресцентния анализ. 

Синтезираните медни комплекси на представители от дендримерните и 
мономерните съединения са изследвани in-vitro спрямо девет патогенни 
индикаторни култури, като за сравнение е използван Гентамицин. Някои от 
съединенията са показали значителна биологична активност, като тя е по-висока  
спрямо грам отрицателните бактерии. 

Подбраните методи отговарят на поставените цели и задачи. 
Експерименталните данни са обработени адекватно. Получените резултати са 
убедителни и следват хода на задачите. Личи постепенното разширяване на 
обхвата на изследванията, желанието да се намери отговор на колкото се може 
повече въпроси. При обсъждането на получените резултати се вижда добрата 
теоретична осведоменост на дисертантката.  
Формулирани са 4 изводи от дисертационния труд, които точно отразяват 
получените резултати. Те имат оригинален характер и обогатяват 
съществуващите знания в областта. 
 

Авторефератът, съответства на съдържанието на дисертацията и 
представлява съкратен вариант на нейната същност, отразява напълно и 
достоверно резултатите, постигнати в дисертацията, както и техния анализ. 
 

Публикации по темата на дисертационния труд. Резултатите от 
проучванията на Станислава Борисова Йорданова са публикувани в две   
престижни международни списания с IF-Journal of Photochemistry and Photobiology 



A: Chemistry и  Inorganica Chimica Acta. Участвала е и в 16 научни конференции, 
като по-голяма част от постерите са по темата на дисертацията. 
 

Лични впечатления за дисертанта. Не познавам лично дисертантката и 
впечатленията ми от нея са от вътрешната защита на дисертационния и труд. Там 
тя се предстви много убедително и не остави никакво съмнение, че е навлязла в 
темата и резултатите са плод на нейните изследвания.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Дисертационният труд на Станислава Йорданова е посветен на актуален за 

науката и практиката проблем. При изпълнението на задачите докторантката 

показва много добро познаване на литературата по проблема. Усвоила е в 

достатъчна степен, както основни синтетични методи така и най-важните 

спектрални методи. Тя се е изградила като млад учен с възможности за 

самостоятелна научно-изследователска работа и зрялост при представянето и 

интерпретирането на резултатите.  

Предвид добре проведеното изследване, достатъчният по обем материал, 

цялостното оформление на разработката и научните публикации във връзка с 

дисертационния труд, давам положителна оценка и с убеденост препоръчвам на 

почитаемите членове на Научното жури да гласуват положително за 

присъждането на образователната и научна степен „Доктор” на Станислава 

Борисова Йорданова. 
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