
СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Огнян Иванов Петров, СУ „Св. Климент Охридски” 
Факултет по химия и фармация 

 
относно дисертационния труд „Синтез на нови флуоресцентни цианинови багрила за 

маркиране на биообекти”, представен от гл. ас. Стефка Стоянова Калоянова за 
присъждане на образователната и научна степен „Доктор” 

 
 

 Представеният ми за становище дисертационният труд е посветен на синтеза на 

нови монометинови цианинови багрила, намиращи широко приложение в биологията и 

медицината за нековалентно маркиране на нуклеинови киселини. Материалът по 

дисертацията е изложен на 194 страници и включва: Въведение (3 стр.), Литературен 

обзор (41 стр.), Резултати и обсъждане (63 стр.), Експериментална част (72 стр.), 

Изводи (2 стр.) и Цитирана литература (13 стр.), включваща 300 литературни източника. 

 Цел на дисертационната работа е синтеза на нови флуорогенни монометинови 

цианинови багрила за нековалентно маркиране на нуклеинови киселини с подобрени 

свойства, в сравнение с използвани в практиката производни. Поставени са четири 

конкретни задачи: 1) Разработване на подходящи реакционни условия за синтез на нови 

полупродукти за получаване на цианинови багрила, съдържащи бензоиламинови, 

тиазоло[4,5-b] пиридиниеви и хиназолиниеви заместители; 2) Определяне на 

оптимални условия за получаване, изолиране и пречистване на нови моно- и 

дикатионни асиметрични монометинцианинови багрила, аналози на Тиазолово 

оранжево; 3) Изследване на абсорбционните характеристики на новосинтезираните 

багрила в разтворители и в буферни разтвори. Определяне на абсорбционните 

отнасяния в присъствие на стандартна двДНК в буферен разтвор; 4) Изследване на 

флуоресцентните свойства на багрилата в свободно състояние и след свързване с 

двДНК в буферен разтвор.  

 В разделът “Литературният обзор” е направен обстоен преглед относно синтеза, 

свойствата и приложението на цианиновите багрила. Това свидетелства, че докторанта 

е много добре запознат с литературните данни относно синтеза на такива багрила, 

както и с връзката между структурата им и модела им на свързване с биологични 

обекти. 

 В разделът “Резултати и обсъждане” са включени основните постижения на 

дисертанта, които могат да се обобщят, както следва: 

• Подобряване и оптимизиране на известни синтетични методи за получаване на 

полупродукти, като при някои са използвани “зелени” разтворители и техники – 

микровълново или ултразвуково облъчване. 



• Разработване на нови синтетични процедури за получаване на несиметрични 

монометинови цианинови багрила, при които не се използва базичен агент и 

единият от изходните хетероцикли не е кватернизиран. Методът превъзхожда 

известните до сега процедури за получаване на такива багрила, както по 

времетраене, така и по възможността за използване на разнообразни изходни 

съединения. 

• Определено е влиянието на бензоиламино заместителите в бензотиазоловия остатък 

на серия багрила върху модела на свързване с двДНК, както и зависимост между 

дължината на алкиловия заместител в хиназолиновия остатък и флуоресцентната 

интензивност на комплекса им с двДНК. 

 От споменатото по-горе става ясно, че дисертацията съдържа оригинални научни 

приноси и резултати. За голяма част от багрилата е установено многократно нарастване на 

флуоресцентната интензивност на комплекса със стандартна нуклеинова киселина. Това 

показва, че първоначалната цел е постигната и някои от синтезираните нови багрила могат 

успешно да се използват в практиката като нековалентни флуорогенни маркери. 

Изключително добро впечатление прави прецизно проведения синтетичен експеримент, 

описан коректно и ясно. Всички нови съединения са спектрално охарактеризирани, което 

недвусмислено потвърждава тяхната структура. Авторефератът е написан стандартно и 

коректно отразява съдържанието на дисертацията.  

 Част от резултатите са публикувани в четири авторитетни научни списания, 

специализирани в областта на химия на багрилата и приложението им в биологията, което 

отговаря и дори превишава препоръчителните изисквания за присъждане на образователна 

и научна степен “Доктор”. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От всичко казано до тук считам, че дисертационният труд на гл. ас. Стефка 

Калоянова представлява задълбочено и системно изследване върху синтеза нови 

флуоресцентни цианинови багрила за маркиране на биообекти. Всички представени по 

защитата материали напълно отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника на СУ 

“Св. Климент Охридски” и Препоръчителните изисквания на ФХФ на СУ „Св. Кл. 

Охридски”. С пълна убеденост ще гласувам с „ДА” за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор” по научно направление „Химически науки” (4.2.) на гл. ас. Стефка 

Стоянова Калоянова. 

 
 
22 юни 2012 г        
София        / доц. д-р Огнян Петров / 


