
СТАНОВИЩЕ 
 
върху  дисертация  на  тема:  

„СИНТЕЗ НА НОВИ ФЛУОРЕСЦЕНТНИ  ЦИАНИНОВИ БАГРИЛА ЗА 
МАРКИРАНЕ НА БИООБЕКТИ” 

на   задочен докторант   по   “Химически науки” 4.2. (Органична химия) на  гл. ас. 
Стефка Стоянова Калоянова,  представена   за  присъждане на научна и 
образователна степен „доктор” от проф. дхн Тодор Георгиев Делигеоргиев, СУ 
„Св. Климент Охридски”, Факултет по Химия и  Фармация 
 
 Цел на настоящата дисертационна работа е синтез на нови флуорогенни  
монометинови цианинови багрила за нековалентно маркиране на нуклеинови 
киселини, с подобрени свойства, в сравнение с използваните в практиката 
производни. Във връзка с осъществяването на тази цел гл. ас Калоянова е 
поставила следните конкретни задачи:  
-Разработване на подходящи реакционни условия за синтез на нови полупродукти 
за получаване на цианинови  багрила, съдържащи бензоиламинови, тиазоло[4,5-b] 
пиридиниев и хиназолиниеви заместители; -Определяне на оптимални условия за 
получаване, изолиране и пречистване на нови моно-  и дикатионни асиметрични 
монометинцианинови багрила,  аналози на Тиазолово оранжево; -Изследване на 
абсорбционните характеристики  (моларни абсорбируемости и абсорбционни 
максимуми) на  новосинтезираните багрила в разтворители и в буферни разтвори. 
Определяне на абсорбционните отнасяния в присъствие на стандартна дв ДНК в 
буферен разтвор; -Изследване на флуоресцентните свойства на багрилата в 
свободно състояние и следсвързване с двДНК в буферен разтвор. 
Мога да кажа, че гл. ас. Калоянова се е справила отлично с поставените цели и 
задачи. Нашият труд – включително и този на гл. ас. Калоянова - намира 
положителен отзвук както в чужбина така и в страната. Ето какво пише в сайта на 
американската фирма Marker Gene Technologies разположена в Eugene, Oregon, 
USA, http://www.markergene.com/WebNewsletter3.11.htm

Recently, the laboratory of Dr Todor Deligeorgiev at the University of Sofia in Bulgaria 
has developed a series of new intercalating dyes which have improved fluorescence 
staining characteristics for identification and analysis of DNA or RNA samples. These 
dyes have been demonstrated to have an increase in fluorescence of up to 1000 fold upon 
binding to DNA compared to the 10 fold increase seen with traditional ethidium bromide 
staining. The dyes are also highly stable allowing for prestaining of DNA with a very 
small amount of dye prior to running on a gel and then visualizing under appropriate 
wavelengths.  

Marker Gene is working with Dr. Deligeorgiev to make these new dyes available for 
researchers here in the USA. To find out more about these reagents and methods, please 
see the references below or visit our website.  
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monomethine cyanine dyes - highly fluorescent dsDNA probes." Color. Technol., 
127: 69-74. 

• Kaloyanova S, Trusova VM, Gorbenko GP, Deligeorgiev T (2011) "Synthesis and 
fluorescence characteristics of novel asymmetric cyanine dyes for DNA 
detection." Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 217: 147-
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• Deligeorgiev TG, Kaloyanova S, Vaquero J (2009) "Intercalating Cyanine Dyes 
for Nucleic Acid Detection." Recent Patents on Materials Science 2: 1-26.  

Не случайно вторият цитат в това писание е на публикация, която участва (а тя 
участва във всички публикации с нас цитирани от този сайт) в дисертационния 
труд на Ст. Калоянова. Това е едно признание за нейните усилия и успехи, за 
практическата насоченост на нейната дисертация, дори и в такава индустриална и 
развита и в много отношения напред в науката, страна като САЩ.  

Разбира се отзвук от нашата работа може да се намери и в България. Ние работим и 
с една от малкото български високотехнологични фирми „Милкотроник” – Нова 
Загора, която произвежда млекоанализатори. С нашите продукти (багрила) за ДНК 
анализ ние ще помогнем на тази фирма да миниатюризира и революционизира в 
голяма степен  анализа на съвременното производство на мляко. Фирмата 
разработи апарат за определяне на соматични клетки в млякото с помоща на наши 
багрила които багрят само мъртви (соматични) клетки, който цели предотвратяване 
на заболявания по млекодайните животни като по този начин се пестят и средства. 
Разбира се в колектива разработил тези багрила (договор по НИС) участва и Ст. 
Калоянова и аз като ръководител на този колектив искам да подчертая съществения 
принос на докторанта в тази разработка. 

Искам да подчертая и някои от качествата, които притежава докторант Калоянова. 
Тя е изключително работоспособна, ученолюбива и най-важното е, че притежава 
трудолюбие,  което не се среща често. Лично съм заявявал в разговор с нея, че 
притежава качества, които в бъдеще при условие, че продължава да работи с 
трудолюбие и любов към химията, ще я направят лидер в тази област в която 
работи. 

Нейните работи са отразени в четири публикации в реномирани списания с импакт 
фактор като J. Photochem. Photobiol. A и В и Dyes and Pigments. Това надхвърля 
стандартните изискванията за дисертационен труд. 

Намирам, че дисертационният труд на Стефка Стоянова Калоянова напълно 
съответства на  изискванията и моето становище е положително. Предлагам 
на Почитаемото жури да предложи на Научния съвет на Факултета по  Химия 
и Фармация да й присъди научната и образователната степен „доктор”.  

15.06.2012 г.       ........................................................ 

/проф. дхн Тодор Делигеоргиев/ 


