
РЕЦЕНЗИЯ

от проф. дхн ТЕМЕНУЖКА НЕЙЧЕВА КОНСТАНТИНОВА

ХТМУ-София

върху дисертационен труд    на тема 

“СИНТЕЗ НА НОВИ ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ЦИАНИНОВИ  БАГРИЛА ЗА МАРКИРАНЕ 

НА БИООБЕКТИ”   представен от СТЕФКА СТОЯНОВА КАЛОЯНОВА

за присъждане на научната и образователна степен “Доктор”-направление “Химически 

науки” (шифър 4.2)-Органична химия.

          Стефка Стоянова Калоянова е родена през 1981 г. в гр. Бургас. Завършила е 

средно  образование  (гимназия  с  преподаване  на  немски  език)  през  2000  г.,  а  през 

2004  г.  висше-“бакалавър” в  Софийския  Университет  “Св.  Климент  Охридски”, 

Биологически факултет, специалност “Биология и химия”  със среден успех отличен. 

Същата  година  продължава  висшето  си  образование  в  Химическия  факултет  на 

Университета в магистърската програма “Химия- Органични материали във висшите 

технологии” и се дипломира като магистър през 2006 г. отново с отличен успех. От 

февруари 2007 г. със заповед на Ректора е зачислена като редовен докторант в катедра 

“Приложна органична химия” с научен ръководител проф. дхн Тодор Делигеоргиев. От 

февруари 2008 г. е назначена като асистент в катедрата, като през този период до април 

2011 година е задочна докторантка, след това отчислена  с право на защита. Положила 

е с отличен успех всички предвидени в пограмата на докторантурата изпити. От м. март 

2010 до юни 2011  г. е старши асистент, а след това до  настоящия момент е главен 

асистент в катедрата. Възложено й е учебно натоварване (над 400 часа)-упражнения по 

няколко  дисциплини-Органични  химични  технологии,  Зелена  химия,  Химия  на 

багрилата и др.

           Представената  ми  за  рецензия  дисертация  на  тема  “Синтез  на  нови 

флуоресцетни цианинови багрила за маркиране на биообекти” е работа в една много 

интересна,  модерна и развиваща се бързо през  последните  години област  на финия 

органичен  синтез-  синтез  на  флуоресцентни  цветни  съединения  с  възможности  за 

приложение в биологията, медицината и във висшите технологии. Изследванията в това 

направление,  започнати  от  научния  ръководител  на  докторантката  проф.  дхн  Т. 

Делигеоргиев преди повече от 15 години, се развиват от него и неговите сътрудници и 
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са единствени за страната в областта на синтеза. Настоящата дисертация е естествено 

продължение на тези интересни изследвания.

    Дисертацията  е  представена  на  194 стр.,  структурирана   в  6  раздела,  като 

започва с Въведение  и завършва с Изводи. 

Литературният  обзор е  описан  на  40  стр.  с  цитирани  162  източника  като 

обхваща един значителен период от време до наши дни. В него е направен обстоен 

преглед на известното в литературата относно синтеза, свойствата и приложението на 

цианиновите  багрила,  като  е  обърнато  внимание  на  различните  възможности  те  да 

взаимодействат  с  нуклеинови  киселини  като  маркери  на  биообекти.  Обсъдени  са  и 

изследванията  относно  връзката  между  структурата  им  и  модела  им  на  свързване. 

Описанието е онагледено с  18 реакционни схеми и 29 фигури. 

От този обзор личи, че докторантката се е запознала много добре с литературните 

сведения  по  темата  и  свободно  борави  с  тях.  Според  мен   мястото  на  Целта  на 

дисертацията  и  задачите  за  нейното  изпълнение  е  в  края  на  този  обзор,  който  да 

завършва  с едно кратко обобщение и обосновка на поставените цели. Това разбира се е 

виждане на автора и забележката има редакционен характер.

       Същността  на  дисертационния  труд  е  изложена  в   раздела  Резултати  и 

обсъждане, който заема 62 стр., илюстриран с 35 схеми, 21 фигури и 11 таблици, което 

много добре онагледява  и резюмира резултатите.  Този раздел  е  структуриран  в  два 

подраздела- Синтез на полупродукти и  Синтез на монометин цианинови багрила. Във 

всеки  от  тях,  много  подходящо,  преди  да  се  опишат   извършените  от  автора 

изследвания се посочват известните в литературата методи и техните недостатъци.

1. Синтез на полупродукти

     В този подраздел последователно е описан синтезът на  13  хетарилтиолови и 

хиназалинови полупродукти, техните  S-метилни и съответно кватернерни производни 

(39 съединения).  При синтеза на първите, базирайки се на описаните в литературата 

методи, са проведени експеримени по два  метода (А и Б) в условия на микровълново 

облъчване.  Във  всички  случаи  те  са  дали  изключително  добри  резултати  като 

драстично съкращаване  времетраенето на реакцията и в повечето случаи- повишаване 

на добивите. Така например  някои от продуктите  по литературно описаните методи се 

получават  при  нагряване  с  часове  (3÷17  часа!),  докато  при  условията,  описани  в 

работата,  времетраенето  е  от  2÷8  минути  и  то  с  много  добри  добиви  (70÷90  %). 

Съединенията,  които  не  са  описани  в  литературата,  са  охарактеризирани  и 
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идентифицирани с Н1- ЯМР (някои и с С13-ЯМР) и елементен анализ. В този раздел, а то 

се отнася и по-нататък за провежданите синтези, имам следните въпроси и бележки:

•  Как е установяван краят на синтезите? 

        В някои от рецептурите се споменава, че е използвана ТСХ (в началото на 

Експерименталната  част  е  посочен  носителя,  а  някъде и елуентните  системи),  но 

никъде не се споменава каква е хроматографската картина, само един продукт ли се 

получава,  защо  точно  на  2  или  10  минута  реакцията  се  прекратява.  В  някои  от 

рецептите  се  казва  “до  изчерпване  на  изходното  съединение”,  но  тогава  защо 

добивите не са количествени? Посочва се, че добивът е за “суров” продукт. Въпросът 

ми е какъв е съставът на този суров продукт?

          Тези сведения, които предполагам са налице, биха само обогатили работата и 

потвърдили  значимостта  на  провежданите  изследвания.  Те  биха  били  полезни  и  за 

следващите синтетици. 

•  Базирайки  се  на  изследанията  върху синтезите  и  получените  резултати 

(времетраене  и  добиви)  много  полезно  би  било  да  се  обобщи  накратко,  кой  от 

вариантите А или Б е за предпочитане.

 Кватернизацията на съединенията е един много деликатен и не винаги успешен 

процес,  особено  що  се  отнася  до  изолиране  на  продуктите.  В  тази  връзка  отлично 

впечатление  прави  подходът  на  докторантката  да  експериментира  три  различни 

варианта- нагряване в разтвор, в стопилка или в смес на продуктите  без нагряване. За 

различните   производни  тя  намира  най-подходящите  условия,  което  е  един 

изключително трудоемък, но полезен  процес.

Като  обобщение  на  този  раздел  бих  посочила  значителният  брой  проведени 

синтези, вариране и модифициране на разнообразни процедури, синтезиране на голям 

брой  (някои  нови)  съединения  и  тяхното  охарактеризиране.  Очевидно  е,  че 

докторантката  свободно   борави  с  аналитичните  данни  и  компетентно  обсъжда 

получените  резултати.  Според  мен  особено  значими  са  приносите  при  синтезите  в 

условия на микровълново облъчване, както и методите на кватернизация и изолиране 

на полупродуктите.

2. Синтез и изследване на цианинови багрила 

2.1. Първата  задача  в  този  подраздел  е  синтез  на  цианинови  моно-  и 

дикатионни багрила,  аналози на Тиазоловото оранжево.  Идеята за  този целеносочен 

синтез е била да се  изследва и определи ролята на заместителите в 6 място върху 

свойствата на багрилото и начина му на свързване с ДНК. В тази връзка би било добре, 
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ако беше представена и формулата на ТО (за информация).  Синтезирани са 17 нови 

цианинови багрила (D1-D17). Общата процедура е описана в Експерименталната част, 

като добивите  за “суров продукт” са между 45 и 90 %.  Изследвани са фотофизичните 

характеристики  на  синтезираните  багрила-  снети  са  техните  абсорбционни  и 

флуоресцентни  спектри  и  моларни  абсорбируемости  в  чист  разтвор,  в  буфер  и  в 

присъствие на двДНК. Правят добро впечатление ръзсъжденията,  въз основа на тези 

данни,  относно  връзката  между  структурата  на  багрилата  и  промяната  на 

флуоресцентната интензивност в резултат от свързването им с двДНК. Основателно е 

прието, че моделът на взаимодействие е интеркалация. Все пак се допуска, че за 4 от 

тях (9,11-14) е вероятен и друг механизъм, който ще бъде обект на бъдещо изследване. 

2.2. Следващата  задача  е  била  да  се  синтезират   несиметрични 

монометинцианинови  хиназолинови  багрила  с  подобрени  спектро-луминисцентни 

характеристики  вкл.  и  фотостабилност.  За  тази  цел   са  разработени  две  нови 

синтетични процедури (в разтвор и стопилка), по които са синтезирани 3 багрила (Е1-

Е3).  Тези  процедури  избягват  някои  от  недостатъците  на  известните  методи 

(съкращават времетраенето, не се използва базичен агент и др). По друга процедура са 

синтезирани  още  10  багрила  (Е4-Е13).  Всички  съединения  са  надеждно 

охарактеризирани  и  идентифицирани  чрез   елементен  анализ,  Н1-ЯМР  и  UV/VIS 

абсорбционни спектри. Спектралните емисионни измервания, представени на 5 фигури, 

са установили, че собствената флуоресценция на багрилата в буферен разтвор е слаба, 

но  нараства  многократно  (десетки  пъти)  в  присътвие  на  двДНК,  което  прави 

многообещаващо приложението им като маркери.

2.3. Поставените  задачи  за  целенасочен  синтез  на  тиазоло-  и  оксазолови 

пиридиниеви монометинцианинови багрила,  целят чрез модификация на структурите 

да се получи по-висока  моларна абсорбируемост и чувствителност към биологични 

обекти.  Като  са  използвани  синтезираните  преди  това  в  работата  полупродукти  са 

получени 16 нови багрила. Синтезите са водени в разтвор за времетраене между 2 и 6 

часа.  Изследванията  върху фотофизичните  свойства  на  багрилата,  представени  на  4 

фигури  и  една  таблица,  установяват  отново  многократно  нарастване  на 

флуоресценцията им в присъствие на двДНК (до 214 пъти за А2). Избрани са 4 от тях, 

за  да  бъдат  изследвани  в  ”Лабораторията  за  изследване  на  взаимодействията  на 

биомакромолекули” гр. Загреб. Не е мотивиран обаче изборът им (защо например  А5 е 

предпочетено пред А8?). Получените резултати демонстрират, че багрилата се свързват 

неспецифично и са добра основа за насочени структурни модификации.
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2.4. Следващата задача е била синтез на хлорни аналози на ТО с по-висока 

хидрофобност, за да се увеличи скоростта на проникването им в клетките и  подобри 

разтворимостта  в  полярни  разтворители.  Синтезирани  са  8  нови  багрила  (С1-С8). 

Проведените  фотофизични  изследвания   са  показали,  че  незначителната   собствена 

флуоресценция на багрилата нараства над  100 пъти в присъствие на двДНК, като при 

багрило С5 тази стойност е 295. С тези багрила в  Института по микробиология на БАН 

са проведени експерименти за маркиране на живи клетки, като резултатите са много 

обнадеждаващи  за  количествени  определения.  Пак  в  БАН  в  Лабораторията  по 

имунопатология и експериментална имунотерапия пък е извършен флуоцитометричен 

анализ на 3 от багрилата и е установено, че те могат да се използват за детекция на 

апоптоза.

2.5.  Последните  синтези  в  дисертацията  са  на  неутрални  и  монокатионни 

цианинови багрила. Идеята  е била да се модифицират или създадат нови екологически 

по-приемливи методи за получаването им. В тази насока са синтезирани 16 багрила, 

като са експериментирани два метода-в стопилка и в разтвор.Тук бих отбелязала,  че 

представените синтетични процедури на Схеми 51 и 52 не са еднозначно ясни (което 

отдавам  на  технически  неточности).  При  тези  експерименти  са  получени  успешно 

багрилата, изолирани и идентифицирани със споменатите преди това методи. Според 

мен предимствата и недостатъците на двата метода А и Б,  биха могли да бъдат по-

категорично изтъкнати, което да бъде указание за следващите синтетици. Спектралните 

изследвания  са  дали   основание  за  избор  на  две  от  багрилата  за  по-нататъшни 

измервания в присъствие на двДНК. Резултатите са многообещаващи и могат да служат 

като основа и насока за бъдещи изследвания.

3. Експерименталната част е разположена на 74 стр., което е много като обем, 

но това е обяснимо като се имат предвид многобройните и разнообразни експерименти, 

които докторантката е описала много коректно и подробно. 

В Списъка на литературните източници са включени общо 300 заглавия на статии, 

патенти и монографии. 

Някои общи забележки като изрази:  “бързо получаване”,  “синтез  продължаващ 

няколко дни”,  “стайна температура”  и други,  които имат  редакционен характер,  не 

променят общото отлично впечатление от работата.

Работата завършва с 11 извода, които точно отразяват резултатите, но някои от 

тях имат по-скоро констативен, а не заключителен характер и биха могли да се спестят.
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Авторефератът коректно отразява съдържанието на дисертацията.

Част  от  работата  по дисертацията  е  отразена  в  4 публикации,  всичките  в  най-

авторитетните за областта списания с импакт фактор, а именно 2 в Dyes and Pigments  и 

2 в Journal of Photochemistry and Photobiology през 2011  и 2012 г., което многократно 

превишава препоръчителните изсквания за присъждане на тази образователна и научна 

степен.  Извън настоящата  дисертация докторантката  е  съавтор,  заедно с научния си 

ръководител и други колеги в още 30 научни публикации от 2008 г до днес, всичките в 

реномирани  международни  списания,  като  освен  споменатите  още  Coloration 

Technology,  Journal of Fluorescence  и  други,  което  несъмнено  говори  за  високото 

качество на научните изследвания, в които участва и за международното признание на 

това качество. Освен това докторантката има 4 участия в научни конференции- по една 

в  България  и  Испания  и   две  във  Франция,  което  показва  популяризиране  на 

провежданите изследвания сред международната научна общност.  Участвала е и в 4 

научно-изследователски проекти в областта на дисертацията, финансирани от МОН. 

От всичко казано до тук считам, че настоящата дисертация отговаря напълно на 

изискванията на ЗРАС и Правилника на СУ “Св. Климент Охридски” за придобиване 

на научната и образователна степен “доктор”, а именно:

1. Целенасочено  са  синтезирани   голям  брой  (136),  съединения- 

полупродукти и багрила,   от които  76 нови, всичките надеждно охарактеризирани и 

идентифицирани.

2. Подобрени са известни или създадени нови методи за синтез, повечето от 

които са със значителни екологично целесъобразни предимства.

3. Работата има особени достойнства с това, че не се ограничава само със 

синтезата на определените структури, а продължава с изследвания на техните свойства, 

за  да  се  демонстрират  качествата  им.  Тези  изследвания  несъмнено  потвърждават 

правилността  на целенасочения синтез  и възможностите  за  прилагане на  багрилата 

като флуоресцентни маркери.

            Проведените  изследвания  имат  научни  и  научно-приложни  приноси  с 

обогатяване на съществуващите познания в областта на финия органичен синтез  и с 

разширяване  на  възможностите  за  приложение  в  аналитичната  практика  на 

синтезираните съединения като маркери за биологични обекти. 
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