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 Дисертационният труд на гл. ас. М. Герова е посветен на синтеза на нови 

хетероциклени аналози на комбретастатин А-4 – природен продукт, изолиран от 

южноафриканското растение Combretum Caffrum. Комбретастатин А-4 е първия 

представител на нов клас антиваскуларни, противотуморни препарати, разрушаващи 

кръвоносната система у тумора. Материалът по дисертацията е изложен на 157 печатни 

страници и съдържа 66 схеми, 36 фигури и 6 таблици. Цитирани са 147 литературни 

източника. 

 Цел на настоящият дисертационен труд е насочен синтез на нови хетероциклени 

аналози на комбретастатин А-4, съдържащи в молекулата си нов фармакофорен 

фрагмент – бензоксазолонов или бензотиазолонов пръстен. Поставени са четири 

конкретни задачи: 1) Синтез на подходящо модифицирани бензоксазолони и 

бензотиазолони като полупродукти за получаването на целевите съединения от 

стилбенов тип; 2) Синтез на 4-, 5-, 6- и 7-стирил-2(3Н)-бензокса(тиа)золони като близки 

структурни аналози на комбретастатин А-4; 3) Изследване на антипролиферативната 

активност на получените изомерни стилбени и проследяване на влиянието на 

структурата върху фармакологичното им действие; 4) Избор на лидерни структури. 

Разработване на различни синтетични подходи за тяхното получаване. 

 Представената дисертация представлява комплексно, интердисциплинарно 

изследване в областта на органичния синтез, фамацевтичната химия, биохимия и 

фармакология на потенциално биологично активни съединения. Поради 

интердисциплинарния характер на дисертацията, обзорът на литературата по темата 

включва два подраздела – “Природни и синтетични стилбени като потенциални 

фармакологично активни вещества” и “Методи за получаване на стилбени”. 

Цитираните литературни източници показват актуалността и значението на избраната 

тема за медицинската практиката. 

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

дисертанта, които могат да се обобщят, както следва: 



• Получени са нов клас хетероциклени аналози на комбретастатин А-4, 

съдържащи кондензиран оксазолонов или тиазолонов цикъл. За получаването на 

целевите стилбенови производни са приложени различни методи на 

олефиниране, варирайки реакционните условия и реагенти. Някои от 

съединенията са получени и чрез насрещен синтез, като структурата им, във 

всички случаи, е недвусмислено доказана с помощта на спектрални методи и 

рентгеноструктурен анализ. 

• Като близки структурни аналози на най-активните стилбенови производни са 

получени 6-(3,4,5-триметоксибензоил)-2(3Н)-бензоксазолон и 6-(3,4,5-

триметоксибензоил)-2(3Н)-бензотиазолон – хетероциклени аналози на 

фенстатин. Замяната на етиленовия мост между ароматните фрагменти с 

карбонилна група разкрива възможност за нови потенциални противотуморни 

средства, при които не е възможна изомеризация до неактивна транс-форма. 

• Разработени са два нови подхода за синтез на антиваскуларния агент 

комбретастатин А-4. Изключително интересен и оригинален е методът, при 

който чрез прегрупировка на Колвин от фенстатин е получен диарилалкин, 

подложен по-нататък на парциална стереоселективна редукция. Приложимостта 

на този метод е потвърдена със синтеза на избраните лидерни съединения. 

• От новосинтезираните аналози на комбретастатин А-4, с най-висока 

цитотоксична активност спрямо туморни клетъчни линии се отличават 

съединенията, съдържащи три метоксигрупи в пръстен А. Най-силен ефект се 

наблюдава при 6-стирилбензокса(тиа)золоните, избрани за лидерни съединения 

в по-нататъшни in vitro и in vivo проучвания с оглед изясняване на механизма на 

противотуморно действие. 

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

приноси и резултати. За някои от новосинтезираните 123 от общо 170 съединения е 

установено, че притежават висока противотуморна активност доближаваща се до тази 

на комбретастатин А-4. Това показва, че първоначалната цел е постигната и някои от 

синтезираните нови вещества представляват интерес за по-задълбочени 

фармакологични проучвания. 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 три научни статии, две от които в 

авторитетните международните списания European Journal of Medicinal Chemistry и 



Synthesis, както и една в Доклади на БАН, което отговаря и дори превишава 

препоръчителните изисквания за присъждане на образователна и научна степен 

“Доктор”. Забелязаните до момента 8 цитирания (освен отбелязаните в автореферата 6 

своевременно излизат още 2 цитата) говорят за значимостта, важността и актуалността 

на получените от докторанта научни резултати. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

Герова представлява задълбочено и системно изследване върху синтеза нови 

биологично активни вещества. 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. Мариана Стефанова Герова. 
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