
СТАНОВИЩЕ 
по дисертацията на тема:  

“Хетероциклени аналози ва комбретастатин А-4: Синтези и биологична активност”  
на гл. ас. Мариана Стефанова Герова,  

докторант  в Катедрата по приложна органична химия  
на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски” 

за получаване на образователната и научна степен „доктор” 
от проф. дхн Валерий Христов Христов, ШУ „Епископ Константин Преславски” 

  
Мариана Герова е завършила средното си образование в Гимназия "Христо Ботев", гр. 

Дупница, профил Математика през 1996 год. През 2001 год. завършва висше образование с 
ОКС „Магистър по Органична и аналитична химия“ в ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски” със 
защита на дипломна работа на тема: "Синтез на 3-метил-6-(фенилхетарилметил)-2(3Н)-
бензокса(тиа)золони с очаквана фунгицидна активност" с научни ръководители: проф. В. 
Калчева и гл. ас. д-р О. Петров. От 2001 до 2002 год. работи като химик в Лабораторията по 
Органичен синтез и стереохимия с ръководител проф. Вл. Димитров в ИОХЦФ на БАН, а от 
2004 до 2005 год. е в Университета "Пол Сабатие", Тулуза, Франция по линия на Marie Curie - 
Early Stage Research Training. В периода от 2004 до момента е последователно асистент, старши 
и главен  асистент в Катедрата по приложна органична химия на ФХФ на СУ. Зачислена е като 
докторант с научен ръководител доц. д-р Огнян Петров.  

Представеният за рецензия дисертационен труд включва изследователски материал на 
актуална тема в областта на синтеза на биологично активни съединения като поставената цел е 
насочен синтез на нови хетероциклени аналози на антиваскуларния агент, предизвикващ 
необратимо разрушаване на изградената кръвоносна система в туморите, природния цис-
стилбен комбретастатин А-4. Идеята за включване на новите фармакофорни фрагменти идва от 
факта, че производните на 2(3Н)-бензоксазолона и 2(3Н)-бензотиазолона притежават 
разнообразна биологична активност като антинеопластична, аналгетична, противо-
възпалителна, кардиотонична и др. От споменатото по-горе става ясно, че целта и задачите на 
дисертацията са безпорно в съвременна, актуална и перспективна област на органичния синтез. 

Работата има по-скоро фундаментален характер в областта на органичния синтез, макар и 
с практическа насоченост. По мое мнение, най-голям интерес представляват следните 
резултати: 

• Получени са нов клас хетероциклени аналози на комбретастатин А-4, съдържащи 
метоксистирилов фрагмент, въведен в четирите възможни позиции на бензоксазолоновия 
пръстен и в позиции 4, 5 или 6 на бензотиазолона. За получаването на целевите стилбенови 
производни е приложен модифициран метод на реакцията на Витиг в условия на Боден; 

• Чрез реакция на деметилиране на 5- и 6-(3,5-диметоксистирил)-2(3Н)-
бензокса(тиа)золони са синтезирани нови хетероциклени аналози на природния ресвератрол; 

•  Синтезирана е библиотека от метокси- и хидроксизаместени 5-бензоил-2(3Н)-
бензтиазолони и е изследвана възможността за приложението им като фармакологично активни 
продукти като е установено е, че един от хидроксибензофеноните може да бъде използван като 
средство за цитопротекция поради високия му антиоксидантен потенциал и ниска 
цитотоксичност; 

• Разработени са два нови подходи за синтез на комбретастатин А-4: 1) посредством 
модифициран метод на реакцията на Витиг в условия на Боден; и 2) чрез прегрупировка на 
Колвин на бензофенона фенстатин до диарилалкин, последвано от стереоселективна редукция. 
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• Изследвана е антипролиферативната активност на получените изомерни стилбени и е 
проследено влиянието на структурата върху фармакологичното им действие. Избрани са 
лидерни съединения за по-нататъшни in vitro и in vivo проучвания с оглед изясняване на 
механизма на противотуморно действие, като същевременно са разработени различни 
синтетични подходи за тяхното получаване. 

Дисертацията е написана последователно и ясно като съдържа оригинални приносни 
научни изследвания и резултати. Забелязаните неизбежни дребни технически пропуски не 
променят цялостното отлично впечатление от проведените изследвания и тяхното представяне. 
Научните резултати имат определена стойност и са постигнати чрез подходящи методи и 
подходи. Много добро е впечатлението от прецизно проведения експеримент, от коректно 
описаните процедури за синтез и от подробното спектрално охарактеризиране на съединенията. 
Вижда се, че гл. ас. Герова е усвоила и успешно прилага в работата си съвременни методи за 
синтез и изследване на органични съединения, т. е. изпълнени са и образователните задачи на 
докторантурата. 

Научните резултати са публикувани в три статии в списания с импакт фактор – две статии 
в международни спесания (Eur. J. Med. Chem. и Synthesis) и една – в Compt. rend. Acad. bulg. Sci. 
В една от статиите кандидатът е първи автор, а в другите две е втори автор. Забелязани са шест 
цитати по две от статиите. Резултатите от дисертационната работа са докладвани на шест 
научни форуми, три от които са международни. Нямам никакво съмнение в съществения 
принос на дисертанта в изпълнението на поставените цели и задачи. Авторефератът на 
дисертацията отразява в резомиран вид съдържанието на дисертацията и е написан в 
съответствие с утвърдените правила.  

Не познавам лично гл. ас. Герова и нямам лични впечатления от нейните делови качества, 
но съдейки по дисертационния труд, без съмнение тя има много добра теоретична и 
експериментална подготовка, въз основа на които мога да констатирам, че те са били 
продуктивни при реализацията на изследователската й работа, осъществена под ръководството 
на доц. д-р Огнян Петров. 

Заключение 
Дисертацията на гл. ас. Герова представлява задълбочено и системно изследване в 

актуална област на органичния синтез и съдържа оригинални научни проучвания за 
приложение на синтезираните нови хетероциклени аналози на природния антиваскуларен агент 
комбретастатин А-4. Извършената работа е внушителна по обем и разнообразна по характер, 
което дава основание да се предположи, че докторантката е натрупала достатъчно опит и 
способности за провеждане на самостоятелна научна работа в областта на органичния синтез. 
Представените за защита документи покриват всички изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за 
неговото прилагане и Препоръчителните изисквания за получаване на научни степени на ФХФ 
на СУ „Св. Кл. Охридски”.  

Всичко казано по-горе ме мотивира да дам без колебание положителна оценка на 
дисертационния труд и да подкрепя присъждането на образователната и научна степен „доктор” 
на гл. ас. Мариана Стефанова Герова.  

15. 07. 2012 г. Член на научното жури:       
гр. София (проф. дхн Валерий Христов Христов)  
 


