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активност 
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Представеният за защита дисертационен труд е изработен от Мариана 

Стефанова Герова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра 

„Приложна органична химия” на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. 

Охридски”. Мариана Герова е завършила с отличен успех висшето си образование 

в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” през 2001 г., където се 

дипломира като магистър по химия със специализация „Органична и аналитична 

химия”. През периода 2001-2002 г. тя работи като химик в ИОХЦФ на БАН в 

Лабораторията по органичен синтез и стереохимия, а от 2004 г. до сега - в 

катедрата по Приложна органична химия на Факултета по химия и фармация на 

СУ „Св. Кл. Охридски”, последователно като асистент, старши асистент, а от 

2011г. като главен асистент. През 2004-2005 г., Мариана Герова провежда 

специализация в Лабораторията по молекулни взаимодействия, химична и 

фотохимична реактивоспособност към Университета „Пол Сабатие” , Тулуза. 

Дисертационният труд е написан на 157 стр. и включва 66 схеми, 6 таблици и 36 

фигури. Структуриран е в следните раздели: Увод – 2 стр.; Литературен обзор – 

37 стр.; Резултати и обсъждания – 41 стр.; Експериментална част – 61 стр.; Изводи 

– 2 стр.; Цитирана литература – 147 източници, като 96 от тях (65 %) са 

публикувани след 2000 г.  

Литературният обзор е разделен тематично на две части. Първата включва 

преглед на фармакологичното действие на природни и синтетични стилбенови 

производни, като особено внимание е обърнато на връзката структура-активност, 
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а втората разглежда методите за тяхното получаване. Природният цис-стилбен 

комбретастатин А-4 е първият представител на един нов клас терапевтични 

съединения, наречени антиваскуларни (съдоразрушаващи) агенти, които 

предизвикват необратимо разрушаване на вече изградената кръвоносна система в 

туморите. Установената висока цитотоксичност на комбретастатин А-4 спрямо 

туморни клетъчни линии, довежда до интензивни изследвания върху 

получаването и биологичната активност на негови синтетични аналози. Поради 

това намирам ясно дефинираната цел на представения дисертационен труд за 

актуална. В обзора докторантът сполучливо е обобщил резултатите от тези 

изследвания в посока връзка между биологична активност и структура, а именно: 

заместване или модификации в триметоксифениловия фрагмент водят до 

намаляване на активността; заместване или модификации в 4-метокси-3-

хидроксифениловия фрагмент водят до биологично активни съединения; цис-

конфигурацията на стилбеновата структура е от значение, поради което 

възможните модификации на двойната връзка трябва да са насочени към 

получаване на аналози със стабилизирана цис-конфигурация. 

 Към тази част от обзора имам забележката, че раздел 2.1.2. би могъл да 

отпадне, тъй като разглеждания природен стилбен ресвератрол (транс-3,4',5'-

трихидроксистилбен) макар и притежаващ широк спектър от биологични 

активности, не се отнася нито в структурно отношение, нито като биологична 

активност към останалите разглеждани комбретастатинови аналози. Що се отнася 

до т. нар. “френски парадокс” и свързването на значително по-малката 

заболеваемост от сърдечно-съдови заболявания във Франция с консумацията на 

червено вино, съдържащо в състава си ресвератрол, без да се отрича неговото 

кардиопротективно действие, може да се отбележи, че има редица публикации 

даващи същото обяснение с наличието и на други полифенолни съединения във 

виното – например димерните и тримерни процианидини.   

Във втората част на обзора докторантът е направил аналитичен и 

компетентен преглед на голям брой методи за синтез на биологично активни 

стилбенови производни, които е обобщил в няколко основни групи: реакции на 

карбонилни съединения с въглеродни нуклеофили (реакции на Витиг, 

Кньовенагел, Перкин); арилиране на стирени посредством къплинг реакции 

(реакции на Хек, Сузуки, Кумада-Кориу); парциална редукция на диарилалкини. 

Особено внимание е обърнато на стереоселективното протичане на реакциите и 
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преимущественото получаване на цис-стилбени. Задълбоченият и критичен 

анализ на различни синтетични схеми за получаване на стилбеновите производни 

ми дава основание да приема, че Мариана Герова притежава задълбочени 

познания в областта на синтетичната органична химия.  

Значителна част от раздела “Резултати и обсъждания” – секции 3.1.-3.4. е 

посветена на синтезата и изследването на биологичната активност на един нов 

клас хетерокомбретастатини, съдържащи бензоксазолонов или бензотиазолонов 

пръстен на мястото на 4-метокси-3-хидроксифениловия фрагмент в структурата 

на комбретастатина. Много методично и последователно, търсейки отговор на 

въпроса за връзката между строеж и биологична активност докторант Герова е 

синтезирала 68 Z и E хетероциклени аналози на комбретастатина, при които 

метоксистириловия фрагмент е въведен в положения съответно 4, 5, 6 или 7 на 

бензоксазолоновия пръстен или в положения съответно 4, 5 или 6 на 

бензотиазолона – 3-метил-4-стирил-2(3Н)-бензокса(тиа)золони, 3-метил-5-стирил-

2(3Н)-бензокса(тиа)золони, 3-метил-6-стирил-2(3Н)-бензокса(тиа)золони и 3-

метил-7-стирил-2(3Н)-бензоксазолони. Синтезирана е и серия N-незаместени Z и 

E 5-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3Н)-бензокса(тиа)золони и  N-незаместени Z и E 

6-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3Н)-бензокса(тиа)золони, които дават възможности 

за допълнителна модификация на структурите, чрез въвеждане на различни 

заместители при N атом при реакции на алкилиране, аминометилиране и др. 

Ключов етап в синтезата на хетероциклените аналози на комбретастатина е 

реакцията на Витиг. Предимствата на тази реакция са високите добиви и 

достъпните изходни съединения, а недостатък е получаването на смес от π-

диастереоизомери. Докторантът сполучливо прилага модифициран метод на 

реакцията на Витиг в условията на Боден, като предимствата в сравнение с 

класическата реакция, изискваща силни бази, сухи апротонни разтворители и 

инертна среда са, че взаимодействията протичат в условията на междуфазов 

катализ, с твърд калиев карбонат като база и каталитични количества 18-краун-6 в 

смес от тетрахидрофуран и дихлорометан. Тъй като съотношението E/Z в 

получените π-диастереоизомерни смеси е приблизително 1:1, заслужава да бъде 

оценено оптимизирането на реакционните условия, довело до по-висока Z-

селективност (E/Z = 1:3). Трябва да се отбележи много големия обем на 

извършената експериментална работа, като се има предвид, че всяка фосфониева 

сол в реакцията на Витиг е получена в няколко етапа от съответните 4, 5, 6 или 7-



4 
 

метилбензоксазолони или 4, 5 или 6-метилбензотиазолони, а самите те в още 

няколко етапа от съответните изходни търговски съединения. Всяко от 

получените 68 хетероциклени комбретастатини, които са нови, неописани в 

литературата съединения, е изолирано в чист вид от π-диастереоизомерни смеси 

чрез фракционна кристализация, колонна хроматография върху силикагел или 

алуминиев оксид.  

Много важно място в предложения дисертационен труд заемат 

изследванията върху биологичната активност на синтезираните съединения, за по-

голяма част от които вече има получени резултати. Тук трябва да се отдаде 

заслуженото и на научния ръководител доц. д-р Огнян Петров, осъществил 

контакти и сътрудничество с Катедрата по фармакология и токсикология, 

Фармацевтичен факултет на Медицинския университет, София и Лабораторията 

по медикобиологични изследвания, Институт по молекулярна биология, БАН, 

където са проведени изследванията. Получените резултати от фармакологичния 

скрининг върху цитотоксичната активност на синтезираните съединения, макар и 

непълни, но намиращи се в напреднала фаза, са обещаващи. Те доказват 

значението на треметоксифениловия фрагмент, на Z-конфигурацията и на 

предпочитаната шеста позиция за свързване на триметоксистириловия фрагмент в 

бензоксазолоновия или бензотиазолонов пръстен, като необходими структурни 

условия за проявяване на значителна активност. Получените резултати са 

позволили съединенията (Z)-3-метил-6-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3H)-

бензоксазолон и (Z)-3-метил-6-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3H)-бензотиазолон да 

бъдат определени като лидерни, с активност близка до тази на комбретастатина, с 

идеята да бъдат подложени на задълбочени изследвания за изясняване механизма 

на антитуморното им действие. Към тази голяма част от дисертационния труд 

имам забележката, че изследванията все още не са публикувани. И ако цялостното 

приключване на биологичните изследвания изисква време, би могло това да стане 

по отделни класове хетероциклични комбретастатини, които своевременно да 

бъдат  публикувани. Темата е актуална и съм убеден, че материалите могат да се 

публикуват в реномирани списания в областта на медицинската химия. 

 Раздел 3.5. от дисертационния труд обхваща синтезата и биологичната 

активност на бензофенонови производни. Установено е, че замяната на 

етиленовия мост в структурата на комбретастатина с карбонилна група, води до 

квази “цис“- ориентация между ароматните ядра, като получения бензофенонов 
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аналог фенстатин притежава висока антипролиферативна активност. Логично 

докторантът и нейния ръководител се насочват към синтез на аналози на 

фенстатина, съдържащи бензоксазолонов или бензотиазолонов пръстен. По 

удачно подбрана синтетична схема, чрез ацилиране по Фридeл-Крафтц на 

метоксибензени и следващо изграждане на бензотиазолоновия пръстен се достига 

до малка серия 5-(хидроксибензоил)-2(3Н)-бензотиазолони. Синтезираните 

съединения са показали висока антиоксидантна активност, ниска цитотоксичност 

и е възможно да бъдат използвани като цитопротектори на здравите клетки при 

използване на цитостатици. Успешно са синтезирани представители и на друга 

група хетероциклени аналози на фенстатина – 3-метил-6-(3,4,5-

триметоксибензоил)-2(3H)-бензоксазолон и 3-метил-6-(3,4,5-триметоксибензоил)-

2(3H)-бензотиазолон, притежаващи подходящите фармакофорни групи и 

конфигурация за наличието на антитуморна активност. 

В раздел 3.6. са представени два разработени от докторанта подхода за 

синтез на комбретастатин А-4. Първият представлява модификация на 

класическия метод за олефиниране по реакцията на Витиг, в условията на Боден, 

включващ взаимодействие между 3,4,5-триметоксибензилтрифенилфосфониев 

бромид и защитен изованилин, при който силната база и необходимостта от сух 

разтворител и инертна среда е заменена с калиев карбонат като база и вместо 

прилагания от Боден 18-краун-6, като междуфазен катализатор се използва по-

евтиния полиетиленгликол 400. Като резултат е предложена процедура за синтез 

на комбретастатин А-4 протичаща при меки реакционни условия и висок добив. 

Висока оценка следва да се даде на втория метод за синтез на комбретастатин А-4. 

Докторантът е разработил оригинален подход, базиран на прегрупировката на 

Колвин, при който бензофенонът фенстатин, в резултат на взаимодействие с 

триметилсилилдиазометан в присъствие на n-бутиллитий, се трансформира в 

диарилалкин, а стереоселективната парциална редукция на последния в 

присъствие на катализатор на Линдлар води до получаването на комбретастатин 

А-4 с добър добив. Приложимостта на метода е доказана и чрез синтеза на 

лидерните стилбени (Z)-3-метил-6-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3H)-бензоксазолон 

и (Z)-3-метил-6-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3H)-бензотиазолон, чието получаване 

по реакцията на Витиг вече беше разгледано,  от бензофеноните 3-метил-6-(3,4,5-

триметоксибензоил)-2(3H)-бензоксазолон и 3-метил-6-(3,4,5-триметоксибензоил)-

2(3H)-бензотиазолон чрез прегрупировката на Колвин.  
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Резултатите от изследванията в раздели 3.5. и 3.6. са публикувани в три 

научни статии в European Journal of Medicinal Chemistry (IF 3.269), Доклади на 

БАН (IF 0.219) и Synthesis (IF 2.466) с което се покриват и надхвърлят  

изискванията за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”. 

Съгласно приложената справка, публикациите на Мариана Герова са цитирани 6 

пъти в реномирани международни списания. Резултатите, включени в 

дисертационния труд са представени под формата на доклади и постерни 

съобщения на 4 международни и 2 национални научни конференции. 

Експерименталната част, изложена върху 61 стр. е написана много прецизно 

и обемът й съответства на големия обем синтетична работа извършен от 

докторанта. Структурите на междинните и крайни продукти са убедително 

доказани с ИЧ-, 1H ЯМР, елементен анализ, а за някои съединения и 
13

C ЯМР и 

мас-спектрометрия. 

Изводите отразяват и обобщават точно получените резултати. 

Авторефератът е структуриран по модела на дисертацията и отразява точно 

информацията включена в дисертационния труд.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценявам високо изследванията на докторант Мариана Герова, включени в 

дисертационния труд. Те са в областта на синтетичната органична химия и 

медицинската химия.  Научните резултати съдържат оригинални научни приноси 

от фундаментален и възможен приложен характер, като най-съществените са в 

синтезиране на нови класове комбретастатинови аналози, с потенциална 

антитуморна активност, съдържащи бензоксазолонови и бензотиазолонови 

пръстени и разработване на оригинална синтетична схема за синтез на 

комбретастатин и аналози на основата на прегрупировката на Колвин. В хода на 

проведените изследвания докторант Герова се е изградила като утвърден 

специалист в областта на органичния синтез и медицинската химия, който ще 

бъде много полезен във връзка с развитието на новата специалност Фармация във 

Факултета по химия и фармация към СУ “Св. Кл. Охридски”. 

Въз основа на гореизложеното считам, че представения дисертационен труд 

на Мариана Герова отговаря напълно на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, на Правилника на СУ “Св. Кл. 
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Охридски” за прилагането му и на Препоръчителните изисквания на Факултета по 

химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски”. Ще гласувам с “ДА” за 

присъждането на образователната и научна степен “Доктор” по научно 

направление 4.2. “Химически науки” на Мариана Стефанова Герова.   

 

06 юли 2012 г.                                                                                                                            

София                                                                               (доц. д-р Атанас Сиджимов)                             

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 


