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Флуоресцентните съединения намират приложение в различни области на т. нар. 

“високи технологии”, като оптоелектрониката, в системите за оптичен запис на 
информация, в течно-кристалните и информационни дисплеи, в лазерната техника, в 
медицината, фармацията, биологията, в опазването на околната среда и др.  

Сред известните флуорофорни структури, използвани в тези направления, важно 
място заемат производните на 1,8-нафталимида и 3-заместения бензантрон. Те имат 
компактни молекули, отличаващи се с интензивна флуоресцентна емисия, комбинирана с 
ярък цвят, който може да се изменя в широки граници (в зависимост от приложението), 
като при това притежават висока фото- и термостабилност. При специален дизайн на 1,8-
нафталимидните производни се осъществява фотоиндуциран електронен трансфер, който 
е в основата на най-ефективните  флуоресцентни сензори за бързо откриване на различни 
по природа метални йони и биопродукти в живите организми или в околната среда. 

Развитието на новите технологии налага дизайн и синтез на нови флуоресцентни 
полимери с подобрени физико-механични и експлоатационни характеристики. По-голяма 
част от тях се получават при съполимеризацията на традиционни ненаситени мономери с 
нискомолекулни полимеризиращи флуорофори, при което се постига структурно 
модифициране на полимера с включени флуоресцентни звена в макромолекулата. Те се 
отличават с равномерност на флуоресцентното излъчване, дължащо се на регулярното (на 
молекулно ниво) разпределение на флуорофорите и устойчивост на мокра обработка и 
органични разтворители. При структурното модифициране на полимерите може да се 
варира цвета на флуоресцентната емисия в предварително зададена спектрална област, 
като се използват флуорофори с желани спектрални свойства. За разлика от механичното 
оцветяване при структурното оцветяване, флуорофорите не мигрират от повърхността или 
вътрешността на полимерите и не участват в кристализизационни процеси като по този 
начин не се влошават механичните и флуоресцентните им  свойствата. 

През последните 20 години с развитието на синтетичната органична химия се 
разработват и изследват нов тип силно разклонени, триизмерни макромолекули, наречени 
дендримери, отличаващи се от линейните полимери със своята монодисперсност и 
перфектно разклонена симетрична структура. Те съчетават свойствата на ниско- и 
високомолекулните вещества. Затова интересът към този клас органични молекули 
непрекъснато нараства поради възможността за целенасочена модификация на физичните 
и химичните им свойства.  

Разработени са флуоресцентни дендримери, съдържащи хромофорни фрагменти в 
конкретни, предопределени позиции на молекулата, което води до появата на нови 
свойства и нови области на приложение. Подходящото модифициране на 
реактивоспособните им групи, позволява те да приемат и отделят гост-молекули в своите 
разклонения при определени условия. Дендримерите намират приложение в 
светлосъбиращи системи, наподобяващи биологичния фотосинтетичен апарат на 
растенията. Изследва се потенциалът им в генното инженерство, фармацията, за транспорт 



на лекарствени форми, за изработване на светлоизлъчващи диоди, при химичния анализ 
на замърсители в околната среда и др. 

Опазването на околната среда е една от основните задачи на съвременното 
общество. Анализът на замърсители от различен произход във въздуха, почвата и водните 
източници е предизвикателство за учените в много страни. Редица научни лаборатории се 
занимават с разработването на нови детектори за тяхното откриване. Голям е интересът 
към разработването на високоефективни и селективни сензори за откриване на йони на 
тежки и преходни метали. Това поражда стремеж към разработване на молекулни 
устройства, способни да изпълняват сензорни функции, каквито са флуоросензорите, 
задвижвани от светлината и реагиращи с промяна във флуоресцентната си емисия. 

Научните приноси на кандидата, участващ в конкурс за професор по органична 
химия, обхващат гореизброените направления. 

Справката за приносния характер на кандидата е направена върху 102 научни труда 
[представен списък]. Кандидатът има водеща роля в тези публикации, в които той е първи 
или кореспондиращ автор, в останалите той е участвал в охарактеризирането и изследване 
функционалните свойства на съединенията и в интерпретиране на експерименталните 
резултати. От представената справка относно забелязаните цитати на кандидата се вижда, 
че публикациите, описващи приносния характер за участие в конкурса са намерили много 
добър прием в научните среди като са цитирани 1121. В конкурса за доцент през 2008 год. 
кандидатът е участвал с 50 подбрани публикации [1,3-6,8,10,12,14,17,20,23,27,32-38,40-
47,51,54-56,58,68-74,77,78, 80,81,83-86,88] но поради спецификата на изследванията и 
взаимовръзката им с останалите публикации, те са разгледани и тук. В шест публикации 
са обобщени резултатите от дисертационния труд за научната и образователна степен 
„доктор” (кхн) и не са включени за разглеждане тук).  
 

НАУЧНИ ПРИНОСИ ОПИСАНИ В ПУБЛИКАЦИИТЕ, УЧАСТВАЩИ В 
КОНКУРСА. 

 
1. Синтез и изследване свойствата на триазинстилбенови оптически 

избелители. [2,7,19,22,24,25,28] 
 

Синтезирани и изследвани са нови оптически избелители, съдържащи 
полимеризиращи групи, чрез които те могат да участват в съполимеризационни процеси с 
винилови или акрилови мономери, при което се свързват чрез ковалентна връзка към 
основната полимерна верига. Така свързани оптическите избелители запазват 
фотофизичните си характеристики и практически се премахва възможността за 
миграцията им от полимерния материал. Приложени чрез конвенционалните методи за 
оптическо избелване на синтетични и естествени текстилни материали, те повишават 
значително степента им на белота. Наличието на стилбеновата двойна връзка в 
структурата на тези съединения обуславя възможността им за trans-cis изомеризация във 
воден разтвор. Детайлно са изследвани процесите на тези преходи в разтвор и полимерен 
филм. 

По този начин е показана възможността за разширяване областите на приложение 
на триазинстилбеновите оптически избелители, чрез структурна модификация в 
хромофорната им система. 

 



2. Дизайн на 1,8-нафталимидни флуорофори 
 

1,8-нафталимидните производни имат уникална химична структура, изразяваща се в 
комбинация на две подсистеми: нафталеново ядро и дикарбоксиимидна група (-OC-NR-
CO) свързана в шест членен цикъл. При облъчване поляризацията на 1,8-нафталимидната 
молекула се осъществява в резултат на донорно-акцепторно взаимодействие между 
електрон акцепторните карбонилни групи от имидната структура и заместителя в четвърта 
позиция (С-4) на нафталеновото ядро. Тази  поляризация  води  до  излъчване на 
флуоресцентна емисия с различни нюанси на син, жълт, зелен и оранжево-червен цвят.  

Варирайки електондонорната способност на заместителя в С-4 позиция може да се 
моделират свойствата на 1,8-нафталимидните съединения с предварително зададени и 
желани цветови характеристики и интензитет на флуоресцентната емисия.  
 

2.1. Целенасочен синтез на полимеризиращи 1,8-нафталимидни 
флуорофори 
  

Полимеризиращите флуорофори се получават чрез подходяща модификация на 
известни флуорофори, целяща въвеждането на активни групи в хромофорната им система, 
без да се променят спектралните им свойства. В зависимост от излъчваната 
флуоресценция те се разделят на: 

 Излъчващи синя флуоресценция с максимуми в областта F 380 - 460 нм 
(оптически избелители) 

 Излъчващи флуоресценция с максимуми F > 460 нм (флуоресцентни багрила) 
В тази насока усилено се работи по синтеза на нови полимеризиращи флуорофори, 

притежаващи комплексни свойства, като фотостабилност, интензивна флуоресценция и 
възможност за допълнителни структурни модификации, целящи вариране на физико-
химичните им свойства. Сравнително ниската молекулна маса, компактната молекула и 
устойчивостта на светлина прави производните на 1,8-нафталимида предпочитани пред 
останалите класове флуорофори за структурно модифициране на синтетични полимери. 
Te се делят на излъчващи синя или жълто-зелена флуоресценция с различни оттенъци в 
зависимост от заместителите при С-4 на хромофорната система.  

 
2.1.1. Синтез на нови полимеризиращи 1,8-нафталимидни флуорофори с 

жълто-зелена флуоресценция [1,3,5,6,8,11,12,13,23,36,38,39,46,50] 
 

Изборът на алиловата група като активна група, способна да участва в 
съполимеризационни процеси с винилови, акрилови и метакрилови търговски мономери е 
продиктуван, от факта, че тя е сравнително устойчива на температурни въздействия и 
светлина. Не без значение е и факта, че въвеждането и към основната нафталимидна 
структура може лесно да се осъществи, използвайки достъпния и сравнително евтин 
алиламин. Два фактора, които са от голямо значение както от синтетична гледна точка, 
така и поради възможността за съхранение на получените съединения при нормални 
условия. По този начин в нашата работа през 1992 год., с цел получаване на нови 
флуоресцентни полимеризиращи флуорофори, за първи път е въведена алилна група към 
имидния азотен атом на 1,8-нафталимида. Наличието на първична, вторична или третична 
амино група при С-4 атом на нафталеновото ядро води до излъчване на жълто-зелена 



флуоресценция с различен оттенък и интензивност, в зависимост от природата и 
структурата на амино заместителите. 

Получени са редица нови 1,8-нафталимидни флуорофори с различни алкиламино 
заместители при С-4 атом, варирайки по този начин нюанса и интензитета на излъчваната 
флуоресцения. За въвеждането на амино група в С-4 позиция на хромофорната система са 
използвани два подхода:  

 нуклеофилно заместване на бромен атом при С-4 със съответните амини. При този 
метод реакцията се провежда в органични разтворители при високи температури и 
използване на катализатори.  

 нуклеофилно заместване на нитро група  при С-4  със съответните амини. При 
синтеза на полимеризиращи флуорофори високите температури не винаги са 
благоприятни поради възможността за иницииране на термополимеризация. За да 
се намерят по-благоприятни условия за получаване на 4-аминозаместени-1,8-
нафталимидни производни е изследвано протичането на реакцията на нуклеофилна 
замяна на нитро с амино група в среда на диметилформамид. В този случаи 
реакцията се провежда при стайна температура  в продължение на 24 часа.   
По тези два синтетични методи са получени: 

 1,8-нафталимидни производни, при които полимеризиращата група е свързана към 
имидния азотен атом  

 1,8-нафталимидни производни, при които полимеризиращата група е въведена към 
азотния атом в С-4 позиция, а към имидния атом са свързани различни ароматни 
или алифатни остатъци. 

Развитието на химията на тези производни и натрупаният опит в синтеза и приложението 
им в различни области даде възможност за разширяване на изследванията, като е проведен 
целенасочен синтез на нови 1,8-нафталимидни производни, реагиращи на външни 
въздействия с промяна на свойствата си. При синтеза на тези съединения са използвани 
амини, които въведени в хромофорната система дават възможност за протичане на 
фотоиндуциран електронен трансфер в молекулата на 1,8-нафталимида. Такива амини са 
N,N-диметиламиноетиламин и N-метилпиперазин. Наличието на полимеризираща група 
направи тези производни по-атрактивни във връзка с приложението им за синтез на 
хетерогенни полимерни сензорни системи.  

Синтезирани са бис-1,8-нафталимидни производни, свързани с въглеводородна 
верига към имидните азотни атоми, като са варирани заместителите при въглеродния атом 
в С-4 позиция. [33]. 
 

2.1.2. Синтез на нови полимеризиращи 1,8-нафталимидите флуорофори със 
синя флуоресценция [ 12,14,37,74,83] 

       
Заменяйки амино групата в С-4 позиция на нафталимидната структура с алкокси 

или с ациламино група са получени флуорофори, излъчващи твърде актуалните от 
приложна гледна точкасъединения с виолетова и синя флуоресценция. Хипсохромното 
изместване на абсорбционните и флуоресцентни максимуми и смяната на цвета на 
излъчваната флуоресценция в сравнение с амино заместените 1,8-нафталимиди се дължи 
на по-слабите електрондонорни свойства на кислородния атом в сравнение с азотния атом. 
Получени и изследвани са шест нови производни на 1,8-нафталимида с интензивна синя 
флуоресценция. Три от тях са с алкокси групи (метокси, етокси и пропилокси), едно с N,N-



диметиламиноетилокси група в С-4 позиция и алилна група, свързана към амидния азотен 
атом. Останалите две нови производни са получени при ацилиране на амино групата на 4-
амино-N-алил-1,8-нафталимид с хлорацетил хлорид и с 1,3,5-трихлоро-2,4,6-триазин. 
Синтезирани са и три нови 4-метокси-1,8-нафталмидни производни, при които 
полимеризиращата група предварително е въведена в триазинов цикъл. Освен към 
имидния азотен атом полимеризиращите групи могат да се въведат и в С-4 позиция на 
нафталеновото ядро. В този случай като реагент е използван алилов алкохол. 
Нуклеофилната замяна на бромния атом от 4-бромо-N-заместен-1,8-нафталимид с 
алилокси група е осъществена в условията на  метода на междуфазов катализ. По този 
начин първи за първи път е използван този метод при синтеза на 1,8-нафталимидни 
производни, позволяващ реакцията да се провежда при стайна температура и в еквимолни 
количества на алиловия алкохол.   
 

2.2. Синтез и свойства на линейни флуоресцентни полимери           
      [14,17,20,21,24,26,27,32,33,35,36,38,41,45,49,56,68,83,86 ] 
 

Получаването на структурно модифицирани полимери с флуоресцентни единици е 
ново и перспективно направление във връзка с широкото им иновационно приложение във 
високите технологии. При съполимерите процесът на синтез на полимера се съчетава с 
процеса на оцветяването му и придаване на флуоресценция. По този начин се съкращава 
един технологичен процес в сравнение с механичното въвеждане на флуорофорите в 
предварително получените полимери.  

Като основни структурни мономери при синтеза на флуоресцентните линейни 
полимери са използвани акрилонитрил, стирен, метилметакрилат и винилкарбазол.  

Изследвана е принципната възможност за получаване на интензивно 
флуоресциращи полимери на база тези мономери и 1,8-нафталимидни флуорофори като 
флуорофори. Концентрацията на флорофорите при тези изследвания е варирана до 3% 
спрямо основния мономер в зависимост от приложната област, но най-често концентрации 
от 1% са достатъчни за получаване на интензивна флуоресценция. Установено е, че 
полимеризиращите 1,8-нафталимидни флуорофори реагират активно с основните 
мономери по време на съполимеризацията, като в полимерната верига се включват над 
80% от първоначално вложените флуорофори. При тези концентрации включването на 
флуорофорите в полимерната верига не променя съществено молекулно-масовите 
характеристики на полимерите. За първи път кинетиката на химичното свързване на 
флуорофорите в полимерната верига освен дилатометричнo е изследвана и 
колориметрично, чрез използване цветовата разлика на полимерите с времето на 
полимеризация, което се дължи на различното количество химически свързани 
флуорофори. 

 
3. Периферна модификация на ПАМАМ и ППА дендримери с 4-

аминозаместени 1,8-нафталимидни единици. 
                 [40,42,47,51,54,55,58,69,70-73,75,79,81,84,85,88,90,92-94,96,100] 

 
Като нов момент от развитието на синтетичната работа след синтеза на ниско 

молекулните 1,8-нафталимидни флуорофори и линейните флуоресцентни полимери, 
логично вниманието беше насочено към синтез на флуоресцентни дендримери като по-



висша форма на организация на полимерите. Изследваните поли(амидоамин) (ПАМАМ) и 
поли(пропиленамин) (ППА) дендримери са нови и интензивно изследвани търговски 
продукти и имат крайни първични амино групи, които могат да реагират с 1,8-нафталов 
анхидрид и неговите нитро и бромо производни. Разположените в сърцевината им амидни 
или третични амино групи дават възможност модифицираните с 1,8-нафталимидни 
флуорофори да променят спектралните си свойства при различни  външни въздействия.  

Изборът на 1,8-нафталимидите като флуорофори за модифицирането на тези 
дендримери се базира на факта, че досега те не са използвани в синтеза и модифицирането 
на дендримери. Важно свойство на модифицираните в периферията дендримери с 1,8-
нафталимидnи хромофори, е усилването на сигнала. Това означава, че всяка хромофорна 
единица от дендримерната молекула проявява самостоятелно свойствата си, като общия 
ефект на дендримерната молекула ще бъде сума от индивидуалните фотофизични 
свойства на отделните хромофори в макромолекулата. Именно тези свойства на 
дендримерите насочват вниманието към тях при дизайн на флуоресцентните сензори за 
детекця на метални йони в областта на ниските концентрации. 

При взаимодействие на 4-нитро-1,8-нафталов анхидрид с ПАМАМ или ППА  
дендримери от нулева, първа и втора генерация в разтвор на метанол се получават 
структурно модифицирани дендримери, съдържащи в периферията си до шестнадесет 4-
нитро-1,8-нафталимидни единици за ПАМАМ и съответно до осем 4-нитро-1,8-
нафталимидни единици ППА дендримерите, в зависимост от генерацията им. Тъй като 
заместителят в С-4 позиция е нитро група, която има подчертан електронакцепторен 
характер, то за получаването на цветни и флуоресцентни дендримери, тази група трябва да 
бъде заменена с електрондонорен заместител. Както при нискомолекулните 1,8-
нафталимидни производни, така и при дендримерите е целесъобразно този заместител да 
бъде амино група. С оглед изследване на връзката структура-свойства за нуклеофилната 
субституция на нитрогрупата са използвани различни по природа първични и вторични 
амини. Всички новосинтезирани дендримери са изолирани в твърдо агрегатно състояние, 
за разлика от немодифицираните дендримери, които са вискозни течности. Те са добре са 
разтворими в органични разтворители, но не са разтварят във вода.  

За съжаление и при двата вида дендримери от по-високи генерации не можахме да 
постигнем значителен успех при модификацията им с 1,8-нафталимиди поради 
невъзможността на крайните продукти да бъдат разтворени в органични разтворители.   
 

4. Комбиниране на флуоресцентни съединения в светлинно усилващи 
системи за бързо откриване на йони на тежки метали в околната среда 
[89,101] 
 

Базирайки се на натрупания опит при периферната модификация на ПАМАМ и 
ППА дендримери, е разработена спектрално-енергетична концентрираща система с 
отлични припокриващи се абсорбционни и емисионни спектри. Получени са т.нар. 
светлинни антени или  системи, които абсорбирайки светлината пренасят енергия до 
реакционен център. В тези структури възбуждащата енергия, получена при абсорбцията от 
определени хромофори, ефективно се пренася до друг хромофор, участващ в същата 
система. Разработването на такива високо ефективни системи все още остава 
предизвикателство, тъй като много аспекти се нуждаят от подобрение, като избор на 
хромофори с подходящо припокриване на спектрите и разположение на енергийните нива, 



вида на свързващите звена и начина им на взаимодействие с хромофорите, стратегията за 
синтез и т.н. В този контекст маркирането на архитектурата на дендритните съединения с 
флуоресцентни фрагменти, притежаващи специални фотофизични свойства е един от 
начините за получаването на флуоресцентни дендрони, със свойства, които могат да се 
регулират с цел тяхната употреба като ефективни антена системи  с сензорни свойства. В 
нашата работа като флуорофори бяха използвани комбинация от 4-етокси - и 4-
аминозаместени-1,8-нафталимиди, свързани в една молекула. При този начин на 
организация етокси производните пренасят енергия към аминозаместените флуорофори, в 
резултат, на което в системата се наблюдава само тяхното излъчване с 99% енергиен 
трансфер. Въвеждането на рецепторен фрагмент за свързване на метални йони към една 
такава система доведе до увеличаване чувствителността при детекцията им в сравнение 
със системи, които не са базирани на антена ефекта. 
 

5. Едновременно съчетаване процесите фотостабилизация и оцветяване при 
синтетични полимери [52,57,64,65] 

 
Изследвана е възможността за едновременно структурно оцветяване и стабилизиране на 
синтетични полимерни материали. За целта за първи път са синтезирани нови 
светлостабилизатори с флуоресцентни свойства при комбиниране свойствата на 1,8-
нафталимидни флуорофори с 2-хидроксифенил-бензтриазол. Проведените фотофизични 
изследвания на тези съединения, показаха, че включването на бензтриазоловия фрагмент 
към  хромофорната система на 1,8-нафталимида не променя спектралните му 
характеристики и тези съединения с успех биха могли да се използват за получаване на 
синтетични полимери със синя или жълто-зелена флуоресценция. Показано е, че при 
комбинираните съединения фотостабилността е значително по-висока в сравнение със 
съответните алилокси или алиламинопроизводни на 1,8-нафталимидните флуорофоори, 
което демонстрира високия потенциал на новите съединения за приложение при 
едновременно оцветяване или избелване и фотостабилизиране на синтетични полимери.  
 

6. Синтез на 3-заместени производни на бензантрона 
[15,16,18,29,30,31,39,48,53,60,61,62,91,99] 
 

Бензантроновите багрила са добре известни флуоресцентни багрила, които излъчват в 
широка спектрална област. В зависимост от заместителите в С-3 позиция на хромофорната 
система, цвета на бензантроновите багрила, може да бъде от жълтозелен до червено-
виолетов. Тези производни проявяват отлични цветови характеристики, интензивна 
флуоресценция и висока фотостабилност в разтвор и в твърдо състояние. С оглед 
разширяване цветовата гама и областите на приложение са синтезирни нови 3-заместени 
производни на бензантрона с алкокси, арилокси и амино заместители в С-3 позиция. 
Удължаване на системата от спрегнати двойни връзки в хромофорната система на 
бензантрона е постигната чрез въвеждане на различно заместени ароматни остатъци, 
свързани към хромофорната система посредством азометинова (-CH=N-) група.  

7. Изследване сензорните свойства на 1,8-нафталимидни производни   
 

Флуоресцентните вещества със сензорни свойства представляват композиция от 
подходящо съчетани молекулни компоненти, изпълняващи конкретни логически функции. 



Те са мултикомпонентни системи, състоящи се от сигнален фрагмент-флуорофор, 
рецепторен фрагмент, който разпознава изследвания обект и мост свързващ двата 
компонента. Подбрани са така, че реализирането на вътрешномолекулен фотоиндуциран 
електронен трансфер (ФЕТ) от рецептора към флуорофора да гаси флуоресценцията. В 
присъствие на анализираното вещество, което селективно взаимодейства със свободната 
електронна двойка на рецептора, фотоиндуцираният електронен трансфер не се реализира 
и флуоресценцията на системата се възстановява, като този процес се сигнализира с 
промяна в интензитета и/или цвета на флуоресценцията. Такива структури, съдържащи 
електронно-дефицитен хромофор, могат да включват или изключват флуоресценцията си 
в присъствие на йони на преходни метали и протони и да бъдат използвани като сензори 
за откриването им в околната среда и живите организми.  

 
7.1. Нискомолекулни сензори, производни на 1,8-нфталимида   

      [38,74,75,77,80,83,86] 
 
 

Изследванията в областта на сензорната химия започнаха след покана за съвместна 
работа от една от водещите лаборатории (prof. Xuhong Qian, Китай), занимаващи се с 
дизайн, синтез и приложение на сензорни молекулни устройства. Целта на това посещение 
в Китай през 2001 година беше да се обединят уменията ни в целенасочен дизайн на 
полимеризиращ сензор на база на 1,8-нафталимид, след което с него да бъде изготвен 
полимерен хетерогенен сензор. По този начин е синтезиран първият полимеризиращ 
сензор на база 1,8-нафталимид, с рецепторен фрагмент N,N-диметиламиноетиламино 
група свързана към С-4 атом. Алилова група, свързана към имидния азотен атом е 
използвана като полимеризираща група. По-късно като рецепторен фрагмент е използван 
и N –метилпиперизин. Двата сензора са с жълт цвят и излъчват жълто-зелена 
флуоресценция. С оглед разширяване цветовата гама за първи път е използвана N,N-
диметиламиноетилокси група като рецепторен фрагмент при С-4 и е синтезиран нов 
полимеризиращ сензор, излъчващ синя флуоресценция. И трите синтезирани 
нискомолекулни сензори са използвани за откриване на метални катиони и протони. 
Установено е, че в среда на диметилформамид или ацетонитрил, в присъствие на 
изследваните аналити, се увеличава интензитета на флуоресценцията в зависимост от вида 
и концентрацията им. 
 

7.2. Линейни полимери с 1,8-нафталимидни сензори в страничната верига 
[38,44,56,74,83,86] 

 
Бързото развитие на технологиите наложи търсенето и синтеза на нови 

флуоресцентни макромолекули със сензорни свойства. Използването на високомолекулни 
вещества за изготвянето на флуоресцентни сензори дава възможност за получаване на 
механично стабилни хетерогенни сензори, които да се използват многократно за разлика 
от нискомолекулните сензори. От друга страна, хетерогенните полимерни сензори могат 
да се използват за откриване на метални йони и протони във водни разтвори. 
Реализирането на потенциала на полимерните сензори изисква да се изследва влиянието 
на структурата върху фотофизичните им свойства, както и въздействието на конкретната 
среда върху тези параметри. Със синтезираните нискомолекулни полимеризиращи 



сензори са получени съполимери със стирен, метилметакрилат или винилкарбазол. 
Изготвени са тънки филми, които са изследвани като хетерогенни сензори за откриване на 
метални йони и протони във водна среда. Освен като хетерогенни те са изследвани и като 
хомогенни сензори в разтвор, като и в двата случая са получени много добри резултати 
при детекцията на изследваните йони. 
 

7.3. Поли(амидоамин) и поли(полипропиленамин) дендримери със сензорни 
свойства [40,42,47,51,55,58,70,71,72,73,80,81,84,85,88,90,94,95,96,100,101]  

 
Специално са синтезирани ПАМАМ и ППА дендримери, съдържащи N,N-

диметиламиноетиламино и N–метилпиперизинови рецепторни фрагменти в С-4 позиция 
на 1,8-нафталимидните флуорофорни единици в дендримерните молекули. Детайлно са 
изследвани фотофизичните им свойства в присъствие на тези метални йони. Установено е 
увеличаване на излъчваната флуоресценция в следствие комплексообразуване на 
металните йони с рецепторните фрагменти, гасейки по този начин фотоиндуцирания 
електронен трансфер. Изследвани са и дендримери, при които в 1,8-нафталимидните 
флуорофори като заместители са използвани алифатни и циклични амини без рецепторни 
свойства. При тях комплексообразуването се осъществява в сърцевината на 
дендримерната молекула и е наблюдавано гасене на флуоресцентната емисия. Изследван е 
механизма на комплексообразуване с метални йони и е установено, че при дендримери с 
рецепторни фрагменти, комплексообразуването с металните йони се осъществява първо в 
сърцевината на дендримерната молекула, при което флуоресценцията се гаси и след това в 
резултат на взаимодействие на металните йони с рецепторните фрагменти 
флуоресценцията се увеличава. При ПАМАМ дендримери с алиламинна група в С-4 на 
1,8-нафталимида е установена селективност спрямо Zn2+ йони, а при наличие на бромен 
атом към Fe3+ йони. Получен е селективен сензор за откриване на Li+ йони на база 
ПАМАМ дендример, който селективно ги разпознава в присъствието на други два йони на 
алкални метали като Na+и K+. За първи път са използвани текстилни материали като 
носители на дендримери след имобилизирането им върху тях. Тези нови композитни 
материали могат да се използват като гъвкави хетерогенни сензори за метални йони и 
протони във водна среда.  
 

8. Синтез на комплекси с пренос на заряд [61,63,67,76,79,82,87,92,97,98,99] 
 

Синтезирани са нови комплекси с пренос на заряд, на база: 
 нискомолекулни 1-8-нафталимиди,  
 дендримери, съдържащи 1,8-нафталимиди в периферията си,  
 N, N-бис-алкил-1,4,6,8-нафталендиимид  
 3-заместени бензантрони.  

Като акцептори са използвани йод, метални йони (Cu2+, Zn2+, Ni2+), 4-аминофенол, 
4-метилфенол, 4-нитрофенол, пикринова киселина и др.. Детайлно са изследвани 
функционалните им свойства чрез УВ, флуоресцентна, ИЧ и ЯМР спектроскопия, и 
термични методи за анализ.  
 

9. Фотодеструкция на синтезираните ниско- и високомолекулни 1,8-
нафталимидни флуорофори [27,32,35,55] 



 
Фотостабилността на флуоресцентните вещества е важно тяхно качество, поради 

протичащите в тях интензивни фотофизични и фотохимични процеси по време на 
реалната им експлоатация. Ето защо наред със синтеза и изследване на свойствата на 
флуоресцентните вещества, е обърнато и специално внимание на изследването на тяхната 
фотостабилност. Установено е, че в среда на органични разтворители полимеризиращите 
1,8-нафталимиди са с много добра фотостабилност. 

В тази насока са изследвани възможностите за фотостабилизиране на някои 
полимери чрез структурното им модифициране с флуорофори в страничната верига, без 
използване на допълнителни фотостабилизатори. Установено е, че при 
полиакрилонитрилни съполимери с някои зелено флуоресциращи 1,8-нафталимиди 
фотодеструкцията им се забавя в сравнение с хомополимеритe. Подобно поведение е 
наблюдавано при полистиренови съполимери със синя флуоресценция. По този начин се 
съчетават процесите на получаване на  флуоресценция с фотостабилизирането на 
полимерите.  

Фотохимичните процеси, протичащи в дендримерните молекули под влияние на 
светлината са слабо изучени. Както нискомолекулните флуорофори, така и 
модифицираните с 1,8-нафталимиди дендримери са фоточувствителни органични 
съединения. Детайлно са изследвани процесите на фотодеструкция, протичащи в 
синтезираните дендримерни молекули в разтвор и след имобилизирането им върху 
текстилни материали. Показно е, че тези дендримери се отнасят към групата на 
фотостабилните съединения. Фотодеструкцията при тях зависи както от вида на 
заместителите в С-4 позиция на нафталимидното ядро, така и от тяхната генерация, като 
при дендримерите с по-висока генерация фотостабилността е по-висока. Видът на 
разтворителя също оказва съществено влияние върху фотодеструкцията, а наличието на 
метални катиони намалява деструктивните процеси на дендримерните молекули. При 
облъчване на ПАМАМ дендримери с нитро група в С-4 позиция в диметилформамид, 
цветът на разтвора се променя от безцветен в жълт, което се дължи на взаимодействието 
на образуващите се в процеса на фотодеструкция реактивни частици с 
електронакцепторната нитро група от 1,8-нафталимидната молекула.  
 

10. Приложение на ниско- и високомолекулни флуорофори в течно-кристални 
системи [10,15,16,18,20,23,29,30,39,43,45,53,60,62,68,69]  
      

От 1995 г. ние започнахме изследването на цветни течно-кристални системи от 
типа “гост-хазяин”, във връзка с тяхното потенциално приложение в електро-оптичните  
дисплеи, работещи в активен и пасивен режим, с което се постави началото на тези 
изследвания в страната. Включването в такива системи на подходящи дихроични багрила 
води до подобряване контраста на изображение и ъгъла на виждане. Усилията на 
изследователите в това направление са фокусирани в търсенето на нови линейни и 
планарни дихроични багрила с интензивна флуоресценция, с добра разтворимост и 
ориентация в течно-кристалните матрици. Предложена е серия нови 1,8-нафталимидни 
производни и за първи път е изследвана възможността за приложението на 3-заместени 
бензантрони като дихроични багрила в „гост-хазяин” течно-кристални системи. При тези 
хромофорни системи дългата ос на молекулата съвпада с вектора на абсорбционния 
преходен момент, като много високо дихроично отношение е наблюдавано при 



азометиновите производни на бензантрона. Освен това тези производни имат много добра 
разтворимост в по-голяма част от търговските течни кристали и отлични цветови и 
флуоресцентни показатели. Резултатите от изследванията на всички тези багрила 
показаха, че ориентацията им в течно кристалната матрица не влияе на електро-оптични 
свойства и не дестабилизира температурите на фазов преход на течния кристал при 
прехода от нематична в изотропна фаза. С оглед подобряване планарността на „гост” 
молекулите бяха синтезирани пет нови 4-алиламино-N-арил-1,8-нафталимидни багрила с 
различни заместители в арилното ядро и изследвани техните функционални свойства в 
течно кристални системи от типа “гост-хазяин”.  
 За първи път са използвани пет ПАМАМ дендримера, съдържащи 1,8-
нафталимидни флуорофорни единици в периферията им като гост молекули в течно-
кристална матрица. Високата моларна абсорбируемост и добрите цветови показатели на 
тези дендримери позволяват те да бъдат използвани с концентрация 0,3% спрямо течния 
кристал, която е по-ниска в сравнение с нискомолекулните 1,8-нафталимиди. Показано е, 
че въпреки разклонената си структура дендримерните молекули се ориентират и 
преориентират много добре в течно-кристалната матрица под влияние на приложено 
външно електрично поле. За съжаление поради слабата разтворимост в течния кристал не 
е възможно изследването на дендримери от по-висока генерация. 
 Друго важно направление в изследване на течно-кристалните системи са т. нар. 
полимер-диспергирани течно-кристални системи. При тях течните кристали са 
диспергирани в полимерната матрица. С оглед използването на такива композитни 
системи за изработване на широкопрофилни информационни табла, като полимерни 
матрици са изследвани предварително синтезираните прозрачни флуоресцентни 
полимери. За първи път са предложени високомолекулни флуорофори (съполимери на 
стирен или на метилметакрилат с 1,8-нафталимидни флуорофори) със синя и със зелена 
флуоресценция, в които е диспергиран нискомолекулен течен кристал. В този случай не е 
необходимо използване на дихроични багрила, тъй като тази роля играят флуорофорите 
свързани към полимерната верига. Установено, е че при такива двукомпонентни системи 
не се променят драстично спектралните свойства и температурите на фазовите преходи на 
течния кристал.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Накратко научните приноси на автора могат да се обединят в следните научни 
направления: 

 
1. Синтез и охарактеризиране на нови неописани в литературата функционализирани 

нискомолекулни флуорофори на база: 
 триазинстилбен, 
 1,8-нафталимид 
 3-заместен бензантрон 

2. Синтез и охарактеризиране на флуоресцентни линейни полимери с включени 
флуорофори в страничната полимерна верига. 

3. За първи път е осъществен синтез и са охарактеризирани флуоресцентни дендримери, 
производни на ПАМАМ и ППА от различни генерации с 1,8- нафталимидни 
флуорофори в периферията им. 



4. Поставено е началото в България на задълбочени и систематични изследвания в 
областта на сензорни системи на базата на фотоидуциран електронен трансфер с ниско 
и високомолекулни 1,8-нафталимидни флуорофори като сигнален фрагмент. 

 За първи път са получени хетерогенени флуоресцентни сензори, при които 
нискомолекулните 1,8-нафталимидни сензори са ковалентно свързани към 
основната полимерна ферига.  

 Като високо чувствителни сензорни системи са използвани периферно 
модифицирани ПАМАМ и ПАА дендримери. 

 Получени са селективни сензори за  откриване на Li+, Zn2+ и Fe3+ йони на база 
ПАМАМ дендримери. 

5. Синтезирана е светлосъбираща антена система на база ПАМАМ трипод с алкокси и 
алкиламино заместиители в С-4 позиция 1,8-нафталимиди като е получен 99% 
енергиен трансфер.  

6. Поставено е началото на задълбочени и систематични изследвания в България в 
областта на цветни течно-кристални системи, работещи в активен и пасивен режим. 
Като дихроични багрила са изследвани производни на 1,8-нафталимида, техните 
съполимери с винилови мономери са използвани за механично стабилизиране на 
течно-кристални системи за изработване на широкопрофилни информационни табла. 
За първи път като дихроични багрила са използвани производни на                 3-
заместен бензантрон. 

7. Синтезирани и изследвани са фотостабилизатори, включващи 1,8-нафталимид като 
структурен елемент. 
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