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Върху дисертационния тр\ д на ас. Надя Георгиева Христова- Авакумова за присъждане на 

образователната и научна степен .. доктор” по докторантска програма Биофизика“. 

в професионално направление 4.1 Физични науки от област на висшето образование 

4. Природни науки, математика и информатика

СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА НОВОСИНТЕЗИРАНИ 

СТРУКТУРНИ АНАЛОЗИ НА САЛИЦИЛАЛДЕХИД БЕНЗОИЛХИДРАЗОНА 

ВЪРХУ СВОБОДНО-РАДИКАЛНИ ПРОЦЕСИ В in vitro ТЕСТ СИСТЕМИ

Проф. Диана Христова Петкова, д.б.н. . член на научно жури назначено със заповед 

№ Р 1936-1060/21.06.2018 г.на Ректора на Медицински университет. София

Значение и актуалност на проблема

Дисертационният труд е посветен на един много важен проблем касаещ 

човешкото здраве, а именно участието на свободните радикали в редица 

социалнозначими патологични процеси. Свободните радикали, поради своята висока 

реактивоспособност, в зависимост от концентрацията могат да предизвикат различни 

видове увреждания в молекулните механизми на клетъчните процеси като 

вътреклетъчна сигнализация, генна експресия, клетъчен цикъл. Тези промени най-често 

водят до стареене и апоптоза в клечките, развитие на различни невродегенеративни и 

онкологични патологии. Освен геномният апарат едно от основните таргетни места на 

действие на свободните радикали са структурните елементи на клетъчните мембрани, 

което води до изменения в редица свойства като пропускливост. ензимна активност, 

имунологични свойства.

Една от насоките на развитие на съвременната фармакология е синтезата на 

аналози на различни известни лекарствени препарати с цел подобряване на тяхното 

фармакологично действие. Особено внимание се отделя и на техните странични ефекти 

върху човешкия организъм. В представената дисертация е проучено антиоксидантното 

действие на новосинтезирани производни на салицилалдехид бензоилхидразон (SBH). 

Целта е ясно и точно формулирана като правилно са избрани конкретните задачи чрез 

решаването, на които да се даде отговор на поставения проблем.
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Структура на дисертационния труд

Дисертационният труд обхваща 160 стр, от които 46 стр. Литературен обзор, 10 

стр. Материали и методи, 77 стр. Резултати и Обсъждане, 11 стр. Списък на цитираната 

литература. Дисертацията е оформена отлично като за илюстрация на някои по- 

основни реакции, механизми и структура на използваните съединения имащи пряко 

отношение към проведените изследвания в обзора са представени 8 схеми. Резултатите 

са илюстрирани с 34 фиг., 6 таблици и една схема. Съотношението между отделните 

раздели е добре спазено и отговаря на изискванията за оформяне на дисертационен 

труд.

Анализ на дисертационния труд

Обзорът е посветен на ролята на свободните радикали при физиологичните 

процеси протичащи в организма и тяхното действие, причините и механизмите на 

оксидативната токсичност и клетъчните източниците на активните форми на 

кислорода. Описано е участието на металите с променлива валентност при 

уврежданията, получени в следствие на действието на свободните радикали като 

специално внимание е обърнато на желязото и неговото участие при иницииране на 

свободно-радикаловата токсичност. Акцентирано е върху свойствата и изискванията 

към цитостатиците с хелиращо и антиоксидантно действие.

През последните години във фармацевтичната индустрия широко навлизат 

нанотехнологиите с цел подобряване действието на фармацевтиците, както и намаление 

на техните странични действия. Тъй като природните полизахариди са едни от 

обещаващите съединения с приложение в системите с контролирано освобождаване е 

обърнато специално внимание на техните свойства и приложението им.

В литературният обзор са използвани 117 източника , които в основната си част 

са публикувани след 2000 год. индикация, че авторката е запозната с най-новите 

резултати свързани с темата на дисертацията , както и със съвременните тенденции в 

областта на модифициране на лекарствените форми.

Литературният обзор е написан много ясно и стегнато, и показва критично 

тълкуване на известните до сега литературни данни. Това е позволило на авторката да 

стигне до извода, кои характеристики са най-значими за определяне на 

антиоксидантните свойства на новосинтезираните лекарствени форми за да се насочи
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към тяхното изследване. Поднесените по логичен начин литературни факти показва, 

че ас. Надя Христова-Авакумова е добре подготвен в теоретично отношение учен.

За решаване на поставените задачи са използвани конвекционални аналитични, 

фотометрични и бофизични методи с висока чувствителност. Всички техники са много 

подробно описани и могат да бъдат възпроизведени без да се използва допълнителна 

литература. Считам, че подбраните методики са абсолютно адекватни за решаване на 

посочените задачи. Различните видове методи, които са използвани показват, че 

докторантката е един много добре изграден експериментатор и това й позволява от 

различни страни да потвърди получените резултати.

В глава Резултати и Обсъждане са представени данните от експериментите 

проведени за решаване на поставените задачи и тълкуването на получените резултати. 

Изследвани са атиоксидантните свойства на 8 нови геометрично оптимизирани аналози 

на салицилалдехид бензоилхидразон. Съставът и структурата на получените 

съединения са предварително определени чрез съвременни аналитични и физични 

методи. Всички изследвани вещества проявяват антиоксидазна активност. Чрез 

допълнителни изследвания е доказано, че заместването с хидроксилна група в 

хидразидното ядро подобрява антиоксидантната активност. Установено е, че 

структурна модификация чрез-промяна на позицията на метокси групата от 3 на 4 -та 

позиция допринася за повишение на антиоксидазната активност на съединенията.

При използване на различни методи за регистриране на антиоксидазната 

активност основаващи се на различен механизъм за елиминиране на стабилните 

свободни радикали са охактеризирани по-пълно радикалулавящите свойства на 

различните съединения.

За да се определи протективния ефект на новите съединения са проведени 

изследвания и върху молекули с биологично значение като лецитин и дезоксирибоза. 

Като моделна система е използван и желтъчен хомогенат. Липидната пероксидация е 

една от най-точните характеристики за промените настъпващи в структурата на 

клетъчните мембрани. Тези проведени експерименти доказват, че изходното 

съединение, бром съдържащите аналози и тези с метокси структури прояват 

антиоксидазна активност и при двете липид съдържащи моделни системи. При лецитин 

съдържащата система е наблюдавана концентрационна зависимост спрямо степента на 

оксидативното увреждане. Бром съдържащите аналози понижават в малка степен 

желязо-индуцираното оксидативно увреждане спрямо изходното съединение, което е 

индикация, че мястото на заместителя бром в молекулата оказва слабо влияние върху



антиоксидазната активност, докато наличието и преместването на метокси група от 3 

на 4-то място статистическо значимо подобрява свойствата на съединенията. При 

желтъчния хомогенат всички аналози показват по-добър протективен ефект спрямо 

изходното съединение. Тези проучвания са индикация, че включването на метокси 

група оптимизира структурата на изходното съединение в посока на предпазване на 

мембранните компоненти от оксидативните радикали.

Проучена е протективната роля на използваните съединения при два вида 

оксидативно увреждане на дезоксирибозата : при UV и желязо-зависимо оксидативно 

увреждане. И тук е установено, че бром съдържащите аналози имат по-слаб 

протективен ефект; при UV оксидативно увреждане от изходното вещесто, докато 

наличето на метокси групи засилва протективния ефект. При желязо- зависимо 

оксидативно увреждане всички аналози със заместители проявяват антиоксидантни 

свойства, както и изходното вещество.

За да се проучи механизма на антиоксидантната защита на изходното вещество и 

неговите аналози са оценени техните способности за взаимодействие с различни 

активни форми на кислорода. Поради високата си чувствителност, за тези изследвания 

са използвани хемилуминисцентни методи, които позволяват разглеждането на 

процесите в динамика. Проследени са взаимодействията на хидразоните с хидроксидни 

радикали и е доказано, че отново техните антиоксидантни свойства зависят от вида 

модификация на изходното вещество. Авторката не се ангажира с точен механизъм на 

проявеното действие на изследваните хидразони.

При изследване на антиоксидантната активност спрямо хипохлоритни йони на 

различни производни на хидразоните е установено, че заместването с метокси група 

засилва проявения първоначално скевинджър ефект на съединенията. Като най-силен 

ефект имат производните с метокси група на трета позиция. Включването на пиридин в 

структурата на изходните съединения съществено намалява антиоксидантните свойства 

в сравнение с наличието на метокси групи. Авторката среща трудности, при 

регистриране на антиоксидантните свойства на Вг съдържащите производни поради 

разпределение на електронната плътност и създаване на друг вид молекули във 

възбудено състояние.

Тъй като действието на супероксидните радикали върху полиненаситените 

киселини в клетъчните структури на живите организми е от съществено значение за 

проявата на токсичността на прекисното окисление, авторката проследява потенциала 

на новосинтезираните съединения в инхибирането на свободно-радикалните процеси.



Халогенирането на изходните хидразони не повлиява съществено техните 

антиоксидантни свойства, докато наличието на метокси група засилва скевинджърният 

им ефект.

Антиокидантните свойства на получените производни са тествани и с МТТ тест 

и в система с пероксидаза от хрян-водороден пероксид с цел да се проследят процесите 

в условия по-близки до биологичните системи. При използване на втората система е 

доказано, че най-голям ефект е регистриран при пиридин-съдържащия 3-метокси 

структурения аналог. При използване на М П  теста авторката е срещнала някои 

трудности . но отново пиридин съдържащия аналог е показал най-голяма ефективност.

За да се установи стабилността на действие на получените нови хидразони при 

съхранение е проследена активността им в разтвор и при наличие на полизахаридни 

носители. Доказана е частична загуба на антиоксидазната активност на изходните 

хидразони и техните производни, когато се съхраняват продължително време в разтвор. 

Полизахаридни носители са синтезирани на основата на хитозан и алгинат. 

Проведените изследвания доказват, че включването на хидразоните и техните 

производни в тези носители значително води до запазване на антиоксидантните им 

свойства.

Бих искала да отбележа, че представените резултати в дисертацията следват 

своето логично развитие и показват един много добре планиран експеримент. 

Дискусията интерпретираща получените резултати ясно показва, че авторката е добре 

запозната със съвременната литература и с успех може да я използва за обяснение на 

молекулните механизми на антиоксидазните характеристики на използваните 

хидразони и техните производни.

Резултатите са обобщени в 5 основни извода и 4 приноса, които са много ясно и 

точно формулирани.

Бих искала да задам на авторката няколко въпроса :

1. Какви липидни видове се съдържат в клетъчните мембранни структури?

2. До какви промени може да доведе прекисното окисление в структурите на 

липидните и белтъчни молекули?

3. Авторката има ли някакво обяснение за протективната роля на 

полизахаридните носители при съхранение на хидразоните и техните 

производни?

Резултатите от дисертацията са обобщени в 4 статии, две от които в списания с 

IF, като Redox Report -  IF 2.070 и Bulgarian Chemical Communications -  IF 0,229.



Фактът, че ас. Надя Христова-Авакумова е на първо място в представените публикации 

недвусмислено говори за нейния личен принос при изработване на настоящата 

дисертация. Материалите по дисертацията са докладвани на няколко наши и 

международни научни форума. Авторката е участвала и в 3 научни проекта 

финансирани от различни източници.

Авторефератът включва основните резултати от проведените изследвания и 

напълно отговаря на структурата на дисертацията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение искам да кажа. че са получени оригинални резултати за 

антиоксидантната активност на нови производни на основата на хидразони и са 

характеризирани техните свойства с много удачни експериментални методи. 

Дисертацията по актуалност на разработения проблем , нивото и обема на проведените 

изследвания напълно отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България и специфичните условия за неговото приложение в 

Медицински университет. София. Поради всичко казано до тук убедено препоръчвам 

на членовете на уважаемото научно жури да присъди на ас. Надя Георгиева Христова- 

Авакумова научната и образователна степен „доктор'" по докторантска програма 

Биофизика'\ в професионално направление 4.1 Физични науки от област на висшето

образование 4. Природни науки, математика и информатика. у  ,  y s
/

22.07.2018 г. Р ец ен зен т :^  v ^  ^ ^  ̂ 6

София /Проф. Диана Петкова, д.б.н./ 1

6


