
 1 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на дисертационния труд на  

Ахмед Неджат Неджиб 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по 

професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия) на 

тема „Монензин и неговите комплексни съединения: свойства в разтвор и 

твърдо състояние, структура и биологична активност” 

 

от проф. дхн Тодор Минков Дудев 

факултет по Химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

Представеният ми за рецензия дисертационен труд е написан на 131 

стандартни страници и включва 14 таблици и 32 фигури. Цитирани са 205 

литературни източника. Към дисертацията в рамките на 27 страници като 

приложение са предоставени и допълнителни материали (TGA на синтезираните в 

лабораторията лантанидни  хлориди, инфрачервени спектри на монензин киселина 

и съответните комлекси с монозарядни и тризарядни йони, титрувални криви, 

кристалографски структури, SRCD, FAB-MS и ESI-MS спектри). Приложеният 

автореферат от 54 страници правилно отразява в синтезиран вид основните 

резултати и заключения на дисертационния труд. Части от дисертацията са 

оформени в две публикации, отпечатани в  Bulgarian Chemical Communications и 

Chirality. Резултати, включени в дисертационния труд, са докладвани на 4 

национални и международни конференции и семинари. Докторантът е съавтор и на 

още едно научно съобщение (посветено на изследвания върху Pd(II)-обидоксим 

копмлекси, публикувано в списанието Interdisciplinary toxicology), което не е 

включено в настоящия дисертационен труд.  

Темата на изследванията на докторанта е актуална пред вид широкото 

приложение на полиетерните йонофорни антобиотици и техните метални 

комплекси в различни области от биологията, фармацията и медицината.  
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Дисертацията се състои от увод, литературен обзор, експериментална част, 

резултати и обсъждане, и изводи. Целите и задачите са ясно формулирани в глава 

трета на дисертацията.   

В литературния обзор са обобщени резултатите от изследвания върху 

свойствата и механизма на биологично действие на полиетерните йонофорни 

антибиотици. Специално внимание е отделено на техните комплексообразуващи 

характеристики и приложението на съответните комплекси с едно- и двузарядни 

метални катиони в биологията и медицината. Обзорът е написан стегнато, с вещина 

и дълбоко познаване на изследваната материя. Ясно са очертани „белите петна” в 

съществуващото познание в тази област, което е послужило за мотивация за 

проведените от страна на докторанта и представени в следващите части на 

дисертацията проучвания.  

 Съществена част от изследванията на докторанта е посветена на 

структурното охарактеризиране в разтвор на комплексите на монензина със серии 

от моно-, дву- и тризарядни метални катиони при използване на спектроскопията 

на кръговия дихроизъм. Трябва да се отбележи фактът, че спектроскопският метод 

е много умело подбран от докторанта, предвид, от една страна, липсата на типични 

хромофори в молекулата на монензина и, от друга, наличието на набор от хирални 

центрове в органичния лиганд. Такова систематично експериментално изследване 

на комплекси на монензина с широк набор от метални катиони в различна степен 

на окисление е проведено за пръв път. В резултат на проведените експерименти е 

получена надеждна информация за структурата и състава на изследваните 

комплекси. Определени са и равновесните константи на процеса на 

комплексообразуване.  

Повече внимание е отделено на комплексите на монензина с тризарядни 

катиони от групата на лантанидите. Тяхната структура и свойства, неизследвани до 

този момент, представляват особен интерес както за координационната химия, така 

и за биологията и медицината. В процеса на изследванията над новосинтезираните 

комплекси докторантът се е запознал и придобил умения в използването на широк 

набор от спектрални методи за анализ (в допълнение към спектроскопията на 

кръговия дихроизъм) като инфрачервена спектроскопия, мас-спектрометрия, 
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трансмисионна електронна спектроскопия и електронен парамагнитен резонанс. 

Установено е, че в отличие от комплексите на моно- и двузарядни метални катиони, 

тризарядните лантанидни катиони формират най-малко три вида комплекси с 

вариращи състав, заряди и координационни модове. Новополучените метални 

комплекси са подложени на серия от тестове за биологична активност. Установено 

е, че комплексите на тривалентните катиони притежават повишена 

антибактериална активност, в сравнение с тази на свободния лиганд, но, от друга 

страна, по-слабо изразена в сравнение със съответните комплекси на двузарядните 

метални катиони.  

Проведени са също така и серии от клинични изпитания върху лабораторни 

животни на комплексите на монензина с двувалентни биогенни метали. Направена 

е първоначална оценка на нивата на тяхната токсичност.   

Имам следните въпроси към докторанта: (1) В резултат на натрупания опит 

и знания върху изследваната система, може ли докторантът да дефинира основните 

фактори, които определят афинитета и селективността на молекулата на монензина 

(и други близки по структура йонофорни антибиотици) към метални катиони. (2) 

На какво може да се дължи повишената антибактериална активност на комплексите 

на двувалентните катиони в сравнение с тази на техните моно- и тривалентни 

аналози?  

Заключение: Дисертационният труд на докторант Ахмед Неджиб 

представлява едно многообхватно, задълбочено, добре планирано и качествено 

изпълнено научно изследване. Темата е актуална и изследването ще намери широк 

отзвук сред научната общественост. Работата е написана ясно и в логическа 

последователност. Докторантът е изграден млад изследовател, притежаващ знания, 

и умения за самостоятелно провеждане на научни изследвания. Умело е подбрал и 

приложил state-of-the-art подходи/техники за решаване на поставените задачи. 

Постигнатите резултати могат да се отнесат към категорията новости в научното 

дирене. Дават база за по-нататъшни изследвания на процесите на 

комплексообразуване в изследваните системи. Откриват също така нови 

възможности за проследяване на механизмите на взаимодействията между 
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молекулите – домакин и гост в живите клетки, както и за дизайн на нови 

лекарствени препарати.   

Дисертацията на докторант Ахмед Неджиб отговаря по обем и качество на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Изложеното 

по-горе ми дава основание да дам много висока оценка на дисертационния труд и 

убедено да предложа на почитаемото научно жури да присъди на Ахмед Неджат 

Неджиб образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 

4.2. Химически науки (Аналитична химия). 

 

 

София, 18.IV.2016 г.                                                       

 

Рецензент: 

                                                                                          (проф. дхн Тодор Дудев) 


