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Кариерен профил. Ахмед Неджип завършва през 2011 г. бакалавърска програма по комютърна химия с 
придобита квалификация бакалавър по компютърна химия; през 2012 г. завършва с отличен успех 
магистърска програма „Медицинска химия“ с придобита квалификация магистър по медицинска химия. От 
февруари 2013 г. е зачислен като редовен докторант в катедрата па аналитична химия на факултета по 
химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“. От 2015 г. е назначен като асистент в същата катедра 
с преподаване по аналитична химия на студенти по фармация и от биологическия факултет. Участва като 
научен консултант при разработването на две бакалавърски дипломни тези на английски език., посветени 
на изучаването на монензин. За периода 2011-2013 г. има 6 участия в специализирани семинари у нас в 
областта на аналитичната и супрамолекулна химия, токсикохимията и екологията. Член е на 
международна организация по токсикология. Като млад учен-изследовател участва с проект по 
оперативната програма „Човешки ресурси“, два изследователски проекта, финансирани от ФНИ и един – 
от НИС-СУ. Представя се като магистър по медицинска химия със знания и умения в областта на 
координационната химия и химичния анализ, компютърната химия и технологии,  с изработено умение за 
работа в екип и владеене на английски, турски и руски език. 
 
Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи. Дисертационният труд 
на докторанта Ахмед Неджип на тема „Монензин и неговите комплексни съединения: свойства в 
разтвор и твърдо състояние, структура и биологична активност“ е посветен на дизайна на нови 
метал-органични съединения с възможности за приложимост в медицинската практика. Макар че идеята 
за дизайн на тези комплекси е представена с отделни абзаци, в дисертационната разработка се 
очертават три основни насоки за приложимост: предполагаемо усилване на антибактериалната активност 
на антибиотика монензин; употреба на монензин като хелатор при отравяне с тежки метали и 
приложимост на лантанидните комплекси като контрастни вещества за диагностични цели в образната 
медицинска диагностика. Известно е, че напредъкът на фундаменталното познание в областта на 
бионеорганичната и координационна химия позволи създаването на клинично ефикасни терапевтични 
и диагностични средства. Класическа е употребата на хелаторите в токсикологията. Тези данни 
насочиха изследователите в глобален мащаб към интезивно развитие на координационната химия във 
връзка с потребностите на медицината. В тази връзка е известна активната и традиционна 
изследавателска дейност на лабораторията по бионеорганична и координационна химия на факултета и 
насочеността и богатия опит на неговия ръководител доцент д-р И. Панчева при изследване на 
полиетерните антибиотици. 

Значимостта на дисертационната разработка се определя във връзка с проучванията на комплексо-
образувателната способност на йонофорния антибиотик монензин и получаването и охарактеризирането 
на нови метални комплекси с повишена активност и променен спектър на действие. Целта на 
дисертационната работа е формулирана като изучаване на процесите на комплексообразуване на 
монензин в разтвор и твърдо състояние. Тази цел почива върху дефицита на данни за цялостната и 
сравнителна характеристика на хелиращия антибиотик по отношение на различните видове метали: 
биометали, тежки метали и редкоземни елементи. Задачите са формулирани правилно и се свеждат до 
три основни - получаване и изясняване на структурата на нови координационни съединения, при някои от 
тях в сравнителен аспект със салиномицин, и две други задачи за оценка на тяхната антибактериална 
активност и обща токсичност.  
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Литературният обзор е представен на 25 страници и показва задълбочено познаване на състоянието на 
проблема по отношение на химичните свойства и ефекти на антибиотиците монензин и салиномицин. 
Описани са биологичните свойства и механизъм на действие на монензина, както и неговата приложимост 
във ветеринарната медицина. Заедно с това в литературния обзор се откроява нова информация, макар и 
кратко написана, за приложимостта на лантанидите при метаболитни проучвания и като контрастни 
диагностични средства. Очертани са неизяснените проблеми, свързани с координацията на монензин с 
метални йони в разтвор. Подчертава се идейната насоченост към тризарядните метални йони поради 
ограничената литературна информация в тази област и разкритите възможности на гадолиниеви 
съединения да подобряват контраста между нормалните и увредени тъкани за целите на образната 
диагностика. 
 
Методите на изследване са много и различни: химично-синтетични, химично-аналитични, 
микробиологични, биохимични и токсикологични, квантово-химични и физико-химични изчисления, 
описани в експерименталната част. Считам, че излишно подробно са описани биохимичните тестове за 
рутинни клинично-лабораторни изследвания, които днес в по-голямата си част се провеждат с 
автоматизирани системи. Обикновено това става със цитиране на методичния източник и описание на 
принципа на метода. Използваният богат набор от методични подходи е позволил на дисертанта да 
получи и охарактеризира адекватно и насочено новосинтезираните метални комплекси на монензин. 
Освен референтните спектроскопски методи, оценката на взаимодействията на монензин с метални йони 
е извършена с два варианта на спектроскопски метод: конвенционaлна спектроскопия (CD) и кръгов 
дихроизъм с източник на лъчение синхротрон радиация (Synhrotron Radiation CD, SRCD), което може да 
се възприеме като методична разработка, доказваща пригодност и предимства на един метод пред други.  
 
Оценка на дисертационния труд и научните приноси. Дисертационният труд е написан на 131 
страници, онагледен с 32 фигури и 14 таблици; има приложения с повече от 12  фигури. Съдържа всички 
елементи на дисертация за придобиване на научната степен „доктор“: литературен обзор; материали и 
методи, представени в експериментална част; резултати и сравнително кратко обсъждане или по-скоро 
обобщение на резултатите; изводи и приноси, които са описани едновременно; и библиография от 205 
източника. Има представен списък на научните трудове и участия в научни форуми.  
 
Същественото в една дисертационна разработка са собствените изследвания, които тук са обособени в 
три основни части. Първата част е посветена на проучванията на комплексообразувателната способност 
на монензин в разтвор с помощта на потенциометрични, полярографскии и мас-спектрометрични методи.  
Освен това, в тези изследвания за първи път е изучена способността на монензин да координира едно-,  
дву- и тризарядни метални йони в метанолови разтвори чрез метода на кръговия дихроизъм. За оценка на 
тези взаимодействия методът е приложен в близката UV-област в два варианта - конвенционaлна 
спектроскопия (CD) и кръгов дихроизъм с източник на лъчение синхротрон радиация (SRCD), което е 
позволило точно и задълбочено да бъдат дефинирани комплексните съединения. Убедително са 
показани предимствата на този спектрален метод пред IR спектроскопията при изучаване на 
координационни съединения и хирални молекули. Изяснени са предимства във връзка с по-високата 
сензитивност; възможност за приложение на малки количества проба, независимост от използвания 
разтворител и сравнително лесна експериментална техника.  
 
Резултатите от изследването на комплексообразуването на монензин с йони на еднозарядни метални 
катиони показват, че сигналите зависят не само от протонираното или депротонирано състояние на 
лиганда, но и от вида на координирания катион. Установени са разлики в начина на взаимодействие на 
монензин с еднозарядните катиони Li+, Na+, K+, Rb+, Ag+ в зависимост от неговото състояние – разтвор 
или твърда фаза, независимо от близката структура на комплексите в твърдо състояние. Изследването на 
комплексообразуването на монензин с двузарядни метални катиони Mg2+, Ca2+, Mn2+, Co2+, Ni2+, 
Zn2+, Cd2+ в метанолови разтвори чрез метода на кръговия дихроизъм е позволило идентифицирането 
на два вида комплексни частици  - неутрален комплекс и положително зареден комплекс. Проучването на 
взаимодействията на монензин с йони на 10 редкоземни елементи показва образуването на три вида 
частици в зависимост от съотношението метал-лиганд. Обобщено може да се прецени, че синтетичните, 
аналитични, физико-химични и квантово-химични проучвания на дисертанта са позволили получаването и 



3 
 

охарактеризирането на 22 комплексни съединения с възможности да се сравнява координационната 
способност на монензиновата молекула спрямо различно заредени метални катиони и да се получават 
комплексни видове в зависимост от определени фактори. Без съмнение основен принос в настоящата 
работа имат аналитичните проучвания с метода на кръговия дихроизъм (в неговите два спектроскопски 
варианта), които допълват и изясняват характеристиката на получаваните комплекси с моно- ди- и 
тризарядни метални йони. За първи път са получени характеристики за комплексообразуващите свойства 
на монензин - депротонирана и протонирана форма. С това дисертантът реализира поставената цел на 
проучването като е получeн адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд.  
 
Втората част на проучването е свързана с микробиологични експерименти за определяне на 
антибактериалната активност. Необичайно този раздел започва с кратко описание на бактериалните 
клетъчните линии, които са представени доста подробно в „Материали и методи“. Става ясно, че трите 
линии са относително резистентни към антибиотици във връзка с характерното за тях спорообразуване. 
Те са подходящо подбрани като модел на резистентни бактерии с колония-образуваща способност. 
Установени са данни за по-изразена антибактериална активност на двузарядните и лантанидни комплекси 
в сравнение с монензин киселина. Допуска се предположението, че металните комплекси могат по-лесно 
да пенетрират през бактериалните клетъчни мембрани чрез т.нар. електрогенни и не-електрогенни 
механизми. Вътреклетъчно те причиняват нарушено йонно равновесие; има посочени литературни данни, 
които показват, че йонофорните антибиотични молекули служат като преносител на металните йони; а 
според други автори лантанидните съединения повлияват ендотелин-растежните протеини, което 
разкрива перспективата за специфична полезност на цитотоксичното им действие при туморния процес.  
 
Третата част е свързана с токсикологичната характеристика на монензин и неговите комплекси в 
сравнителен аспект с тези на салиномицин. Това са ин виво проучвания, проведени в два аспекта: остра 
токсичност и биохимични показатели за влияние върху органови системи. Определени са стойностите на 
LD50-І, които са в широки граници, но насочват към по-ниска токсичност на монензин и неговите комплекси 
в сравнение със салиномицин. Необичайно ниската токсичност на комплексите с кобалт може да се 
възприеме по-скоро като дължима на лошата перорална резорбция. Приемам тези данни за 
ориентировачни и считам, че ин виво токсикологичните проучвания са полезни на крайния етап на 
предклиничното проучване или в случаите на оптимизация на лекарствената молекула – стадий D3. 
Получените резултати насочват убедително към потенциала на монензина и неговите комплекси за 
невротоксичност, което е обяснимо във връзка с липофилността на металорганичните съединения и 
лиганда. Резултатите за биохимичните показатели не дават съществени отклонения от нормата, 
независимо от наличието на токсичен метал в някои от комплексите, което предполага „опаковане“ на 
металния йон в молекулата на лиганда и различно разпределение в тъканите. В посочените дефицити на 
токсикологичната характеристика на монензиновите комплекси считам, че по-подходящи в случая са ин 
витро проучванията за цитотоксичност върху клетъчни култури, вкл. и от невронален произход. 
 
Представените резултати в дисертационния труд показват, че докторантът е овладял и приложил важни и 
съвременни синтетични, аналитични и изчислителни техники, което дава възможност за сравнимост на 
резултатите и достоверни заключения. Резултатите от дисертационната разработката могат да се 
определят като научни приноси с фундаментален характер в областта на бионеорганичната и 
координационна химия. Приносни са проучванията за възможностите на метода на кръговия дихроизъм 
при определяне на спектралните характеристики на метални комплекси, респ. начина на координиране на 
метала с лиганда. Новополучените координационни съединения с лантаноиди са оригинален принос и 
дават началото на по-мащабни проучвания във връзка с приложението им като контрастни средства. 
Дефинитивно е заключението за повишаване на биологичната активност на терапевтичните молекули (в 
случая на монензин) при координирането им с нетоксични метали, в това число и лантаноиди, което 
определя възможността за приложимост на комплексните съединения със същите индикации, както на 
лиганда. Оценявам високо положително внедряването на квантово-химични и математически 
пресмятания в химичната практика, както е напр. с теорията на функционала на плътността (DFT) за 
теоретично определяне на структурните параметри на съединенията. Недостатъчно ясно остава за мен 
защо накрая, освен изводите, не са представени отделно приносите на дисертационния труд, 
формулирани от дисертанта като претенция или обективна оценка.   
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Преценка на публикациите и личния принос на докторанта. Публикациите, свързани с дисертационния 
труд, са две научни статии, публикувани на английски, от които едната отразява резултати от 
токсикологичните проучвания, а втората публикация е под печат в списание „Chirality” с официален 
документ за това. В нея докторантът Ахмед Неджиб е на първо място, което свидетелства за неговия 
личен принос при реализиране на разработката, посветена на приложението на метода на кръговия 
дихроизъм за охарактеризиране на свързването на моновалентни катиони с монензин. Статията е 
перфектна с научния стил на изложение, интерпретация на данните и съдържа оригинални и логически 
обосновани заключения, които всъщност са есенцията на приносите от дисертационната разработка. По 
този начин най-съществените резултати от проучванията намират отражение в едно специализирано 
научно издание. Моята препоръка е за едно по-активно публикуване на резултатите от проучванията, 
имайки предвид, че това са данни за три вида взаимодействия на монензин с монозарядни, дизарядни и 
тризарядни катиони. Научната активност на Ахмед Неджиб се измерва с два доклада на научни 
конференции у нас, един в Словакия и един постер, представен на научна сесия на факултета.  
 

Критичните бележки като задължителен компонент на всяка рецензия са направени по-горе в хода на 
анализите и преценката за информацията, произлизаща от експерименталните резултати. На места 
изложението е лаконично, обсъждането сравнително кратко; има цитирана литература в раздел 
„Резултати“. Представени са едновременно резултати и заключения (наречено от автора дискусия); 
считам, че утвърденият стандарт на разделно представяне на резултати и обсъждане, както е в научните 
статии, е по-убедителният, утвърден и по-ясен начин за отразяване на информация.   
 
Авторефератът на дисертацията следва изискуемия стандарт, добре е илюстриран и отразява 
основните резултати, постигнати в дисертационната разработка.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд на асистент Ахмед Неджат Неджиб съдържа научно-теоретични и научно-
приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд и 
научните статии, свързани с разработката, показват, че докторантът притежава задълбочени теоретични 
знания в областта на бионеорганичната и координационна химия. Овладяни са редица класически и 
съвременни методични подходи, изградени са  професионални умения за изследователска дейност. 
Докторантът демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на химични и аналитични 
изследвания, както и в колаболация с други учени и звена. Представените материали и дисертационни 
резултати съответстват на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България, Правилника за прилагане на Закона и на специфичните изисквания на Софийския Университет 
в направление Химически науки. 
 

Въз основа на гореизложеното, предлагам на Уважаемите членове на специализираното Научно Жури да 
присъдят на асистент Ахмед Неджат Неджиб образователната и научна степен „ДОКТОР“ в докторска 
програма по научната специалност Химически науки (Аналитична химия). Убедено давам своята 
положителна оценка на проведеното изследване, представено от дисертационен труд, автореферат, 
постигнати резултати и научни приноси, и гласувам с „ДА“ за присъждане на ОНС „ДОКТОР“ на Ахмед 
Неджат Неджиб.  

 

15.04.2016 г.                                                               Рецензент:     

                                          проф. Д-р М.Караиванова, дмн 
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