
Рецензия 

върху дисертационния труд на Румяна Жорова Низамова на тема 

Комплекси на полиетерните йонофорни антибиотици монензин и салиномицин с 

двузарядни метални йони: получаване, структура и биологични свойства 

 

Обектите на изследване в дисертацията са полиетерни йонофорни антибиотици с 

кокцидиостатични свойства, монензин и салиномицин и техни метални комплекси с 

двузарядните метални йони магнезий, калций, никел и цинк. Тази група антибиотици 

принадлежат към най-широко прилаганите медикаменти във ветеринарната медицина, 

използвани главно за намаляване смъртността при птиците, дължаща се на кокцидиоза 

и на инфекции, предизвикани от Грам(+) микроорганизми. Въглеводородните 

заместители във веригата на полиетерните йонофорни антибиотици са разположени от 

външната страна на полиетерната верига и обуславят липофилност на йонофора, която 

позволява неговото преминаване през клетъчните мембрани на бактериалните или 

паразитните клетки. Задълбоченото изследване на този клас полиетерни йонофорни 

антибиотици, на техните физикохимични и биологични свойства, както и 

взаимодействието им с метални йони e важно за изучаване на действието им върху 

различни микроорганизми, животински видове и човешкия организъм. В този смисъл, 

разработената в дисертационния труд тема е особено актуална в научно и в научно-

приложно отношение тъй като предлага нови метални комплекси с подобрена 

биологична активност, както и нови данни за тяхната пространствена структура, 

спектроскопски и физикохимични свойства. 

Основните приноси на дисертационния труд могат да бъдат обобщени както 

следва. 

Получени са осем нови комплекси на полиетерните йонофорни антибиотици 

монензин и салиномицин с магнезий, калций, никел и цинк. Съставът на комплексите и 

тяхната структура са изучени с физикохимични анализи, инфрачервена спектроскопия, 

ядрено-магнитен резонанс, мас-спектрометрия с ускорени атоми и рентгеноструктурен 

анализ. Структурата на комплексите на монензин в твърда фаза е определена точно с 

рентгенова дифракция. Установено е, че комплексите са псевдооктаедрични със 



съотношение М:L = 1:2 и идентична бидентатна координация на лиганда чрез 

депротонираната карбоксилна група и крайната хидроксилна групи. Две молекули вода 

заемат аксиалните места в координационния полиедър на метала. Детайлното 

обсъждане на ЯМР данните за комплексите е показало, че бидентатната координация 

на лиганда се запазва и в разтвор и начинът на координиране на йонофора е идентичен 

за комплексите на магнезий, калций и цинк. Сравнителното разглеждане на 

вибрационните спектри и ЯМР параметри е дало възможност да се изведат корелации 

структура – спектроскопски характеристики, които са използвани в следващ етап при 

обсъждането на структурата на металните комплекси на салиномицин, който има 

същите донорни групи както монензин. Поради невъзможност за получаване на 

подходящи за рентгенова дифракция монокристали, структурата на металните 

комплекси на салиномицин е предсказана основно с помощта на ИЧ и ЯМР 

спектроскопии, както и с мас-спектрометрия с ускорени атоми. Интерпретацията на 

експерименталните данни е направена чрез изчерпателен анализ и сравнения с 

аналогични системи, където това е било възможно. Прецизното интерпретиране на 

спектрите е довело до надеждно предсказване на най-вероятната структура на 

металните комплекси на салиномицин: псевдооктаедрична молекулна геометрия, 

аналогична на геометрията на комплексите на монензин. 

Съществен принос в дисертацията са изследванията върху биологичната 

активност както на изолираните лиганди, така и на получените метални комплекси. 

Изследвана е микробиологичната активност на свободните лиганди и на металните 

комплекси срещу Грам(+) аеробни и анаеробни бактерии. Установена е значително по-

висока активност на металните комплекси в сравнение с тази на свободните полиетерни 

йонофори, дължаща се най-вероятно на повишената им проникваща способност през 

бактериалната клетъчна мембрана. Показано е, че активността на комплексите зависи 

както от вида на металния йон, така и от вида на използвания микроорганизъм. За пръв 

път е определена остра токсичност (LD50) на два цинкови комплекси на полиетерните 

йонофорни антибиотици върху лабораторни животни, както и на лигандите монензин 

киселина и салиномицин натрий. 

Описаните в дисертацията изследвания са проведени на високо научно ниво, 

задълбочено и изчерпателно. Те имат интердисциплинарен характер и изискват от 

докторанта познания в различни области: синтез, спектроскопски и дифракционни 

техники, физикохимични анализи. От друга страна, приложението на новите комплекси 



в медицината и селското стопанство изисква детайлни познания за провеждане на 

биологичните изследвания. Изводите на дисертацията показват, че докторантката се е 

справила много успешно с всички етапи на това изследване.  

Прегледът на литературните данни представен в дисертационния труд показва 

добра осведоменост на докторантката по темата на дисертацията. Литературният обзор 

обхваща известните до момента литературни източници в тази област, включително 

най-новите изследвания, провеждани в Лабораторията по „Биокоординационна и 

Биоаналитична Химия” при ХФ към СУ „Св. Климент Охридски” под ръководството на 

проф. дхн Мариана Митева. Цитираната литература е описана в добра 

последователност, прецизно и избирателно, със съпътстващ анализ и оценка на данните 

както и с акцент върху тези от тях, които могат да подпомогнат изпълнението на 

поставените в дисертацията цели. Докторантката Румяна Жорова е успяла да намери 

верния начин за представяне на известната до момента информация за изучаваните 

системи и отчетливо да акцентира върху собствените си изследвания и приноси към 

разработвания научен проблем.  

Към представените в дисертацията изследвания имам следния коментар. 

При дискусията на вибрационните спектри на новополучените комплекси на 

монензин и салиномицин с магнезий, калций, никел и цинк не са отбелязани и 

коментирани вибрациите метал-лиганд. Комплексообразувателните свойства на двата 

лиганда са изследвани по отношение на едни и същи двузарядни метални йони и това 

предоставя добра възможност да се коментира промяната в честотите на съответните 

M-L трептения при промяна на дължините на връзките M-L (напр. стр. 39). Резултатите 

биха могли да се свържат с йонния радиус и с електронната структура на метала, а от 

там и с промените в геометрията на координационния полиедър на металните 

комплекси. Този коментар има пожелателен характер и в никакъв случай не намалява 

достойнствата на представените изследвания. 

Дисертацията е написана на 131 страници, в които са включени 17 фигури, 12 

таблици и 113 цитирани литературни източника. Стилът на изложението е ясен и точен, 

а представените фигури и таблици са достатъчно информативни и илюстрират по 

безспорен начин същността на извършените изследвания и резултатите от тях. 

Научните изследвания в дисертацията са публикувани в три научни статии 



публикувани в Insights into Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, 

M. Melník, P. Segľa, M. Tatarko (Eds.), Press of Slovak University of Technology, Bratislava 

(2009), в BioMetals (2010) и в Inorg. Chim. Acta (2010). Представен е списък на 3 цитата 

върху две от работите, включени в дисертационния труд (на работа 2 – 2 бр. и на работа 

3 – 1 бр.). Част от материалите, включени в дисертацията са представени на шест 

научни форума в страната и в чужбина. Авторефератът отразява коректно 

съдържанието на дисертационния труд. 

Заключение. Представените в дисертационния труд на Румяна Жорова 

резултати са безспорен принос към биокоординационната химия и хвърлят светлина 

върху структурата, свойствата и биологичната активност на нови комплекси на 

магнезий, калций, никел и цинк с полиетерни йонофорни антибиотици, монензин и 

салиномицин. Съществен резултат от проведените изследвания е получаването на по-

активни съединения, които могат да се използват в биологията и медицината. 

На основата на направения по-горе анализ на научните изследвания в 

дисертационния труд, убедено препоръчвам на членовете на Почитаемото Научно 

Жури да гласуват „за” присъждането на научната и образователна степен „доктор” на 

Румяна Жорова Низамова. 
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