
 

С Т А Н О В И Щ Е 

за дисертационния труд “Комплекси на  полиетерните  йонофорни    антибиотици  

монензин и салиномицин с двузарядни метални йони:  получаване, структура и 

биологични свойства” на   Румяна Жорова Низамова 

от доц. д-р Мария Миланова, Софийски университет, Химически факултет 

Представеният дисертационен труд за защита на образователната и научна степен 

“доктор” е в областта на биокоординационната химия и е посветен  на актуален, значим 

проблем – синтезиране на нови съединения  с  биологично действие.  Изследователската 

работа по поставената към дисертацията цел и свързаните с нея задачи може да бъде 

обобщена кратко като последователност от  синтез на комплекси на двузарядни йони с 

йонофорни антибиотици, изясняване на структурата на получените съединения  и 

изучаване на техните свойства. Синтезирани  и охарактеризирани са общо 8 комплекса на 

4 метални йона (Mg2+, Ca2+, Ni2+, Zn2+) с лигандите монензин и  салиномицин. Последните 

са антибиотици, използвани във ветеринарната медицина, произведени от „Биовет”-ООД, 

Пещера и предоставени на Лабораторията по биокоординационна  и биоаналитична 

химия, където е изработен дисертационния труд.  За четири от синтезираните комплекси 

са получени  монокристални образци, което дава възможност за категорично определяне 

на тяхната структура. Установена е по-силно изразена цитотоксичност на комплексите  в 

сравнение с тази на  изходните лиганди. За един от комплексите, цинков 

дисалиномицинат, е установено благоприятно съчетание от  висока антибактериална 

активност с ниска токсичност спрямо опитните животни. Може да се очаква, че това е 

резултат, който в бъдеще вероятно ще намери своето практическо приложение.  

Интересно е дали  на основа на резултатите и изводите от работата по дисертационния 

труд, съчетани с  налични литературни данни, може да се направи прогноза за  

комплексообразуване на използваните в дисертацията антибиотици-лиганди с дву- и 

полизарядни (например тризарядни) йони-комплексообразуватели  на други, d- или  f- 

елементи.  



Като цяло работата създава чудесно впечатление със задълбочеността и 

многообразието от използвани методи за анализ и охарактеризиране на синтезираните 

комплекси. Написана е сдържано и ясно. Чрез работата си  по дисертационния труд  

докторантката е получила възможност да се запознае и навлезе в  съвременна, актуална 

тематика, да обогати своите практически умения и да разшири теоретичните си познания в 

областта на координационната химия. 

Представените в дисертационния труд изследвания са обобщени  в 3 научни 

съобщения, публикувани в специализирани научни издания (2 от тях с импакт фактор, 

BioМetals, IF 3.172 и Inorg.Chim.Acta, IF 2.322,). До момента са забелязани  общо 3 цитата 

на публикациите по дисертацията.   

   Считам, че образователната и научна степен “доктор” заслужено може да бъде 

присъдена на  Румяна Жорова Низамова. 

24.05.2011 

София        доц. д-р Мария Миланова 
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