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 Представеният ми за становище дисертационен труд съдържа 130 страници, 

от които 70 страници са 6 приложения, илюстрации на   инфрачервени, ядрено-

магнитно резонансни, мас спектри.  

В дисертационния труд са цитирани 113 литературни източника, от които над 25 са 

отпечатани след 2000 година. Това ми дава основание да  считам, че докторантът се 

е запознал с известните в литературата (включително и до края на 2010 г.) научни 

постижения в областта на комплексообразуването на полиетерни йонофорни 

антибиотици, което е позволило ясно да се откроят целите и оригиналните приноси 

на проведените изследвания. 

 Актуалността на изследванията е безспорна. Проучва се възможността чрез  

промяна на „химичната форма” на наложилите се във ветеринарната медицина 

природни полиетерни йонофорни антибиотици монензин и салиномицин да се 

оптимизира тяхното антимикробно действие и намали токсичността. 

Лекарствените вещества   са превърнати в координационни комплекси с 

двузарядни метални йони, които не са описани в литературата.  

Бих искала също да подчертая, че проведените изследвания са част от 

дългогодишните изследвания в областта на създаване на координационни 

комплекси с биологична активност, които се провеждат в лабораторията по 

Биокоординационна и Биоаналитична химия към ХФ на СУ „Св;Климент 

Охридски”,  което създава благоприятни условия за обучение на докторанти и 

студенти. 

Целта на проведените изследвания е ясно определена - проучване на 

комплексообразователната способност на полиетерните йонофорни антибиотици 

монензин и салиномицин с двузарядните метални йони – Mg, Ca, Ni, Zn, доказване 

структурата на получените комплекси и проучване на някои техни биологични 

свойства. Поставените във връзка с тази цел  задачи са конкретни, но 

формулирането им би спечелило ако бяха въведени някои необходими 

допълнителни уточнения. 

Прегледът на литературата запознава с общата характеристика на 

полиетерните йонофорни антибиотици, известните комплекси с моно- и дизарядни 

метали, биологичните и в частност микробиологични свойства. Логично, акцент е 

сложен въху съществуващите данни за монензин и салиномицин и техните 

комплекси, както и върху тяхната активност при паразитното инфекциозно 

заболяване кокцидиоза, разпространено всред птици и някои други животни.   

Прави впечетление, че много от литературните данни са представени само 

като фактология, в която липсва анализ на същността на постигнатия резултат и 



направените хипотези. Например, стр.14 – за комплексите на монензин с 

еднозарядни йони се споменава, че съществуват данни за поведението на 

комплексите в разтвор [64-67], без да се коментира каква е тяхната стабилност, 

специфични свойства и т.н. В частите, в които се обсъждат  данни за свойствата на 

моновалентните йонофори монензин и салиномицин са дадени молекулни формули 

без химическо наименование по IUPAC; представени са структурни формули на 

трите форми на монензин, без да се посочва каква е разликата между тях, а на 

фиг.3, не са посочени заместителите R1, R2, R3 (стр.13); не се коментира дали има 

данни за стойности на рКа, log P, стабилитетни константи и др. физико-химични 

характеристики, които биха имали определящо влияние върху активността на 

лекарствените вещества  ин виво. 
Обобщено, проведените изследвания от дисертантката, включват синтез на 

неописани в литературата комплекси с двузарядни метали на природните 

антибиотици монензин и салиномицин, доказване на тяхната структура, 

сравнително изследване на микробиологична активност и остра токсичност за 

съединенията съдържащи цинк. Считам, че представените резултати, включително 

и тези от елементния анализ, подкрепят предложените от дисертантката структури 

на  моноядрените комплекси и доказват тяхното получаване. 

Във връзка със синтеза на комплексите бих отбелязала, че изложението би 

спечелило ако се коментира, как са постигнати оптималните реакционни условия, 

кои са факторите , които повлияват образуването на координационните комплекси 

и съотношението метал-лиганд, какви странични продукти са възможни, доказани 

ли са, каква е възпроизводимостта на чистотата на получаващите се продукти и т.н. 

Като много убедително определям обсъждането на резултатите от 

проведения рентгеноструктурен анализ на монокристали на комплексите на 

монензин и изследванията по метода на ЯМР спектроскопия на комплексите на 

двата антибиотика. В подкрепа на тази оценка е и фактът, че те са  публикувани в 

реномираните международни списания Biometals, IF 3.172 и Inorg.Chim.Acta, IF 

2.322, както и излезлите 3 цитирания на тези публикации.  

Изследванията на антибактериалната активност са проведени сравнително с 

удачно избрани аеробни и анаеробни грам (+) микроорганизми характеризиращи се 

с висока устойчивост на спорите, чрез определяне на MIC. Резултатите са 

представени систематизирано и нагледно и доказват по-силно изразено 

антимикробно действие на новосинтезираните комплекси с двузарядни йони. 

Изследванията на остра токсичност на Zn комплекси са показали, че цинковият 

салиномицинат е по-малко токсичен и по-перспективен от съответния комплекс на 

монензина. Считам, че при обсъждането на биологичните свойства би било удачно 

да се направят предположения за причините за установените различия в 

активността, например, които да се базират върху различия в структурата на 

лигандите монензин и салиномицин, тяхната липофилност, разтворимост и др. 

Основните приноси на дисертацията могат да се оценят като разширяване на 

съществуващи познания в областта на биоактивните метални комплекси с ясно 

очертани елементи на новост за тази област. Важно е да се отбележи също, че 

проведените изследвания са  актуални,  перспективни и  могат да послужат като 

база за следващи разширени химични и биологични изследвания.  



Резултатите от изследванията, отразени в дисертацията са оформени, както 

бе споменато по-горе, в 2 публикации отпечатани през 2010 г. в реномираните 

списания Biometals, IF 3.172 и Inorg.Chim.Acta, IF 2.322, както  и като глава от 

книгата “Insights into Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry”, 

издадена в Словакия (2009 г.). Приносите на проведените изследвания вече имат 

респектиращ международен отзвук , забелязани са 3 цитата.  

Оценявам голямото лично участие на дисертантката в проведените 

изследвания и оформянето и написването и на дисертационния труд, поради което 

си позволих да направя гореизложените препоръки. 

Считам, че Румяна Низамова е усвоила важни съвременни синтетични, 

физикохимични и биологични (микробиологични и фармакологични) методи и 

техники и е получила солидни знания и умения, основа за бъдещото й развитие  

като специалист.  

Въз основа на гореизложеното предлагам на Румяна Жорова Низамова да 

бъде присъдена научната степен «доктор». 
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