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Представената ми за рецензия дисертация е продължение на започналите 

преди няколко години съвместни изследвания между Лабораторията по 

Биокоординационна и Биоаналитична химия (ХФ-СУ) и производителят на 

ветеринарни препарати Биовет-Пещера върху подобряване на активността на 

йонофорни антибиотици посредством комплексообразуване с различни по 

характер метални йони. Тези изследвания водят както до фундаментални, така и 

до потенциално приложни резултати и създават една много стимулираща среда 

за работа на г-жа Низамова на границата между чистата наука и ясно 

дефинираните практически цели. Тaзи среда на работа е оставила ясен 

отпечатък върху начина на оформяне и върху изказът, използвани в 

дисертационния труд. Те са ясни и кратки, без това да прави дискусията научно 

скучна. Напротив, дисертацията е увлекателна за четене, въпреки че съдържа 

значителен фактологичен материал. 

По своята същност изследването е интердисциплинарно и включва 

синтез на комплекси на антибиотиците монензин и салиномицин с магнезий, 

калций, никел и цинк, тяхното структурно охарактеризиране и някои 

биологични свойства на свободните лиганди и на получените комплекси. 

Дисертационният труд включва шест обособени глави (увод, литературен обзор, 

цел и задачи, експриментална част, резултати и дискусия и изводи, общо 59 

страници) с цитирани 113 литературни източници. Допълнително са приложени 

множество спектри (IR, NMR и FAB-MS) с които се доказват структурите на 

получените комплекси, общо още 70 страници. 

В литературния обзор са дефинирани основните характеристики на 

полиетерните йонофорни антибиотици, а именно тяхната липофилност 



(обусловена от специфичното разположение на алкиловите остатъци от 

външната страна на полиетерната верига) и способността им да образуват 

неутрални комплекси с еднозарядни йони (при което полиетерната верига се 

нагъва специфично и формира циклична структура като резултат от 

образуването на водородни връзки). При монензин е налице много висок 

афинитет към натрия, докато при салиномицин калият е предпочетен. И в двата 

случая еднозарядните йони влизат в кухината на лиганда, който се циклизира 

посредством депротониране на карбоксилната група и образуване на водородни 

връзки с хидроксилните групи от протовоположния край на йонофорната верига. 

По-различно стоят нещата при двузарядните метални йони, които не винаги 

влизат в кухината на лиганда, което дава възможност за образуване на 

множество различни като състав и пространствена структура комплекси. Тук 

логично (поне за мен) възникват два въпроса: а) фактът, че двузарядните йони 

не „пасват” точно на размера на лиганда не означава ли, че техните комплекси 

са по-нестабилни от тези с еднозарядните йони; б) кое е доминиращо в случая – 

зарядът или размерът на металния йон. 

Целта и задачите на дисетацията са дефинирани ясно, но и твърде 

предпазливо. Би могло да се каже защо се избират точно тези два антибиотика и 

защо точно тези метални йони.  

Експрименталната част е достатъчно подробна и акуратна. От нея става 

ясно, че основният принос на докторантката е свързан със синтеза на 

изследваните комплекси, интерпретацията на спектралните данни, изследване 

на микробиологичната активност срещу Грам (+) аеробни и анаеробни бактерии 

и определяне на остра токсичност. Предполагам, че част от инструменталните 

изследвания са извършени извън Лабораторията, към която докторантката 

принадлежи, и добрият стил изисква това да бъде упоменато по съответния 

начин. 

Без съмнение глава „Резултати и дискусия” е най-интересната част от 

дисертацията. Изолирани са комплекси на монензин А с използваните метални 

йони. При получаването им депоротонирането на карбоксилната група на 

лиганда се постига чрез използване на органична база вместо на NaOH или КОН, 

което е ясен отговор на въпрос а) по-горе. Ретгеноструктурните данни за 

четирите комплекса показват, че при наблюдаваната структура на комплексите 

[M(Mon)2(H2O)2] металните йони не влизат в кухината на лиганда. Направени са 



важни изводи относно ефекта на йонния радиус върху структурните параметри 

на комплексите. Няма да се спирам върху резултатите от инфрачервената 

спектроскопия, тъй като те имат потвърдителен характер. Много подробно и 

задълбочено са извършени NMR изследвания на свободния монензин и на 3 от 

неговите комплекси (с магнезий, калций и цинк), които потвърждават 

резултатите (идентичен начин на координиране и структура) от 

рентгеноструктурния анализ.  

Сходни изследвания са извършени и по отношение на антибиотика 

салиномицин. Той комплексообразува по сходен с монензин А начин, както се 

вижда от данните от IR и NMR спектроскопия и от елементния анализ. За 

съжаление в този случай кристали не са изолирани, което не позволява да се 

създаде ясна и категорична картина на протичащите процеси.  

Към интерпретацията на резултатите от FAB-MS и за двата лиганда и 

техните комплекси, мисля, че мога да отправя справедлива критика – 

действително този метод може да даде индиректна информация за 

стехиометрията на комплекса. Неговата сила обаче е свързана с възможността 

да даде ценна информация за здравината на връзките, а точно за това липсва 

каквато и да е дискусия. Аз оправдавам това с факта, че дисертацията се базира 

върху поведението на изследваните комплекси в разтвор, а не в газова фаза. 

Значителна част от глава „Резултати и дискусия” е посветена на 

микробиологичните изследвания както на свободните лиганди, така и на 

техните комплекси. Охарактеризирани са цитотоксичните свойства на техните 

свойства срещу три Грам(+) аеробни и една Грам(+) анаеробна бактерии. 

Убедително е показано, че координирането на металните йони повлиява 

положително антибактериалната активност на свободните лиганди, т.е. 

комплексите са с по-силно изразена цитотоксичност. Определена е острата 

токсичност на цинкови комплекси на полиетерните йонофорни антибиотици 

върху лабораторни животни. Цинковият дисалиномицинат е по-ефективен 

препарат от салиномицин, тъй като съчетава по-висока антибактериална 

активност с по-ниска токсичност. За мен, като неспециалист, тези резултати се 

нуждаят от допълнително обяснение. От една страна имаме категоричен 

резултат, че най-общо новополучените комплекси на четирите използвани 

метала са по-добри антибиотици в сравнение с неутралните или натриевите 



такива. От друга страна липсва ясен отговор дали те са практически приложими 

от гледна точка на тяхната токсичност. 

В заключение искам да отбележа, че е налице едно добре премислено и 

извършено научно изследване, интердисциплинарно по своята същност и с 

потенциално практическо приложение. Г-жа Низамова е взела дейно участие, 

извършвайки (под ръководството на научния си ръководител и на научния си 

консултант) синтеза на комплексите, охарактеризиране на техните структури и 

изучаване на тяхното биологично действие. То този начин тя е придобила 

практически умения и теоретични познания в областта на неорганичния синтез, 

инструменталния анализ и охарактеризиране на антибактериалната активност. 

Резултатите са публикувани в 3 научни съобщения (две от тях в международни 

списания с Impact factor), които са цитирани 3 пъти, и са представени на 6 

научни прояви. 

Това ми дава основание да считам, че изискванията за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” са изпълнени съгласно най-добрите 

известни на мен стандарти и затова убедено да подкрепям присъждаето на 

степен „доктор” на г-жа Румяна Жорова Низамова. 
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