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модел”,  представен за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” 

 

Рецензент: проф. дхн Иван Панайотов 

 

 Интересът към свойствата и структурата на протеинови слоеве организирани на 

гранични фазови повърхности не е от днес, но нараства през последните години поради 

важността им за разбиране на сложните процеси в живите системи, както и за модерните 

технологии в хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрии. Реологичните свойства 

на адсорбирани слоеве от протеини са много чувствителни към специфичната им 

организация и носят важна информация, допълваща разбраното от традиционните 

измервания налягане и потенциал на повърхностите. 

 Целите на дисертациата са ясно формулирани - изследване на повърхностната 

реология на адсорбционни слоеве от протеина хидрофобин и от негови смеси и 

разработване на адекватен реологичен модел, който да позволи интерпретацията на 

капацитивния и дисипативен отговор на слоевете на приложените сили. 

 Ще изложа някои от най-съществените резултати в дисертацията заедно с бележките 

и коментарите си към тях, като ще акцентирам върху измерването и интерпретацията на 

вискоеластичните свойства на адсорбционните слоеве от хидрофобин. 

 В уводната глава 1 са представени основните идеи и резултати в областта. 

Дисертантката познава и борави творчески с литературния материал и показва много добри 

познания по физикохимия на повърхностите и дисперсните системи. Цитираните 110 

заглавия позволяват да се обосноват и съпоставят резултатите, получени в дисертацията с 

известното в областта. 
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 Глава 2 представя използваните методики за измерване на реологичните свойства. 

Главните затруднения на тези методи са свързани с пертурбациите, които внася 

измервателното тяло в системата и с разчленяване на ефекта, дължащ се на реологичните 

свойства на повърхностния вискоеластичен слой от този на обемните фази. Така например, 

в класическия канал на Жоли хидродинамичното взаимодействие на монослоя с течната 

подложка (Нютонова течност с обемен вискозитет η) се отчита полуемпирично. 

 Получените с помощта на ротационен реометър с биконична приставка 

експериментални резултати и техния реологичен анализ са убедително представени в 3, 4  

и 5-та глави на 85 от общо 110-те страници на дисертацията. 

 Анализът на резултатите, получени в стационарен режим при фиксирана скорост на 

деформацията показва, че те следват поведението на двумерно Максвелово тяло. Тези 

резултати са в пълно съответствие с намереното до този момент реологично поведение на 

други протеинови слоеве и позволяват определянето на повърхностните еластичност и 

вискозитет на прехлъзване, Esh и ηsh, специфичното релаксационно време - ηsh/Esh, 

съответно характеристичната скорост на отслабване на натрупаното еластично напрежение           

 = Esh/ηsh. Намерени са много високи стойности за ηsh 2 - 30 повърхностни Ра.s (Таблица 

3.1). Известна представа за големината на тези стойности можем да получим, като ги 

трансформираме в обемни. Ако схематично разглеждаме двумерната фаза на монослоя като 

тримерна хомогенна среда с дебелина  = 3.10-9 m и обемен вискозитет η, то от η = ηs/ се 

получава, че намерената стойност на ηs, съответствува на обемен вискозитет от порядъка 

на 109 Ра.s от порядъка на вискозитета на битума. 

 В рамките на Максвеловия модел е показано (напр. на фиг. 37 А), че присъствието 

на казеин флуидизира хидрофобиновия адсорбционен слой и са изказани идеи за 

молекулните механизми на наблюдаваните ефекти. 

 Резултатите са представени и с обичайно използваните в обемната реология 

емпирични стененни зависимости. Така например, интерпретацията на данните, получени 

в релаксационен режим е направена с модифициран закон на Андраде с две  

характеристични времена, описващи късо- и дълговременни релаксационни процеси. 
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 Теоретичният анализ на данните, получени в осцилаторен режим, основан на 

тригонометрични полиномни редове, допълва и се съгласува с този направен в 

стационарния такъв. 

 Основно достойнство на дисертационния труд е предложения нов вискоеластичен 

тиксотропен модел, който позволява да се анализира адекватно реологичния отговор на 

хидрофобиновите адсорбционни слоеве, изследвани в стационарен, осцилаторен и 

релаксационен режими. 

 Впечатлението ми от представените в дисертацията резултати е отлично. Ето и някои 

други питания и коментари, които възникват при запознаването с изложения материал: 

 - Как се отчита теоретично хидродинамичното взаимодействие между 

повърхностния слой и водната подложка, върху която по необходимост той лежи? 

Достатъчна ли е чувствителността на избрания ротационен реометър? 

           -  Каква е ролята на йонния състав и pH на подлежащата водна фаза върху 

реологичните свойства и структурата на повърхностните смесени слоеве? 

           -   Провеждани ли са измервания с нанесени монослоеве от хидрофобин и смеси с 

други протеини? 

 Ще си позволя накрая един общ коментар, който не се отнася специално до 

дисертацията. Развитието на научните идеи и изследвания все повече се обособява в два 

етапа - преди и след присъствието и достъпността им в електронните мрежи. Така потъват 

в забвение основополагащи изследвания в областта на реологията на протеинови 

повърхностни слоеве, като тези начинания от 1937 г. на Трапезников [ А. А. Трапезников -

Ж. физ. химии, 12 (1938) 56, 583]; Измайлова [В. Н. Измайлова, П. А. Ребиндер „ 

Структурообразование в белковых системах - изд. Наука, Москва (1974) ]; Жоли - [ M. Joly, 

J. de Phys., 8 (1937) 471; 9 (1938) 345; J. Chem. Phys., 36 (1939) 285], Харкинс и др. 

 Дисертационният труд е отлично оформен. Ще отбележа все пак някои неточности 

в представянето. Фиг. 2.1 - третична структура, вместо молекулни формули; стр. 9 - площ 

3200 Å2 вместо Å и други подобни. 

 В основата на дисертационния труд са 3 отпечатани публикации в централни 

списания. Резултатите от дисертацията са докладвани на 7 международни и 6 български 

конференции. Те са вече забелязани и оценени по достойнство, за което говори значителния 

брой цитати - 19. 
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Авторефератът е направен съгласно изискванията и правилно отразява основните 

резултати и приноси на дисертационния труд. 

В заключение, представената ми за рецензия дисертация напълно отговаря на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за приложението му и Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” Въз 

основа на всичко изложено до тук препоръчвам на уважаемото жури да присъди 

единодушно на г-ца Гергана Милкова Радулова образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

 

София, 28.03.2016 г. 

проф. дхн Ив. Панайотов 

     

    

 

 

 


