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Яна Николаева Цонева (р. 15.11.1988 г.) е бакалавър по „Екохимия” и 
магистър в специалност „Изчислителна химия“ на Факултет по химия и фармация на 
Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Защитава дипломна работа на тема 
„Молекулно-динамично структурно изследване на пептид-лекарствен комплекс”. 
Започва редовната си докторантура във ФХФ-СУ през 2013 г. с тема, посочената 
по-горе и научни ръководители проф. д-р Аля Таджер и д-р Цонка Минева.  
 Дисертационният труд е от 116 стр. и съдържа Увод, Литературен обзор, 
Изчислителни методи, раздел, в който са представени резултатите, Изводи, Приноси и 
Литература с цитирани 460 източника. В дисертацията са включени 73 фигури, 25 
таблици и 84 уравнения.  

Целта на изследванията, резултатите от които са представени в дисертацията на 
г-ца Цонева, е чрез симулации с молекулна динамика, използвайки различни модели за 
вода, да се изясни структурирането на водата при различни условия. Очакванията на 
дисертантката и нейните ръководители са, на основата на получените резултати, да 
успеят да препоръчат модел за вода, описващ най-добре  поведението на тази 
най-важна за живота течност на границата с неполярна флуидна среда, като 
изискванията към модела са както надеждност, така и ниска цена (в смисъл разумни 
изчислителни ресурси). Водата има значителен диполен момент, а това затруднява 
описанието на  свойствата ѝ в граничните области на контакт с други среди. Желателно 
е моделите за вода да включват в явен вид поляризационни ефекти, но това оскъпява 
изчислителните експерименти. В тази връзка, от практическа значимост е оценката на 
надеждността на по-опростени модели за вода при възпроизвеждане на характеристики 
на обемна вода и структурирането ѝ на границата с неполярен флуид.  

Изследвани са системите обемна вода, вода/водни пáри, вода/алкани (от пентан 
до нонан), вода/ПАВ/водни пáри и вода/ПАВ/октан като са проведени симулации с 
молекулна динамика при стайна температура и са оценени структурни и електрични 
свойства на водната фаза: обемна плътност и профили на плътността, радиално-
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разпределителни функции, построени и анализирани са диаграми на Вороной, 
определена е ориентацията на диполните моменти по отношение на нормалната спрямо 
границата координата и са оценени средни стойности. Търсена е връзка между 
изследваните свойства и структурирането на водата. Интересни въпроси за изясняване 
се отнасят до зависимостта на ширината на граничния слой от дължината на 
въглеводородната верига, промяната на взаимодействието между повърхностните 
молекули и в силата на съответните водородни връзки, влияние на структурирането на 
водата върху другата фаза, и т.н. 

Литературният обзор представя изследванията насочени към изясняване 
структурирането на водните молекули на гранични повърхнини (директен 
контакт с неполярна фаза) и експерименталните техники за придобиване на 
такава информация. Тръгвайки от описанието на молекула вода и димер вода, 
са дискутирани проявени свойства на обемна вода и вода на повърхност 
(вода/водни пáри; вода/неполярна течност, гранични повърхнини с 
адсорбирани ПАВ) и влиянието на структурирането на водата върху 
неполярната фаза в контакт с водата. Има дискусии, застъпващи различни 
гледни точки относно образуващите се на граничните повърхнини слоеве и 
дисертантката се е ангажирала с амбициозната задача да се опита да потвърди 
или отхвърли твърдения на други автори. Желанието е на основата на 
извършените анализи да се предложи икономичен, но достатъчно адекватен 
класически модел за вода. Изследвани са и системи с непряк контакт между 
вода и неполярна фаза, разделени от кондензиран липиден монослой 
(трифазна система).  

В глава „Изчислителни методи” са представени използваните 
изчислителни подходи: молекулна динамика (включително използвана 
статистическа обработка на симулационните траектории: радиално-
разпределителни функции, диаграми на Вороной), молекулна механика 
(силови полета AMBER и CHARMM, класически неполяризуеми и 
поляризуеми модели на вода) и квантовомеханични методи (DFT и 
пресмятане на тензора на екраниране в рамките на DFT), използвани за 
тестване пригодността на молекулно механичните силови параметри 
описващи липидните течнокристални монослоеве.  

Глава трета представя получените от дисертантката резултати. 
Изследването започва с проучване на структурните характеристики и 
електричните свойства на чиста (обемна) вода и вода на повърхността 
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(вода/водни пáри), използвайки различни модели за разтворител вода: три 
модела, представящи недеформируеми, неполяризуеми водни молекули (SPC, 
TIP3P, TIP4P) и три поляризуеми модела от типа „заряд на пружина” (SW, 
SWM4-NDP, COS/G2). Системата вода/водни пáри е генерирана чрез 
симетрично разширяване на периодичната кутия със слоеве „вакуум” по 
продължение на оста Z. Симулиран е каноничен (NVT) ансамбъл при 298K 
(leap-frog (2.0 fs), термостат Berendsen; H/SETTLE; LJ cut-off/switch 12.0/10.0 
Å; Elst. cut-off/switch 14.0/12.0 Å; PME). Продължителност на симулациите 
25.0 ns. Определени са плътност и профили на плътността, радиално-
разпределителни функции, диаграми на Вороной, водородни връзки, диполен 
момент и диелектрична константа, повърхностно напрежение. Поляризуемите 
модели SWM4-NDP и COS/G2 и неполяризуемата параметризация TIP4P 
демонстрират най-добро възпроизвеждане на наличните експериментални 
данни за обемната плътност. По отношение на други свойства, моделите с 
отчитане на поляризуемост работят по-добре от по-опростените модели, 
които не включват този принос в явен вид. Добри качества при изучаване на 
структурни свойства представя моделът TIP4P, независимо от това, че не 
включва поляризуемост в явен вид, което го определя като приемлива 
алтернатива на по-скъпите поляризуеми модели в случаите в които не се 
интересуваме от зависими от разпределението на електронната плътност 
свойства. В съответствие с литературни данни, за повърхностния слой на 
границата с пáри са получени два-пъти по-малко водородни връзки отколкото 
в обемна вода, което определя и по-голямата реактивоспособност на водата 
на повърхността. Не намирам обяснение за определения два пъти по-малък 
брой водородни връзки с модела COS/G2 в сравнение с другите модели. Е ли 
моделът COS/G2 специално разработен за да възпроизвежда представите в 
алтернативната „теория“ за структуриране на водата (присъствие на пръстени 
и вериги от водни молекули)? Този резултат е странен предвид използването 
на геометрични критерии за формиране на водородни връзки, а 
същевременно, определеният с COS/G2 среден диполен момент е сходен с 
оценения среден диполен момент с другите поляризуеми модели. Фигура 3.21 
не е достатъчно информативна за да се разбере дискусията, свързана с нея. 
Може би е трябвало да се даде в по-едър мащаб. Изчислените данни за 
повърхностно напрежение са в съответствие с оценки на други автори. 
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В следващ подраздел на глава трета, следвайки същия протокол за 
симулации и анализ на получените траектории, са проучени структурните и 
електрични свойства на модели на вода граничеща с алкани при вариране на 
дължината на въглеводородната верига (от 5 до 9 въглеродни атома; 
симулираните модели на системите са генерирани както по-горе, като 
вакуумните слоеве са запълнени със съответния алкан). Използван е TIP4P 
модел за вода. При по-голям размер на периодичната кутия е изследвана и 
зависимостта на резултатите от използване на поляризуемо силово поле 
(COS/G2). Установено е, че плътността на водата в граничната област е 
по-голяма в сравнение с тази във вътрешността, както и при системата 

вода/пáри. Присъствието на хидрофобните алкани забавя „изпарението“ на 

водата, а това се проявява в появата на пикове в граничната област. Броят на 
първите съседи много слабо се променя с удължаване на въглеводородната 
верига, докато промените в повърхностния слой са по-чувствителни. 
Наличието на течно масло (алканов слой) засилва сходството между 
повърностния и обемния слой. Промени в използваното силово поле за водата 
или алкана, в големината на периодичната кутия, и в дължината на 
въглеводородната верига не се отразяват съществено на резултатите. От 
анализа на водородните връзки в различните слоеве е направен извод, че 

повърхностните слоеве на системите вода/пáри и вода/алкани имат 

поведението на по-зле организирани, но по-плътно опаковани пластове. 
Според очакванията, повърхностното напрежение на водната повърхност 
намалява при наличие на друга течна фаза, като, при равни други условия, 
изменението е по-съществено при по-късоверижните алкани. Повърхностното 
напрежение нараства монотонно с удължаване на въглеводородната верига и 

клони към стойността характерна за границата вода/пáри.  

Следваща логична стъпка в изследването е разглеждане на системи с 
гранична област обогатена с фосфолипиден монослой. В тези случаи 
повърхностно активните вещества оказват съществено влияние върху 

свойствата на граничната област. Изследвани са системите вода/пáри и 

вода/октан, разделени с монослой дилаурилфосфатидилхолин (DLPC), като 
модел на късоверижен липид с многообразни приложения, но все още 
недостатъчно добре изследван. Във връзка с това изследване дисертантката е 
провела и проучване на пригодността на CHARMM параметризацията за 
фосфолипиди (разработена в комбинация с TIP3P, а не с TIP4P модел за вода) 
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за моделиране на DLPC. Следван е стандартния подход за решаване на 
подобни проблеми в молекулната механика, а именно, тестване на силовото 
поле върху по-малки молекули, сходни с фрагменти на DLPC, за които има 
достатъчно експериментални и теоретични данни. Оценени са 13С ЯМР 
химичните отмествания, които са чувствителни както спрямо 
конформационни промени, така и спрямо обкръжението в което се намира 
изследваната молекула. Заключението е, че комбинацията параметризации 
CHARMM27/TIP4P е достатъчно надеждна за целите на изследването. За 
подготовка на системите за симулация много подходящо е използвано 
силовото поле MARTINI (окрупнени MD симулации за 200 ns; връщане в 
атомистично представяне с метода “backward”). Извършени са анализи 
отнасящи се до ориентацията на фрагментите на фосфолипидните молекули 
спрямо равнината на монослоя. Направен е извод, че MD симулациите 
възпроизвеждат задоволително налични експериментални данни и теоретични 
такива на други автори. Това е основание за дисертантката да използва 
симулационните траектории за анализи отнасящи се до структурирането на 
водата при тези условия. 

Определени са отново обемната плътност на водата и дебелината на 
граничния слой, радиално-разпределителните функции за кислородните 
атоми на водните молекули, профилите на вероятностните разпределения за 
обема на клетките чрез диаграми на Вороной и ориентацията на диполните 
моменти на водата спрямо ос, перпендикулярна на граничната повърхнина. 
Направен е извод, че включването на касоверижни фосфолипидни молекули 
значително променя както чистата водна повърхност (вода/пáри), така и тази 
между вода и алкан. Обяснението е, че хидрофилните глави преориентират 
водните молекули и играят ролята на компенсиращ външен слой с обратен 
поляритет. Съществената разлика в ориентацията на фосфолипидните 
молекули при двете системи, вода/пáри и вода/алкан, е че при наличието на 
алкан въглеводородните опашки си отклоняват значително от all-trans 
конформацията и нормалната спрямо нармалата към монослоя ориентация. 
Изводите и приносите от изследването са кратко и ясно формулирани. В 
някои части на текста са използвани не особено коректни термини и изрази, 

като „ригидни“, „континуална“, „една идея по-големи“; стр. 92 – „δ(13C11) > 

δ(13C12)” трябва да бъде равенство; не е дефиниран вектор C-D, имащ 
отношение към израза за параметъра на порядък/подреждане; липсва 
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подходяща фигура, представяща периодичната кутия на системите с 
включена и скалата по Z-компонентата.     
 Резултатите от дисертацията са публикувани в Can. J. Chem., две други работи са 
изпратени за печат, а една работа е подготвена за печат. В последните три случая, както 
и в обзор, публикуван в Българско списание по химия, дисертантката е първи автор. 
Съавтор е в четири други публикации, извън темата на дисертацията, но всички те са с 
насоченост, обогатяваща познанията ѝ в областта на изчислителната химия. Г-ца 
Цонева има участие в пет научни проекта, представила е резултати на 10 конференции 
и форуми у нас и в чужбина в срока на докторантурата (общо 28) и е имала възможност 
да осъществи две специализации (стипендия Eiffel (10 м.) и стипендия по програма 
Еразъм (3 м.)) в Университета в Монтпелие, Франция, в групата на д-р Цонка Минева, 
където е получила и част от резултатите, представени в дисертацията.  
 Ще потвърдя изразеното от мен мнение на предварителното представяне на 
материала, а именно че това е много полезно изследване, обогатяващо познанията на 
докторанта със спецификата на различни силови полета (модели) за вода и даващо 
възможност за критичен подбор на подходи за моделиране/симулации при бъдещи 
изследвания. Оригинален принос е обогатяването на познанията ни за липиден 
монослой на границата вода/водни пáри и вода/алкан. 
 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представените за защита материали покриват всички 
изисквания на Закона за развитие на академичния състав на РБ, Правилника 
за неговото прилагане и препоръчителните изисквания за получаване на 
научни степени на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. 
Охридски“. Въз основа на гореизложеното убедено препоръчвам на научното 
жури да присъди на г-ца Яна Николаева Цонева образователната и научна 
степен „ДОКТОР“. 
 
София, 17.03.2016 г. 
       С уважение: 
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