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Предмет на рецензиране: Със заповед № РД 38-36 от 29.01.2014 г. на 

Ректора на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ съм определена за 

член на научното жури по процедура за защита на дисертационен труд за 

придобиване на ОНС “доктор“. Представеният от Стефан Колев Колев комплект 

материали на хартиен и електронен носител е в съответствие със ЗРАСРБ и 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ на СУ.  

Информация за докторанта. Стефан Колев е роден през 1983 г. Завършва 

висшето си образование във факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент 

Охридски“ с бакалавърска степен по специалност “Органична химия“ (през 2002 г.) 

и магистърска степен по специалност “Органични материали във високите 

технологии”. Зачислен е като редовен докторант, специалност 01.05.01. Теоретична 

химия към катедра “Органична химия“ през 2010 г. (РД20-112/20.01. 2010 г.) и 

отчислен с право на защита (РД20-1085/25.09.2013 г.). Дисертационният труд е 

обсъден, одобрен и насочен към защита на заседание на Катедрения съвет на 

катедра “Органична химия“ на 20.01.2014 г. 

Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и 

задачи. Дисертационният труд е посветен на квантово-химично изследване на два 
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типа взаимодействия, съществени за биологичните системи, а именно образуване 

на водородни връзки и координиране на метални йони към скелета на 

нуклеиновите киселини. Изучаването на взаимодействията в биомолекулните 

системи, определящи тяхната структура и функциониране несъмнено е актуална 

тематика както в научно-фундаментално, така и в научно-приложно отношение и е 

необходимо познание за контролиране на биохимичните процеси и получаване на 

нови лекарства. Въпреки, че експерименталните методи са водещи, те не са 

достатъчно информативни за изясняване на многообразните и сложни 

биомолекулни процеси. Квантово-химичните изчисления са съвременен подход, 

приложен умело от дисертанта за получаване на структурни, енергетични и 

спектроскопски данни за моделните системи и те са използвани за обясняване и 

предсказване на биомолекулни взаимодействия както и за надеждно 

интерпретиране на експериментални резултати.  

Обща характеристика на дисертационния труд. Дисертационният труд 

обхваща 118 страници, 26 фигури и 19 таблици. Структуриран е в 6 раздела, 

литература с цитирани 174 източника и допълнителен материал от 32 страници, 9 

фигури и 3 таблици. Прави много добро впечатление прецизния научен стил и 

изчерпателност при представяне на резултатите в дисертацията. Литературният 

обзор е насочен изцяло към темата за разположението и динамиката на Na+, K+ и 

Mg2+ йони в скелета на РНК в кристална фаза, разтвор и газово състояние 

предсказани с помощта на рентгенова кристалография, ЯМР, ИЧ и Раманова 

спектроскопия както и чрез квантово-химични изчисления на изолирани модели и 

класическа молекулна динамика. Дисертантът коментира критично ограниченията 

на използваните методи и постигнатото от други автори. Познавайки 

проблематиката във всички аспекти той дефинира нов подход в изследването с 

прилагане на квантово-химични методи от първи принципи към периодични 

системи, чиито резултати не зависят от параметризацията в съчетание със 

симулации във времето, за разтвор и температура. 

В третия раздел са описани изчислителните методи на молекулната 

динамика, теория на функционала на плътността и изчислителния протокол 

използвани за симулациите. Изложението е ясно и коректно и свидетелства за 
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задълбоченото познаване от дисертанта на съвременния изчислителен апарат и 

приложимостта му конкретно за изследване на слаби взаимодействия и 

взаимодействия на алкални и алкалоземни метали с органични системи.  

В четвъртия раздел детайлно са представени основни резултати от 

моделирането на слаби взаимодействия (водородни връзки) в изолирани комплекси, 

обект на първата изследователска задача. Изложението на резултатите е 

предшествано от увод, който има характер на кратък литературен обзор по темата. 

Чрез квантово-химичните изчисления е направена оценка на възможностите на 

прононакцепторни групи, F, Cl, NH2, OH и COOH с алифатни и ароматни 

заместители да образуват достатъчно силни връзки с молекулата метанол, която е 

избрана като модел на 2’-хидроксилната група в рибозомния остатък на РНК. 

Такова междумолекулно взаимодействие, в което 2’-OH групата е протон донор и 

води до разкъсване на вътрешно-молекулната водородна връзка инхибира синтеза 

на пептидната връзка. Идеята е в основата на механизма на бактерицидно действие 

на препаратите с подходяща функционална група. Моделните комплекси са 

систематизирани в три групи - взаимодействие на метанол с 1) амини и алкохоли, 

2) халогенопроизводни (флуориди и хлориди) и 3) карбоксилни киселини. Изучени 

са възможните начини на взаимодействие чрез различни типове водородни връзки 

на метанола като протондонор и протонакцептор с подбраните групи. Силата на 

водородната връзка е оценена чрез изчислената енталпия на образуване на 

комплексите. Потърсена е корелация между енергията на водородното свързване и 

потенциално наблюдаеми спектроскопски характеристики като отмествания на 

вибрационната честота на ОН групата на метанол в комплексите и структурни 

данни като дължина на водородните връзки, удължаването на ОН връзката на 

метанола и ъгълът, който ОН групата сключва с протонакцепторния атом. 

Разработен е подход за точно предсказване на валентните трептения на ОН групите 

в комплексите, сравними с експерименталните на основата на изведен израз, 

включващ скалиращи и коригиращи коефициенти. Разноообразието в типа и броя 

на водородните връзки в изследваните комплекси, обаче прави посочените 

характеристики по-слабо чувствителни и нееднозначни за оценка на силата на 

взаимодействие.  
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В петия раздел са представени резултати от ab initio молекулно-динамични 

симулации на Na+ и Mg2+ йони около фосфатните групи на РНК. Разгледани са в 

детайли динамиката на системата, съдържаща 2 Na+ йона или 1 Mg2+ йон с времето 

1-104 ps, температура 300 К и 320 К и в обкръжение на молекули вода. Началните 

условия са побрани да включват случаи на директно свързани метални йони към 

фосфатната група и свързани индиректно чрез молекули вода. Въз основа на 

разстоянието между метален йон и кислород от фосфатната група или водната 

молекула (от първата координационна сфера) и динамиката на потенциалната 

енергия в процеса на симулациите са направени изводи за предпочитания начин на 

свързване на металните йони към фосфатните групи (директно или индиректно), за 

типа на свързване (моно или бидентатно), за мобилността на металния йон както и 

за предпочитаното координационно число на йона. Предсказаните разположения и 

динамика на Na+ и Mg2+ йони около фосфатния скелет на РНК намират 

потвърждение в кристалографски резултати и резултати от предишни изчисления.  

Познаване на проблема. Подбор на методика на изследването. 

Моделирането на водородни връзки с изолирани модели е проведено с добре 

подбрани методи: достатъчно разширен набор базисни функции 6-311++G(2df,2pd) 

за да опише водородната връзка и два DFT функционала, B3LYP и M05-2X. 

Надеждността на методите по отношение на структурни, енергетични или 

спектроскопски характеристики е проверена спрямо MP2 изчисления и налични 

експериментални данни. Дисертантът удачно е използвал M05-2X функционала, 

параметризиран за слаби взаимодействия и водородни връзки и не случайно е 

получил с него по-точни резултати. Методиката, включваща подбор на стабилни 

конформации с оценка на имагинерните честоти, изчисляване на енергетичния 

принос на различните типове водородни връзки, отчитане на грешката 

произтичаща от припокриване на базисните функции, оценена енергия на 

водородно свързване чрез електронната енергия , енталпийна и Гибсова енергия в 

съчетание с разумно подбрани моделни комплекси позволява постигане на 

адекватни резултати по първата задача в дисертационния труд. Трябва да се 

отбележи само, че изчислените енергетични приноси на двете водородни връзки са 
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относителни заради ограниченията на подхода, при който се използва енергия на 

друг конформер, има допълнително кооперативни и стерични ефекти.  

Многобройните експериментални и теоретични изследвания, отбелязани в 

обзора показват интереса и важното значение на металните йони за формирането и 

стабилността на рибозомната, информационната и транспортна РНК. Избраната 

методика на аb initio молекулна динамика на Борн-Опенхаймер от първи принципи 

приложена към периодична система с отчитане на водна среда и температура 

доближава условията на биосредата и позволява получаване на по-точни резултати 

за разположението и динамиката на Na+ и Mg2+ йони около фосфатния скелет на 

РНК. Удачно подбраните методи, умелото боравене с тях за получаване на 

надеждни резултати и грамотното им интерпретиране говори за отлична 

теоретична подготовка на дисертанта.  

Приноси и значимост на разработката за науката и практиката. 

Приносите на разработения дисертационен труд са оформени по отношение на 

двете изследователски задачи. 1) Чрез квантово-химични изчисления са 

предсказани енталпията на образуване на водородната връзка на 2’-ОН групата с 

протонакцепторните групи и на вътрешномолекулната и водородна връзка в 

рибозата. Определени са потенциалните инхибитори на протеиновия биосинтез в 

рибозомата като вторични и третични алифатни амини, алокси и депротонирани 

карбоксилни групи и някои алифатни флуориди показали сила на взаимодействие 

достатъчна да разкъса вътрешномолекулната водородна връзка на 2’-ОН групата. 

Разкрита е протонакцеторната и протондонорната способност на групи като 

алифатни хидроксилни производни при взаимодействието с 2’-ОН групата. Поради, 

по-силната водородна връзка като донор на протон, отколкото като акцептор ОН 

групата при фенола потенциално действа само като активатор на протеиновия 

биосинтез в рибозомата. 2) Чрез ab initio МД симулациите се установява , че Na+ 

йони се характеризират с голяма мобилност в разтвор. Те могат да се намират както 

в директно монодентатно свързано състояние към фосфорната група, така и да са 

напълно солватирани, преминавайки от едно в друго свързано състояние. Mg2+ йон, 

обаче е показал ограничена подвижност в разтвор. Той не променя първоначалната 

си позиция по време на симулация 140 ps и при промяна на температурата и може 
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да е монодентатно свързан директно с фосфатната група или да е напълно 

солватиран. На базата на малката енергетична разлика за системите при двете 

отделни позиции на натриевите йони, дисертантът прави извод, че стабилността на 

системата не зависи пряко от позицията на натриевите йони спрямо фосфатните 

групи. Разработен е вибрационен критерий по валентните P-O вибрации на 

фосфатните групи, способен да разграничи различните положения на металните 

йони, напълно солватирани или директно свързани. 

Приносите могат да се квалифицират като разширяване на фундаментални 

знания и предлагане и валидиране на нови хипотези с цел практическо приложение. 

Преценка на публикациите и личния принос на дисертанта. 

Теоретичните изследвания в дисертационния труд са включени в 2 научни 

публикации: в Journal of Physical Chemistry A (IF= 2.946) и ACS Chemical Biology 

(IF=5.442). Първата работа, излязла от печат през 2011 г. представя DFT 

изследване на водородни връзки между метанол и органични молекули с 

функционални групи Cl, F, NH2, OH и COOH, описано в четвърта глава на 

дисертационния труд. По тази публикация са забелязани 4 цитата. Втората работа е 

публикувана през 2013 г. и отразява изследване, описано в пета глава на 

дисертацията, а именно взаимодействието на Na+ и Mg2+ със скелета на РНК във 

водна среда чрез ab initio МД симулации. Високо реномираните международни 

списания, както и забелязаните цитати са категорично признание за значимостта и 

интереса към резултатите от представените теоретични изследвания. Двете статии 

са с 4 автора, като дисертантът е на първо място, което категорично отразява 

водещата му роля в теоретичните изследвания - за изпълнение на квантово-

химичните изчисления и подготовка на статията. Резултатите, включени в 

дисертацията са представени от дисертанта на 8 национални и 2 международни 

научни форума с постерно участие или устен доклад. Изследванията, включени в 

дисертационния труд са част от два национални проекта, финансирани от Фонд 

Научни изследвания.  

Автореферат. Съдържанието на автореферата отразява достоверно целите, 

задачите, основните резултати и изводите от теоретичното изследване представено 
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в дисертационния труд. На места се забелязва техническа грешка от автоматичното 

въвеждане на цитиранията в текста. 

Критични забележки и препоръки. Теоретичното изучаване на 

водородните връзки в газово състояние е необходимо фундаментално познание. 

Доколко получените резултати на този етап могат директно да се отнесат към 

реалната биосистема, очаква ли се повлияване на резултатите от среда на 

разтворител и предвиждат ли се бъдещи изследвания в тази насока?  

При някои моделни комплекси (напр. на метанол и карбоксилни киселини) 

метиловият водород на метанола участва като протондонор във водородна връзка. 

Очаква ли се такъв тип взаимодействие при рибозомния остатък на РНК или този 

модел остава хипотетичен? 

В допълнителната информация са представени свободните енергии на Гибс 

за формирането на водородно свързаните комплекси, които имат положителни 

стойности, липсва обаче коментар по този резултат в дисертацията. 

Вибрационният анализ на фосфатните групи в моделните метални системи 

има по-скоро статистическо-предсказателен характер. Предвижда ли се по-

детайлно изследване на зависимостите между типа на взаимодействие на металния 

йон с фосфатната група и сложното вибрационно поведение на PO4 групата? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На базата на квантово-химични изчисления от първи 

принципи, добре разработен изчислителен протокол и подходящо избрани моделни 

системи са изпълнени успешно поставените задачи в дисертационния труд. 

Получените резултати за протонакцепторните групи, способни да инхибират 

синтеза на пептидната връзка (ако са в активния център на рибозомата) могат да се 

използват за разработване на вещества с антимикробни свойства. Предсказани са 

начина на взаимодействие и мобилността на Na+ и Mg2+ при фосфатния скелет на 

РНК с времето, което спомага за изясняване на ролята им за стабилността и 

фунционирането на рибозомите в живите клетки. 

Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати, 

които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав на Република България, 
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Правилника за прилагането му, Правилника на СУ “Св. Климент Охридски“ и 

препоръчителните изисквания на Факултета по химия и фармация.  

Дисертационният труд показва, че дисертантът притежава задълбочени 

теоретични познания и професионални умения като демонстрира качества и 

способности за провеждане на теоретични изследвания с получаване на оригинални 

и значими резултати. 

 Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за 

проведеното изследване, постигнатите резултати и приноси представени в 

дисертационния труд и предлагам на почитаемото Научно жури да присъди 

образователната и научна степен “доктор“ на Стефан Колев Колев в област 

на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия). 

 

28.03.2014 г.       Рецензент        

гр. София       доц. д-р Ивелина Георгиева 
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