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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертация за получаване на образователната и научна степен доктор  

на Елена Боянова Лилкова 

редовен докторант в катедра Атомна физика 

на Физическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” 

в професионално направление “4.1 Физически науки”,  

научна специалност “01.03.19 Физика на атомите и молекулите” 

на тема 

„ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ИНТЕРФЕРОН ГАМА ЧРЕЗ МОЛЕКУЛНО-

ДИНАМИЧНИ СИМУЛАЦИИ“ 

 

от проф. дхн Георги Вайсилов 

катедра Органична химия на Факултета по Химия и Фармация  

на СУ “Св. Кл. Охридски” 

 

 

Представеният за защита дисертационен труд е изработен от Елена Боянова 

Лилкова, редовен докторант в катедра Атомна физика на Физическия факултет на 

СУ “Св. Кл. Охридски” с научен ръководител доц. д-р Леандър Литов. 

 Дисертационният труд е представен на 98 страници (заедно с 

библиографията) и към него са включени списък с публикациите по дисертацията, 

списък на съкращенията (2 страници), и две приложения с топологията и 

изчислителните параметри на монозахариди (на 6 и 10 страници). Общ увод на 

дисертацията е представен на 2 страници. В Увода е посочена и целта на 

дисертацията: „да се изгради модел на взаимодействията на цитокина, който да 

обясни как той взаимодейства с рецептора си и с други лиганди“. В първата част 

озаглавена Въведение, представена на 15 страници, на основата на литературен 
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обзор е описана структурата и биологичните функции на гама-интерферона, 

хепарина и свързани с тях биомолекули. Втората част на дисертацията на 20 

страници представлява литературен обзор на методите за моделиране на 

биологични макромолекули. Отделено е специално внимание на метода на 

молекулната динамика, използващ класически силови полета, като накратко са 

представени различните типове взаимодействия между частиците, граничните 

условия, различните типове термостати и баростати и др. Разгледани са и различни 

подходи на метадинамиката, които позволяват моделиране на повърхността на 

потенциалната енергия за процеси, изискващи значително изчислително време при 

стандартните методи на молекулната динамика. Изчислителните методи са описани 

ясно и достатъчно подробно. 

 Следващите части от дисертационния труд включват описание на 

резултатите от публикациите по дисертацията. В част 3 на 10 страници са 

представени резултатите от изследването на скалируемостта на алгоритмите за 

симулации на биологични макромолекули при паралелни изчисления с цел 

оптимизиране на симулационните протоколи за изследването. Тестовите 

пресмятания са провеждани с програмните пакети GROMACS и NAMD с модели 

на биологични системи, включващи различен брой атоми, 465 хиляди, 1.0 милион и 

2.2 милиона. Молекулно динамичните симулации за оценка на скалируемостта са 

провеждани паралелно на 512, 1024, 2048, 4096 и 8192 изчислителни ядра. 

Показано е, че и за двете програми производителността нараства с увеличаване 

броя на ядрата до 4096, но производителността на GROMACS рязко спада след 

4096 ядра за малката система, което е обяснено с рязко увеличаване на 

комуникациите, при което времето за осъществяване на комуникациите е по-дълго 

от времето за изчисление.∙При NAMD производителността се повишава и при 8192 

ядра като при по-големите системи скалируемостта е по-висока. В същата част от 

дисертацията са представени и методологични изследвания за съотношението на 

ядрата, отделени за пресмятане на близки и далечни взаимодействия, както и на 

различни възможности за оптимизиране пресмятането на електростатичните 

взаимодействия. Показано е, че използването на интегратори с променлива времева 

стъпка значително повишава производителността на пакета NAMD, но влошава 

стабилността на симулацията. Предложено е съотношение на честотите на 

пресмятане на близките и далечните взаимодействия, което позволява оптимална 

комбинация от производителност и стабилност на пресмятането. Резултатите от 

изследването са представени в публикация в списанието Information technologies 

and control.  
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 Четвъртата част от дисертацията описва резултатите от симулации с 

методите на молекулната динамика и метадинамика на сто мутантни форми на 

човешки гама интерферон. Целта на това изследване е да се намери подходяща 

мутантна форма на гама интерферон, която да се свързва с клетъчния му рецептор, 

но да не предизвиква биологична реакция в клетката. Като част от изследването са 

създадени структурни модели на човешки гама интерферон и на неговите мутантни 

форми. Разработена е методология за виртуално мутиране и използване на 

симулациите за оценка на стабилността на мутантни форми на гама интерферон. 

Типът на мутациите и съставът на мутантните форми са предложени от 

специалисти от Института по молекулярна биология при БАН. При анализа на 

локалната структура и стабилността на мутантните форми е използвана диаграмата 

на Рамачандран като локалната стабилност е оценена с бариера в свободната 

енергия, разделящ областите на алфа-спиралите и разгънатите конформации в 

диаграмата. На основа на получените резултати са предложени дванадесет 

стабилни мутантни форми, които да бъдат изследвани експериментално. 

Резултатите от серията изследвания са публикувани в списанията Biotechnology & 

Biotechnological Equipment, Computers and Mathematics with Applications, и AIP 

Conference Proceedings, както и доклади на четири научни конференции.  

 Част 5 на дисертационния труд (20 страници) включва изследвания на 

взаимодействието на гама интерферон с хепарин и хепарин сулфат, както и 

свързването му с неговите рецептори. Като част от изследването са разработени и 

валидирани параметри, съвместими със силовото поле CHARMM 36, за 

монозахарид, който участва в структурата на хепарин и на хепарин сулфат. За 

целта са използвани квантово-химични пресмятания с методите на Мьолер-Плесет 

от втори ред и на Хартри-Фок. Използвайки разширеното силово поле са проведени 

симулации за взаимодействие на гама интерферон с неговия рецептор. На основата 

на симулациите е предложена хипотезата, че хепаринът вероятно участва като 

помощна молекула в този процес като неговите олигозахаридни фрагменти 

взаимодействат електростатично с гама интерферона. Резултатите от серията 

изследвания са публикувани в материали на пет научни конференции и в ръкопис, 

изпратен за публикуване с AIP Conference Proceedings. 

 Заключението на дисертацията (2 страници) и научните приноси (1 

страница) обобщават направените изследвания и изводи и отразяват научните 

приноси.  

 Авторефератът отразява научните изследвания и приноси в дисертацията. 
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 Научните изследвания, включени в дисертационния труд, са публикувани в 

три научни публикации в списанията Biotechnology & Biotechnological Equipment 

(IF = 0.622), Computers and Mathematics with Applications (IF = 1.697), и AIP 

Conference Proceedings, с което са удовлетворени Препоръчителните критерии на 

Физическия факултет на СУ за получаване на образователната и научна степен 

доктор. Резултати от дисертацията са представени и на девет научни конференции. 

Г-жа Лилкова е първи автор в две от публикациите и втори в една от тях. Тя е и 

автор за кореспонденция на статията в Computers and Mathematics with Applications. 

Това показва значителния личен принос на Елена Лилкова в съответните 

изследвания. 

Познавам кандидатката лично, както и от нейните научни публикации и 

представяния на научни форуми, така и от специализирания ми курс, който тя 

успешно завърши като докторант. Личните ми впечатления от нея са много добри.  

В заключение, г-жа Лилкова отговаря на всички изисквания на Закона, 

Правилника за неговото прилагане и Препоръчителните критерии на Физическия 

факултет на СУ за получаване на образователната и научна степен доктор в 

професионално направление “4.1 Физически науки” по научната специалност 

“01.03.19 Физика на атомите и молекулите”. Дисертационният труд съдържа 

научни резултати, които представляват оригинален принос в науката и показва, че 

кандидатката притежава задълбочени теоретични знания в областта на 

молекулното моделиране на биомолекули с помощта на съвременни изчислителни 

методи и способности за самостоятелни научни изследвания. Публикуваните 

научни резултати показват, че кандидатката творчески прилага тези методи за 

решаване на конкретни изследователски проблеми. Въз основа на гореизложеното 

предлагам Научното жури да даде на Елена Боянова Лилкова образователната и 

научна степен доктор в професионално направление “4.1 Физически науки” по 

научната специалност “01.03.19 Физика на атомите и молекулите”. 

 

19.09.2015 

 

Рецензент:  

/проф. дхн Георги Вайсилов/ 


