
Рецензия на дисертацията на Е. Лилкова от проф. Р. Миронова 

 

1 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на дисертационния труд на Елена Боянова Лилкова на тема: „Изследване на човешки ин-

терфрон гама чрез молекулно-динамични симулации“ за присъждане на образователната 

и научната степен „Доктор“ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна 

специалност „Физика на атомите и молекулите“ (шифър 01.03.19) 

от проф. д-р Румяна Миронова – ИМБ „Академик Румен Цанев“ – БАН 

 

След като геномите на много организми бяха секвенирани, учените-биолози зажи-

вяха с амбициозната цел да разберат в детайли протичащите в живата материя процеси на 

молекулно ниво. Може би не сме далеч от времето, когато казано метафорично „влизайки 

през една пора на клетката ще можем да се разходим в нея и да видим какво точно се 

случва на всяка педя (всеки ангстрьом) от вътреклетъчното пространство“ – коя молекула 

с коя си взаимодейства, как прави това и защо. За да възпроизведем тази невидима реал-

ност, са нужни обединените усилия на много учени от различни области (физици, хими-

ци, биолози) и изследвания като това, което ни представя Елена Лилкова. В своята дисер-

тация тя си поставя за цел да симулира един малък кадър от събитие, протичащо на по-

върхността на клетката  – как една сигнална молекула си взаимодейства с клетъчен ре-

цептор, за да предаде своето послание на клетката. Сигналната молекула е човешкият 

интерферон-гама (hIFN), a интересът към него се определя от множеството му защитни 

функции и най-вече от факта, че повишени нива от този цитокин в организма се свързват 

с някои автоимунни заболявания. Един от възможните начини за блокиране на патоло-

гичните интерферонови ефектни е клетъчният рецептор да бъде „излъган“ да се свърже с 

увредена молекула, която не може да изпълнява вътреклетъчните си функции, но би поп-

речила на функционално „здравите“ молекули да предадат сигнала си. За да се случи то-

ва, дефектната hIFN молекулата трябва да запазва способността си за свързване със своя 

рецептор. Предмет на изследване в дисертацията е именно отборът на такива молекули 

измежду множество (100 на брой) мутантни hIFNварианти чрез намирането на подхо-

дящи алгоритми за молекулно-динамични (МД) симулации. Стартова точка в изследвани-

ята са наличните (макар и непълни) рентгено-кристалографски данни за hIFN в свободно 

и свързано с рецептора състояние. Изследванията са проведени в тясно сътрудничество с 

изследователска група от Института по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев“ към БАН, 

която „физически“ генерира 100-те мутантни форми на интерферона и очаква от своите 

колеги-физици отговор на въпроса „Кои от тези функционално дефектни hIFN молекули 

е най-вероятно да са запазили афинитета си към рецептора?“ Отговорът на този въпрос е 

основна цел на дисертацията на Е. Лилкова.   

 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Дисертацията е написана на 117 страници и включва кратък увод, пет глави, зак-

лючение, формулирани научни приноси, сведение за научни публикации и участия в на-

учни форуми, изказани благодарности, две приложения с резултати (общо 16 стр.), спи-

сък с използвани съкращения и библиографска справка на 113 литературни източника. 

Общо 8 таблици и 54 фигури с много добро качество улесняват читателя в осмисляне на 

прочетеното и вникване в резултатите. В Глава 1 е направено кратко описание на струк-

турата и функциите на човешкия интерферон, на неговия рецептор, на комплекса hIFN-

рецептор и на лигандите хепарин и хепаран сулфат. Доброто познаване на основните 

участници в симулираното събитие е предпоставка за успешно постигане на набелязаната 

цел. Трябва да призная, че в тази глава от дисертацията, която е най-разбираема за мен, не 

успях да открия пропуски и неточности. Въпреки интердисциплинарния характер на ди-

сертацията, във всички нейни части личи добър научен стил, написани са стегнато и ясно, 
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без излишни подробности и прекомерна употреба на „чуждици“. В края на дисертацията 

са формулирани 8 научни приноси, чрез които докторантката прави обективна оценка на 

оригиналното и значимо в собствените си изследвания. Авторефератът представлява 

удачна „мини-версия“ на дисертацията и вярно отразява нейното основно съдържание.  

 

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА МОЛЕКУЛНО МОДЕЛИРАНЕ   

Човешкият интерферон-гама и неговото взаимодействие с клетъчния рецептор са 

изследвани чрез молекулно-динамични симулации, които са основен инструмент за моде-

лиране на биологични молекули (Глава 2). Тъй като изследваните системи, особено 

hIFN-рецептор, са изградени от голям брой атоми, проведените симулации са базирани в 

основната си част на класическата механика. Само в отделни случаи (напр. за пресмятане 

на силовите полета) използваните програмни пакети съдържат и алгоритми, разработени 

чрез квантови пресмятания за малки системи и напасване към експерименталните данни. 

При използвания подход изследваната макромолекула се „разтваря“ във вода и се разг-

лежда като съставена от взаимодействащи си дискретни частици. Взаимодействията са 

два вида: ковалентни (химични) връзки и нековалентни взаимодействия – Ван дер Ваал-

сови и електростатични взаимодействия. Най-времеемко е изчислението на електроста-

тичните взаимодействия, които са далеко-действащи (бавно сходящи) и се пресмятат за 

всяка двойка частици. За ускоряване на изчисленията в този случай бавно сходящата сума 

се преобразува в две бързо сходящи. Друг „трик“ е прилагането интегратори с променли-

ва стъпка, които интегрират бавните степени на свобода с по-голяма времева стъпка. Ос-

вен че симулациите са времеемки, те могат и да прекъснат в резултат напр. на неблагоп-

риятни начални Ван дер Ваалсови контакти, водещи до прекалено големи сили на взаи-

модействие между някои атоми. За да се избегне провалът на МД симулациите в такива 

случаи се прибягва до първоначална минимизация на енергията на системата за релакси-

ране на анализираната структура. Друга причина, поради която могат да блокират симу-

лациите, е „засядане“ в локални потенциални минимуми при обхождане на фазовото 

пространство за изчисляване на повърхнината на свободната енергия (ПСЕ). За да се ре-

ши този проблем, се прибягва до методи на статистическата механика за оценка на сво-

бодната енергия по малко на брой променливи (колективни променливи) като така прес-

метнатата свободна енергия в ограниченото фазово пространство се нарича потенциал на 

средното поле (ПСП). За изчисляване на ПСП в настоящата дисертация данните от МД 

симулациите са използвани като входни за метадинамични симулации. Метадинамиката е 

популярен метод за пресмятане на ПСП, при който еволюцията на системата се повлиява 

от зависещ от времето външен потенциал, т. н. „гаусиани“, чрез които се преодоляват 

бариерите в свободната енергия и се обхождат съседни области на локални минимуми. 

След това по добавените гаусиани се реконструира профилът на свободната енергия в 

пространството на избраните колективни променливи. Смятам, че за изпълнението на 

поставената в дисертацията цел са използвани адекватни съвременни методи за молекул-

но моделиране, които са описани с необходимата подробност и яснота, така че да станат 

разбираеми дори за неспециалисти в тази област (като мен). Поради последния факт ще се 

въздържа от критичен анализ на тази част от дисертацията, който вярвам ще бъде напра-

вен от по-компетентните колеги в журито.  

 

ОСНОВНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ 

Собствените резултати на докторантката могат да се разделят на две групи. Първа-

та от тях има по-скоро подготвителен характер и се отнася до оптимизиране на парамет-

рите на използваните програмни пакети GROMACS и NAMD, така че да се постигне ви-

сока производителност на симулациите. Тези резултати са представени в Глава 3, озагла-

вена „Скалируемост на алгоритмите за едромащабни симулации“. Изследванията са про-

веждани със суперкомпютъра IBM BlueGene/P към НЦСКП на различен брой изчисли-
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телни ядра. Програмният пакет NAMD съдържа интегратор с променлива стъпка  

VerletI/r-RESPA, който работи с „твърди връзки“ (т. е. химичните връзки са с фиксирана 

дължина). Този интегратор ускорява изчисленията, но води до някои линейни/нелинейни 

нестабилности, поради което съдържа вградена надстройката MOLLY за преодоляване на 

въпросните нестабилности. Изследвана е производителността на пакета NAMD като фун-

кция от броя на изчислителните ядра. Като цяло производителността на програмата на-

раства с намаляване броя на изчисленията. Наблюдавано е, че симулациите с параметри 

{2,1,6} и {2,2,6} с интегратор MOLLY прекъсват с грешка, при това по-рано от тези с 

VerletI/r-RESPA. Въпросът ми е: Това ли е причината в МД симулациите на hIFN да 

се използва само интеграторът Verlet-I/r-RESPA, но не и MOLLY? Вероятно в текста 

на стр. 38 е допусната грешка. Общата продължителност на симулации в 2 000 000 

стъпки при времева стъпка от 2 fs би трябвало да е 4 ns, а не 40 ns. С три различни 

параметъра на интегратора VerletI/r-RESPA е пресметната пълната енергия на системата в 

качеството ѝ на нейна макроскопска характеристика. Намерено е, че когато пресмятания-

та на електростатичните взаимодействия се ограничат до всяка 6-та стъпка, може да се 

постигне 1.5 пъти ускорение на симулацията, без това да е за сметка на точност в изчис-

лението на пълната енергия. Въпрос: Щом това е така, защо при изследване на мутан-

тните форми на hIFN с програмния пакет NAMD електростатичните взаимодейст-

вия са пресмятани на всяка (Глава 4.4) или на всяка втора (Глава 4.3) стъпка?  
Програмният пакет GROMACS не съдържа интегратор с променлива стъпка и при 

него изчисленията се ускоряват чрез разделяне на симулираната система на части, които 

се разпределят по процесорите. За да се ускорят изчисленията, част от изчислителните 

ядра (pme) пресмятат само електростатичните взаимодействия, докато останалите ядра 

(рр) смятат всички останали взаимодействия като са възможни три режима на аранжиране 

на двата вида изчислителни ядра. Изследвана е зависимостта на производителността на 

GROMACS от тези три режима. Наблюдавано е, че във всички три режима има много 

неравномерно разпределение на комуникациите между ядрата като тази с pme-ядрата е 

най-интензивна. Изследвана е още производителността на GROMACS в трите режима с 

нарастване на общия брой изчислителни ядра като най-добри резултати са получени за 

режим на подреждане на pp/pme ядрата cartesian. За фиксиран общ брой изчислителни 

ядра се наблюдава почти монотонно увеличаване на производителността с намаляване 

делът на pme-ядрата до 1:16, но при това отношение скалируемостта пада, като е предпо-

ложено, че това се дължи на по-интензивна комуникация на pme-ядрата.  

Последните резултати по оптимизиране на симулациите се отнасят до изследване 

на производителността на пакетите GROMACS и NAMD като зависима от размера на си-

мулираната система. Изследвани са три системи с ~  брой атоми 5х10
5
 (епидермален рас-

тежен фактор, ЕРФ), 1х10
6
 (сателитен вирус на ВТМ) и 2х10

6
 (цяла рибозома). Поради 

някои ограничения на пакета GROMACS с него е симулирана само най-малката система и 

е намерено, че производителността нараства с нарастване броя изчислителни ядра до 4096 

и пада рязко при 8192 ядра. Такъв проблем не възниква при симулиране на ЕРФ с пакета 

NAMD, но в този случай е постигната по-ниска абсолютна производителност (4 ns срещу 

6 ns за 4096 ядра). Въпрос: Като цяло за даден брой ядра, производителността на си-

мулациите с пакета NAMD намалява с нарастване размера на системата. Изключе-

ние правят симулациите с голям брой ядра (4096 и 8192), където пресмятането на по-

голямата система от 1х10
6
 атоми е по-ефективно от това на по- малката система от 

5х10
5
атома (Табл. 3, стр. 44). Как може да се обясни това? 

Втората група резултати, представени в Глави 4 и 5 на дисертацията, включват 

същинските молекулно-динамични симулации на hIFN. В Глава 4 ясно е формулирана 

целта на основната и най-обемна част от проведените изследвания. Тя е да се анализират 

100 мутантни форми на hIFN, в които са променени три съседни аминокиселини в об-

ласт, отговорна за биологичната активност на белтъка. Преследваната цел е чрез МД си-
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мулации да се отберат онези мутанти, които въпреки направените аминокиселинни заме-

ни, запазват пространствената си структура и евентуално способността си за свързване с 

интерфероновия рецептор. Изследванията се свеждат до анализ на локалната структура на 

спирали Е на двете субединици на hIFN, в които са разположени мутираните аминокисе-

лини с поредни номера 86, 87 и 88. В началото са разгледани методите за анализ на вто-

ричната структура на белтъци, оригиналната диаграма на Рамачандран и тази с реално 

разпределение на ъглите на усукване на пептидния гръбнак (ψ и φ), разработена от Ловел 

и сътр. Използван е и по-прецизния алгоритъм DSSP (dictionary of protein secondary 

structure). Надеждността на този алгоритъм е потвърдена чрез симулации, проведени с 

природния hIFN, при които аминокиселини 86, 87 и 88 и в двата мономера на молекулата 

остават стабилно в спирала Е по време на цялата симулация.     

Проведени са предварителни МД симулации с пакета NAMD и възпроизвеждане 

на структурите на молекулите в мутираната област с пакета за визуализация PyMOL. На-

мерено е, че някои мутации променят дължината и стабилността на -спиралата, а други 

запазват локалната структура. В резултат на МД симулациите е установено, че повече от 

половината мутанти (58/100) запазват локалната конформация на спирала Е и нейната 

стабилност. Резултатите от МД-симулациите са използвани като входни данни за метади-

намични симулации с цел допълнителна оценка на стабилността на спирала Е в областта 

на мутациите. Като колективни променливи за пресмятане на ПСЕ са използвани ъглите 

на усукване на пептидния гръбнак ψ и φ в областта на аминокиселина 86. Получените 

ПСЕ са анализирани чрез пресмятане на средно-квадратичната разлика (S) в профилите 

на свободната енергия между референтния профил на природния hIFN и този на съот-

ветните мутанти в анализираната област. Освен това за оценка на стабилността на вто-

ричната структура, в която участва аминокиселинен остатък 86, е пресмятана големината 

на бариерата в свободната енергия ΔG, разделяща областите на -спиралите от тези на 

разгънатите конформации в диаграмата на Рамачандран. За последните изчисления е раз-

работена специална програма. Метадинамичните симулации, освен че предлагат обясне-

ние за стабилността/нестабилността на локалната вторична структура, дават по-реална 

представа за това доколко структурата на мутантните hIFN форми се доближава до тази 

на природния hIFN Н. Въпрос: За някои мутанти като № 61 е показано, че енерге-

тичната бариера ΔG е по-висока от тази в природния hIFN. Какво е тълкуването на 

този факт в контекста на свързването на такива мутантни форми с рецептора? Ка-

зано с други думи: Защо параметърът S трябва да е близък до този на природния 

hIFN, а ΔG може да е неограничено по-голям? В резултат на метадинамичните симу-

лации докторантката посочва 12 мутантнти форми на hIFN, които най-вероятно са запа-

зили способността си за свързване с рецептора. Тук искам да отбележа, че съгласно пред-

варителни експериментални данни на колегите от ИМБ-БАН две от посочените 12 мутан-

тни форми на hIFN отговарят на първоначално заложените критерии – не проявяват био-

логична активност и добре се конкурират с природния hIFN за свързване с рецептора. 

Очаква се това значително да улесни и поевтини техните бъдещи изследвания, тъй като те 

ще бъдат фокусирани върху пречистването на само два от предварителните 100 варианта 

на hIFN за бъдещи изследвания и клинични изпитания.     

В последната Глава 5 са представени резултатите от молекулното моделиране на 

взаимодействието hIFN-рецептор. Въпросът за ролята на С-края на hIFN за неговата 

биологична активност е широко дискутиран в специализираната научна литература и до 

момента няма категоричен отговор. Добре известно е, че това е много уязвимо място в 

молекулата. hIFN, изолирани от кръвни проби, както и такъв, получен чрез методите на 

рекомбинантната ДНК технология, винаги съдържа наред с пълноразмерната молекула и 

нейни варианти с различна степен на „осакатена“ С-опашка. Проблемът се състои в това, 

че тази опашка е много богата на базични аминокиселини, които са предпочитано място 
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за атака от редица протеази. Освен това те са място за гликоокислителни процеси и неен-

зимна протеолиза. При скъсяване на С-края до определена степен hIFN запазва и дори 

повишава активността си, но има критична точка (126-ти остатък) на скъсяване, след коя-

то той напълно губи биологичната си активност. От друга страна е показано, че С-краят 

съдържа NLS последователност, отговорна за вътреклетъчните събития, настъпващи след 

интернализацията на комплекса hIFN-рецептор. Ето защо не е ясно дали лишеният от 

опашка hIFN губи активност поради отстраняването на NLS последователността или 

поради невъзможност да се свърже с рецептора. Значението и преносният характер на 

изследванията на Е. Лилкова се определят именно от неяснотата около този въпрос. Съ-

ществуващите рентгено-кристалографски структури на hIFN самостоятелно и в комп-

лекс с рецептора не включват аминокиселините след 126-та, тъй като тези 18 аминокисе-

лини са в неструктурирано състояние. Поради тази причина докторантката най-напред 

провежда МД симулации с цел реконструиране на цялата hIFNмолекула. Всички МД 

симулации на взаимодействието hIFN-рецептор и по нагъването на С-краищата са про-

веждани с пакета GROMACS на клъстера BIOSIM, както и на клъстера PHYSON към Фи-

зически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Въпросът ми е защо за този тип изследва-

ния е предпочетен GROMACS пред пакета NAMD, особено за симулацията на взаи-

модействието hIFN-рецептор, където системите са по-големи? Данните от анализа 

показват, че опашките на hIFN не остават разгънати, а на около 15-та ns от симулациите 

започват да се придвижват към глобуларната част на молекулата и остават в непосредст-

вена нейна близост. Тук добре проличава ролята на компютърните симулации на важно 

„междинно звено между теория и експеримент“. Те позволяват невъзможността за 

получаването на експериментални данни за структурата на молекулата в нейния С-край 

да се компенсира чрез молекулно моделиране. По-добре е да имаме някаква структура, 

макар и приближена, отколкото да нямаме никаква структура, защото молекулният 

модел е стартова точка за следващи експериментални и теоретични изследвания и респ. 

за решаване на други нерешени проблеми. Вероятно това са първите данни в литерату-

рата за цялостната структура на hIFN. Така ли е? И макар че не са формулирани 

като отделен принос, аз ги оценявам като съществен такъв. За анализ на симулациите 

е приложен клъстерен анализ, който позволява да се отберат най-вероятните и представи-

телни структури с напълно изградени С-краища за МД симулации на взаимодействието с 

рецептора. Направена е референтна симулация на взаимодействието на hIFN без С-край, 

както и пробни симулации на отбраните hIFN структури с реконструирани С-краища. 

Тези симулации ясно показват, че лишен от опашка hIFN въобще не се приближава до 

рецепторите и че електростатичните сили играят съществена роля в осъществяването на 

първоначалния контакт между hIFN и рецепторите. Симулациите с пълноразмерния 

hIFN обаче също не дават задоволителни резултати. Оказва се, че силно положително 

заредените опашки на цитокина активно си взаимодействат с отрицателно заредени до-

мени в рецепторите, което пречи на глобуларната част на hIFNда се доближи до рецеп-

тора. Така възниква противоречието – без опашките няма свързване, а опашките пречат 

на правилното свързване. Тук проличава едно добро познаване от страна на докторантка-

та на научната литература. Подчертавам това, тъй като тя е физик по образование и се 

изискват не малко усилия за навлизане в специализираната литература. Нейните усилия 

обаче са възнаградени, тъй като ѝ позволяват да намери достоен изход от заплетената 

ситуация. Тя решава да проведе симулациите на взаимодействието hIFN-рецептор в при-

съствието на хекса- и октазахариди. Предпоставка за това са данни за взаимодействие на 

hIFNв кръвната циркулация с хепаринови глюкозаминогликани, за които се смята, че 

предпазват С-края от протеолиза. Получените от Е. Лилкова резултати и позволяват да 

даде едно алтернативно обяснение за ролята на хипариновите олигозахариди. МД симу-

лациите показват, че тяхното добавяне, особено на октазахарида, подпомага приближава-
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нето на С-краищата на hIFNкъм рецепторите благодарение на силно електростатично 

привличане. Това е оригинален резултат с принос към изясняването на ролята на С-края 

на hIFN за проява на неговата биологична активност. Искам да отбележа, че е извършена 

голяма по обем предварителна работа за включване на олигозахаридите в МД симулации-

те, свързана с разработването на параметри за силовото поле за гликозаминогликаните 

хепарин и хепаран сулфат. Получените с новите параметри свойства на захаридите се 

съгласуват добре с оскъдните експериментални данни и могат да се използват в бъдеще за 

изследване на  взаимодействието на тези захариди с други белтъци. Докторантката има 

ясна визия как да продължи изследванията си върху ролята на олигозахаридите във взаи-

модействието hIFN-рецептор и аз и пожелавам успех в тези изследвания. 

 

НАУКОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

Резултатите от дисертацията са публикувани в 5 статии. В разговор с докторантка-

та научих, че шестата статия, представена като изпратена за печат, вече е приета за пуб-

ликуване. Така общият брой на публикациите става 6, като 4 от тях са публикувани в на-

учни списания, реферирани във Web of Science. Две от тези списания са с импакт-фактор 

като общият импак-фактор от годината на публикуване на статиите е 2.178. Останалите 

две статии са публикувани в сборници от научни конференции. В половината от публику-

ваните статии (3/6) Е. Лилкова е първи автор, което е показателно за нейната роля в про-

ведените изследвания. Включените в дисертацията резултати са представени от Елена 

чрез устни доклади на 9 научни форума. Освен това, Елена е участвала в изпълнението на 

общо три проекта, два от които финансирани от Националния Фонд за научни изследва-

ния и един съфинансиран от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ре-

сурси“. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Елена Лилкова ни представя един интердисциплинарен научен труд с оригинални 

научни резултати и приноси за изясняване на нерешени научни проблеми. Тя успешно се 

е справила с предизвикателството да навлезе в по-малко познатите за нея области на хи-

мията и биологията и така да придобие една завидна ерудиция в сферата на природните 

науки. Резултатите от дисертацията са популяризирани в научните среди съгласно изиск-

ванията на ЗРАСРБ, правилника за неговото приложение и специфичните критерии на 

ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. За мен дисертационният труд успешно е изпълнил своята 

научна и образователна мисия, поради което си позволявам без колебание да препоръчам 

на Научното жури по настоящата защита да излезе с доклад-предложение до Факултетния 

съвет на Физически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ да присъди на Елена Боя-

нова Лилкова образователната и научна степен „Доктор“ по професионално направление 

4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на атомите и молекулите“ (шифър 

01.03.19).  

 

 

14 септември, 2015 г. 

 

проф. Р. Миронова 


