
1 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационен труд 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

на Ирена Петрова Каменова 

 

на тема „Подход за описание и контрол на биосъвместимостта на  

цвитерйонните хомо- и съполимери” 

 

от доц. д-р Нели Стоянова Косева, Институт по полимери, БАН 

 

 

 Представеният за рецензия дисертационен труд отговаря на формалните 

изискванията, посочени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

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

съдържа задължителните заглавна страница, съдържание, увод, изложение, заключение 

– резюме на получените резултати. Използвани са множество съкращения, затова 

включването на спъсък на съкращенията улеснява изключително много читателя. 

Общият обем на дисертационния труд е 138 страници, като основната част на 

изложението „Резултати и обсъждане” обхваща 53 страници. Научната информация, 

поднесена в дисертацията, е онагледена с 51 фигури, 12 схеми и 13 таблици, от които 10 

фигури, 11 схеми и 3 таблици в обзорната глава.  

 Темата на дисертационния труд е в област на полимерната наука, която все 

повече привлича изследователския интерес. Въпреки че бетаиновата структура е позната 

от 19 век, синтезът на високомолекулни съединения, съдържащи цвитерйонни сегменти, 

изучаването и моделирането на техните свойства е истинско предизвикателство.  

Обзорната част на дисертацията, посветена на състоянието на изследванията в областта 

на цвитерйонните хомо- и съполимери, започва съвсем уместно с въвеждане на работна 

дефиниция на понятието полицвитерйон (ПЦЙ) и запознаване с класификацията на този 

клас полимери. Считам, че формулираното определение за ПЦЙ пълно и точно отговаря 

на природата на тези полимери като представители на полиамфолитите (ПА), но със 

специфична структура (мономерното звено е носител на бетаиновата структура) и в 

изоелектрично състояние (равен брой на противоположните заряди).  

 Г-ца Каменова е посочила изчерпателно литература (статии, книги и дисертации) 

за методите на синтез на ПЦЙ. От тях избирателно са обсъдени тези,  в които е описано 
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получаването на мономера N,N-диметил(метакрилоилоксиетил)амониев пропан 

сулфонат (ДМАПС) и негови хомо- и съполимери. В литературата съединението е 

познато с различни наименования в зависимост от номенклатурната система. В 

дисертацията е използвано най-често срещаното, като е посочено и наименованието по 

IUPAC.  

 Описани са основните полимеризационни техники, прилагани за синтез на хомо- и 

съполимери на ДМАПС  - полимеризация в разтвор и емулсионна полимеризация.  В 

зависимост от механизма на процеса и иницииращата система ПДМАПС е получаван 

чрез радикалова полимеризация,  полимеризация с пренос на група или обратим 

присъединително-фрагментационен пренос на веригата. И. Каменова отбелязва, че 

предимството на последните два метода е в получаването на полимери с тясно 

разпределение по молекулна маса, но самите стойности на молекулните маси на 

получените полимери не са посочени в обзорната част. Представени са данни за синтеза 

на съполимери на ДМАПС с различни винилови мономери и определените стойности на 

константите на съполимеризация на някои от мономерните двойки. Дисертантът 

отбелязва, че са публикувани органичен брой работи, посветени на съполимерни 

хидрогелове на ДМАПС, като в една публикация е описано получаването на двойна 

мрежа от ДМАПС и акриламид. Част от авторите на тази статия са членове на 

лабораторията, в която е изработена дисертацията. 

 ПЦЙ имат специфични свойства и поведение, което е обусловено от наличието на 

положителни и отрицателни йони, разделени с метиленови групи, т.е. постоянни диполи в 

мономерните звена. Г-ца Каменова проследява развитието на моделите за описание на 

структурната организация и някои функционални особености на ПЦЙ. Различни 

изследователи потвърждават антипаралелната ориентация на диполите като 

предпочитана, което води до плътна опаковка, подобна на фосфолипидната мембрана на 

клетките. Въз основа на направения преглед на литературата Ирена Каменова  е 

обобщила в 3 групи взаимодействията, отговорни за структурната организация на ПЦЙ: 

електростатични в рамките на един фрагмент, електростатично привличане между 

антипаралелно подредени диполи и хидрофобни взаимодействия между основните 

вериги. Основните възможни структури на ПЦЙ макромолекули са представени графично 

(Фигура 5). Георгиев и сътр. обогатяват съществуващите представи, посочвайки че 

включването на съседни цвитерйонни фрагменти към вече възникнал кластър става с 

минимална загуба на ентропия, което позволява бързо нарастване на кластъра по ципов 

механизъм. Посочени са и причините, поради които нарастването на „ципа” се прекъсва. 
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Същите автори развиват модел, според който най-големите и структурно съвършени 

кластъри формират ядро, около което са разположени не толкова плътни асоциати и/или 

изолирани фрагменти, които играят ролята на по-хидрофилна обвивка.   

 В обзорната част е отделено значитело място на свойствата и връзката между тях 

и структурната организация  на ПЦЙ, както и влиянието на различни параметри на 

средата. Отново конктретните данни и примери са за ПДМАПС. Преддставени са данни 

за разтворимостта на ПДМАПС във вода и различни органични разтворители. Подробно е 

описан антиполиелектролитния ефект (АПЕ) като специфично свойство на ПЦЙ, в това 

число и на ПДМАПС.  Самото название, показва че това свойство е противоположно 

проявление на свойствата на полиелектролитите (ПЕ), т.е. при добавяне на 

нискомолекулна сол (НМС) вискозитетът на водните разтвори на ПЦЙ нараства. Двата 

ефекта са нагледно сравнени на Фигура 7 (стр. 38). На този ефект, обяснен с 

екраниращото действие на НМС и разрушаване на дипол-диполните асоциати, се дължи 

подобрената разтворимост на ПЦЙ в присъствие на НМС.   

 Друго важно свойство, на което е акцентирано, е биосъвместимостта на ПЦЙ, 

която се проявява в понижени сорбция на протеини и клетъчна адхезия към ПЦЙ 

повърхности. Ирена Каменова обобщава дискутираните в литературата причини, които 

обуславят тези свойства – структурната аналогия на ПЦЙ с  фосфолипидите, високото 

съотношение „свободна” към „свързана вода” за ПЦЙ, като критично отбелязва, че този 

изключително важен факт не е намерил обяснение.  

 Хомо- и съполимерните мрежи на основата на ПЦЙ също проявяват 

антиполиелктролитно поведение. Посочени са редица литературни източници, в които е 

описано получаването и  свойствата на такива мрежи. Съвсем логично Ирена Каменова 

се спира по-подробно на детайлно изследване, проведено от Георгиев и сътр., на 

зависимостта на набъбването на мрежа от ПДМАПС от температурата и количеството 

добавена НМС. Направено е заключение, че способността на хидрогеловете на ПЦЙ да 

набъбват се обуславя от две противоположно действащи сили – осмотичното налягане и 

електростатичното взаимодействие между цвитерйонните фрагменти. 

  От всичко казано дотук следва, че литературният обзор е изчерпателен, 

обхванати са 141 литературни източника в периода 1950-2009 г. Показани са добро 

познаване на състоянието и тенденциите в изследванията на ПЦЙ, способност да се 

дискутират и обобщават научни резултати. Това позволява на Ирена Каменова да 

очертае онези специфични области, които изискват, както развитие на теоретично 

познание, така и натрупване на експериментални данни, за да се разкрият по-пълно 
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връзките между структурата, свойствата и поведението на ПЦЙ, както и на техни 

съполимери и мрежи.  

 Целта на дисертационния труд е формулирана ясно, а поставените специфични 

задачи показват един амбициозен изследователски план за теоретично развитие на 

двуфазния модел за структурна организация на разтвори и хидрогелове на ПЦЙ и 

неговото експериментално потвърждение.  

  Експерименталната част описва четири групи от експерименти, които се отнасят 

до синтеза и охарактеризирането на (1) хомо- и съполимери на ДМАПС, (2) хомо- и 

съполимерни мрежи на ДМАПС, (3) единични и двойни мрежи и (4) контролирано 

пулсационно електрохимично отлагане на никел в присъствие и отсъствие на ПЦЙ. 

Синтетичните процедури са описани подробно, като съвсем уместно теоретичните и 

аналитични методи, използвани за охарактеризиране на съответен полимерен продукт 

следват след описанието на неговия синтез.  

 Безспорно най-задълбочена е частта, посветена на излагането на получените 

резултати, тяхното обсъждане и тълкуване. Още със заглавието на дисертационния труд 

г-ца Каменова заявява, че изследването има фундаментална насоченост, чиято цел е да 

се разкрият и опишат количествено важни зависимости между структурата и поведението 

на ПЦЙ. Доразвит е теоретичният модел за двуфазната структурна организация на ПЦЙ, 

чрез който се обяснява специфичното им поведение във воден разтвор при добавяне на 

НМС, т.н. АПЕ. В основата на тази организация е векторната природа на дипол-

диполните взаимодействия между ЦЙ сегменти и възникването на нова фаза от дипол-

диполни асоциати, организирани в „цип” кластъри (терминът е използван в 

дисертацията). В дисертацията се търсят и изясняват причините за конформационните 

промени на ПЦЙ макромолекули в разтвор при добавяне на НМС, а не се просто 

регистрират наблюдаваните проявления на АПЕ. Развита е оригиналната идея, че 

движещата сила на АПЕ има две компоненти – електростатично екраниране и осмотична 

компонента. Предложен е подход за количествено описание на осмотичната компонента. 

Водният разтвор на ПЦЙ е схематично представен като двукамерна клетка - едната 

камера е заета от кластърната фаза, а другата, наречена условно „водна фаза” се състои 

от неасоциираните части от ПЦЙ вериги и разтворителя (вода). Като се използват 

основни термодинамични закономерности и несложни математически преобразования са 

получени важни количествени изрази и доказателства за: 

 Липса на ефект на Донан в ПЦЙ разтвори, 

 Увеличаване на обема на ПЦЙ клетка при добавяне на НМС,  
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 Обосноваване на използването на понятието „полицвитерйонна солфилност” 

 Параметрите, които контролират АПЕ и ПЦЙ солфилност 

Доказано е, че такъв основен параметър е началното обемно отношение на двете фази 

(водна към ПЦЙ), което определя относителната промяна на обема на ПЦЙ фаза. 

Подчертано е също, че не се отрича екраниращият ефект на НМС, който се проявява 

както в разтвори на полиелектролити, така и на ПЦЙ. Разликата е в действието на 

осмотичната компонента, характерна само за ПЦЙ разтвори, която е в една и съща 

посока  с екраниращата компонента, и които съвместно пораждат АПЕ.  

 Г-ца Каменова аргументирано защитава тезата за уникалното място на ПЦЙ сред 

останалите полимери. Във връзка с това е въведена нов вид амфифилност, наречена 

„цвитерйонна-нецвитерйонна”, която отразява способността на цвитерйонните сегменти 

да образуват дипол-диполни асоциати, определящи поведението на ПЦЙ в разтвор. 

Авторът показва, че това отличително свойство се проявява не само в присъствие на 

НМС в разтвора, но и под влиянието на други параметри на средата  - температура, 

природа на разтворителите,  интензитет на електрично поле и др.  

  Особено място е отделено на изясняване на връзката между биосъвместимостта 

на ПЦЙ (антитромбогенни свойства, понижена адсорбция на протеини и клетъчна 

адхезия) и техните специфични свойства в разтвор. Много детайлно е описано 

поведението на ПЦЙ във физиологични течноти, които се отличават със значителна 

йонна сила, т.е. ПЦЙ макромолекула е в разгъната конформация. Ирена Каменова 

подчертава, че в това набъбнало състояние ПЦЙ проявява класическата хидрофобна-

хидрофилна амфифилност, която е благоприятна среда за биополимерите. Предложен е 

модел на взаимодействието между   биомакромолекула (напр. протеин) с ПЦЙ, който 

обяснява стабилизиращото действие на последния спрямо нативната конформация на 

биополимера. Практическото значение на този модел е доказано от изследвания на 

редица учени (цитати 129-134), както и от резултати, получени в лаборатория 

„Водоразтворими полимери, полиелектролити и биополимери” на ХФ(цитати 135). 

 Освен задълбоченото теоретично изследване г-ца Каменова е извършила 

значителна синтетична работа. Получени са двойнохидрофилни цвитерйонни 

съполимери на  ДМАПС и N-винилпиролидон (N-ВП). Радикаловата полимеризация е 

проведена както във воден, така и във водносолеви разтвор (1М NaCl).  Построена е 

зависимостта на съполимерния състав от състава на изходната мономерна смес, 

определени са стойностите на константите на съполимеризация, както и Q и е- 

параметрите на ДМАПС, анализирана е композиционната подредба на съполимера по 
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методите на Igarashi и Марковските вериги. От съпоставянето на експерименталните 

данни са направени няколко заключения, от които най-важните са изразената тенденция 

към алтерниране и значителното влияние на йонната сила върху състава на съполимера. 

Направено е допускането за образуване на донорно-акцепторен комплекс между 

съмономерите, което се подкрепя както от стойностите на е-параметъра за ДМАПС 

(еДМАПС = 1.25) и N-ВП (еN-ВП=-1.14), така и от кинетичните данни за съполимеризацията. Г-

ца Каменова сравнява 1Н ЯМР и ИЧ спектрите на мономерите с този на тяхна смес, но не 

намира потвърждение за образуването на комплекс между съмономерите.   

 Изключително интересно е изследването на хидрогелове на съполимерни мрежи 

на ДАМПС и N-изопропилакриламида (N-ИПАМ), т.е. мрежи изградени от ЦЙ звена, които 

си взаимодействат дипол-диполно, и от термочувствителни звена, способни на 

хидрофобни взаимодействия. Наличието на ДАМПС звена предопределя появата на 

горна критична температура на разтваряне (ГКТР), а звената от N-ИПАМ – на долна 

критична температура на разтваряне (ДКТР). Изборът на системата и дизайнът на 

експеримента са изключително подходящи и позволяват извличането на богата 

информация и зависимости за поведението на мрежите. Изследвана е кинетиката на 

набъбване, зависимостта на равновесната степен на набъбване от състава на мрежата, 

температурата, присъствието на НМС. От тези зависимости са извлечени количествени 

характеристики на мрежите – температурен коефициент (производната на степента на 

набъбване от температурата при постоянно налягане, йонна сила и рН) и Т0.5 

(температурата, при която степента на набъбване достига половината от максималната 

си стойност). Анализът на експерименталните данни позволява да се откроят два типа 

мрежи. За мрежите обогатени със звена на N-ИПАМ (mДМАПС<0.39)  температурният 

коефициент е отрицателен, а тези с mДМАПС>0.39 имат положителен коефициент. За 

първите мрежи стойността на Т0.5 нараства. За мрежи със състав 0.05<mДМАПС<0.13, 

стойностите на Т0.5 са в интервала 36.3 �С÷39.2 �С, т.е. съвпадат с телесната 

температура – ценно свойство, което прави  тези мрежи кандидати за конструиране на 

системи за контролирано освобождаване на лекарства. Според мен важен резултат, 

който не е подчертан в дисертацията. 

 Г-ца Каменова използва и друг подход при анализа на температурната зависимост 

на степента на набъбване – въвеждат се нормализирани стойности за  степента на 

набъбване на хидрогеловете. Този подход позволява отчетливо да се разграничат двата 

вида мрежи, както и да се определи температурата, при която нормализираната стойност 

е нула.  



7 
 

 Изследването на хидрофилните мрежи е допълнено с определяне на 

активиращата енергия на дехидратация на единични и двойни мрежи, съдържащи 

ДМАПС и 2-акриламидо-2-метилпропансулфонова киселина (АМПС) или акриламид (АА). 

Намерена е корелация между стойностите на равновесната степен на набъбване и тези 

за активиращата енергия на дехидратация при прехода от набъбнали във вода към 

набъбнали във водносолеви разтвор мрежи. Освен това е установено, че тази корелация, 

т.е. едновременното нарастване или понижаване на стойностите на двете величини, 

зависи от полиелектролитните и антиполиелектролитните свойства на хидрогеловете.  

 Бих искала специално да отбележа, че описанието на всяка една от 

наблюдаваните зависимости е придружено с коментар и задълбочено тълкуване на 

причините за поведението на хидрогела при конктретните условия, логично и ясно са 

обяснени установените зависимости, разкрити са начини за контролиране баланса на 

конкуриращите се взаимодействия, съответно поведението на хидрогела. 

 В дисертационния труд е разкрито възможно приложение на ПЦЙ като добавка за 

контролиране характеристиките на металното покритие при електрохимично отлагане на 

метали. Построена е хипотеза, която е и експериментално проверена, че добавянето на 

ПЦЙ към електролитна баня оказва влияние върху размера и разпределението по размер 

на отложените кристалити. В основата на хипотезата е развитият двуфазен структурен 

модел за ПЦЙ в разтвор. Средният размер на никеловите нанокристали получени  в 

присъствие на ПЦЙ и действие на пулсационно електрично поле е от 6 до 10 пъти по-

малък, в сравнение с отложените без полимерна добавка, или в присъствие на полимер, 

различен от ПЦЙ.  

 В дисертационния труд получените резултати са обобщени в седем извода, които 

отразяват научните приноси на изследването. В концентриран вид приносите на 

дисертацията могат да се формулират както следва: 

 Идеята за самоорганизиране на цвитерйонните сегменти от ПЦЙ вериги в дипол-

диполни асоциати/кластъри е развита в двуфазен модел за структурната 

организация на ПЦЙ в разтвор; 

 Моделът е приложен успешно за обяснение на АПЕ, като за първи път е използван 

количествен подход за отчитане на  осмотичната компонента; 

 Въз основа на модела е изградена хипотеза за биосъвместимостта на ПЦЙ;  

 Въведено е понятието за цвитерйонна-нецвитерйонна амфифилност, което 

отразява специфичен тип полимерна амфифилност, характерна само за ПЦЙ; 
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 Предложени са начини и методи за контролиране свойствата на полимерни 

продукти, съдържащи цвитерйонни звена: синтезиран е двойнохидрофилен 

съполимер на ДМАПС и N-ВП с подобрена водоразтворимост в сравнение с 

ПДМАПС; синтезирани са съполимерни мрежи с термочувствителни звена, чиито 

свойства зависят от конкуриращите се хидрофобни и дипол-диполни 

взаимодействия; установена е корелация между стойностите на равновесната 

степен на набъбване и тези за активиращата енергия на дехидратация при 

прехода от набъбнали във вода към набъбнали във водносолеви разтвор мрежи; 

 Експериментално е потвърдена хипотезата, че прилагането на ПЦЙ като добавки 

при пулсационно електрохимичното отлагане на метали (в конкретния опит на 

никел) влияе върху размера и разпределението по размер на отложените 

кристалити. 

 В допълнение трябва да се отбележи, че освен задълбочено, изследването  е 

актуално и значимо, с оглед на разработването на нови материали със специфични 

свойства, разширяване на възможностите за интерпретиране и моделиране на тяхното 

поведение.  

 Основната част от резултатите от дисертационното изследване са включени в 

четири научни публикации и осем научни съобщения (от които 3 на международни 

форуми). Четирите публикации са в специализирани международни списания с имакт 

фактор, както следва: по една статия в Biomacromolecules и Journal of Applied Polymer 

Science, две в Macromolecular Symposia.  Забелязани са 16 цитата. Авторефератът 

правилно отразява получените резултати. 

   

 Във връзка с представените резултати бих желала да отправя следните въпроси и 

коментари: 

1. Защо в теоретичния модел за двуфазната структурна организация на разтвора на 

ПЦЙ е необходимо допускането, че обемът на водната фаза не се променя (стр. 68)? 

2. Не са дефинирани Ve
w и Ve

pz. От посоченото значение на индексите се подразбира, че 

това е обемът на фазите при установявено равновесие след добавянето на НМС. Не е 

коментирана промяната в структурата и състава на двете фази, освен 

разпределението на НМС между тях.  

3. Имам забележки към техническото оформяне на дисертацията. Допуснати са печатни 

грешки, повторения, за някои от фигурите в обзорната част не са посочени 

източниците (напр. Фиг. 8 и Фиг. 9), несъответствие между посочената реакционна 
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температура на схемата и тази в текста на процедурата за синтез на хомо- и 

съполимерни мрежи (стр. 59) и др. Разбира се тези грешки не затрудняват 

възприемането на поднесената информация, но е препоръчително да се отстранят. 

 

 Заключение 

 Представеният дисертационен труд представлява актуално и значимо изследване, 

в което се използват нови и оригинални подходи при разкриване на връзката между 

структурната организация и свойствата на ПЦЙ в разтвор. Поставените специфични 

задачи, експерименталните и теоретични решения, представянето, тълкуването и 

обобщаването на резултатите, ми дават основание да оценя представения труд като 

дисертабилен и да дам своята положителна оценка за него.  

 

 

 

15.07.2011 г.                                Рецензент: 
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