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Това е трета по ред дисертационна работа, изпълнена под мое ръководство в 

лабораторията „Водоразтворазтворими полимери, полиелектролити и биополимери”, 

насочена към изследването на толкова интересните свойства на полицвитерйоните, 

приложението на които в различни области на химията, физиката и особено в био-

медико-фармацевтичната практика става все по-значимо. Няма да е пресилено 

твърдението, че „присаждането” на тази тематика на българското изследователско 

„поле” е резултат на инвестираните усилия, интелект и време от страна на всички 

членове на тази лаборатория през последните 15 години, както и на множество 

партньори на лабораторията от страната и чужбина. Искрена благодарност и на 

Националния фонд „Научни изследвания” за положителната оценка и финансовата 

подкрепа на 3 проекта, в изпълнението на 2 от които колежката Каменова прие активно 

участие. Нещо повече, част от извършената в това направление работа бе в 

съответствие с работната програма на Европейски проект (ФотоНаноТех на стойност 

1536000 евра), на който споменатата по-горе лаборатория на СУ „Св. Кл. Охридски” бе 

координатор на изследователски тим, включващ 11 други участници. Получените 

резултати получиха признание както от националната, така и от международната 

полимерна колегия. Потвърждение на това са както успешното изпълнение на 

споменатите проекти, така и обстоятелството, че три от публикациите на колеги от 

лабораторията са сред 10-те най-пристижни работи (спред класация на BioMedLab) в 

такива актуални направления като самоорганизиращи се наноансамбли и контролирано 

отделяне на лекарствени субстанции. Съавтор на една от тези публикации (тази в 

Biomacromolecules през 2006 г.) е и колежката Каменова. Тъкмо тази публикация 

„натежа” при определянето на последната като носител на ежегодната награда 

„Професор Иван Шопов” на Съюза на химиците в България за изявен млад учен в 

областта на полимерите през 2007 г. Положителна оценка получиха резултатите, 

включени както в другите две, така и в останалите публикации на лабораторията в това 

направление при хабилитирането на трима нейни членове. 

Обсъжданият дисертационен труд е написан на 138 страници. Включва увод (1 стр.), 

литературна справка (10 стр.,141 източника), дефиниции на целта и задачите (1 стр.), 

описание на използваните материали и методи (8 стр.), представяне и обсъждане на 

получените резултати (53 стр.), изводи (1 стр.), приложение, съдържащo опитните 

данни за температурните зависимости на дехидратация на единични и двойни мрежи на 

полицвитерйони, полианиони и нейоногенни полимери (7 стр.), списък на 

съкращенията (3 стр.), съдържание (3 стр.). Приложени са списък на публикациите, 

включващи резултати от дисертационния труд и този на забелязаните цитати. Тези 

данни сочат, че обсъжданият труд е структуриран традиционно и разпределението на 

обема му между посочените раздели е нормално. Най-голям е относителният дял на 

представянето и обсъждането на получените резултати.  

Целта и задачите са дефинирани като резултат на това, че литературната справка 

позволява да се очертае границата между направеното (известното) и неизвестното до 

началото на този труд, както и да се открои значимостта на проектираните нови идеи, 

хипотези и опити. В потвърждение на това ще си позволя да цитирам само втората от 

дефинираните 6 задачи: „Да се дефинира идеята за нов вид полимерна амфифилност”. 

Тя е пряко следствие от развития двуфазен модел за полицвитерйонни разтвори и 

заложената в него идея за влиянието на дипол-диполното взаимодействие върху 

структурната самоорганизация на полицвитерйонните макромолекули. Тя е с 

фундаментална значимост. Откроен е нов критерий за разграничаване на полимерите – 

техният афинитет към нискомолекулни соли и влиянието на йонната сила върху 

поведението на полимерите в разтвор, стопилка и в твърдо състояние. Предстят обаче 

още многопосочни опитни и теоретични проверки преди тя да получи не само 
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признание, но и да се превърне в широкоизползван инструмент за обяснение на 

резултати по охарактеризиране, изпитания и все по-нарастващо приложение на 

полицвитерйонни разтвори, стопилки, гелове и композити, както и за адекватно 

обяснение на множество процеси в живата клетка. Част от тези проверки бяха 

включени в работния план на докторантката.  

Считам, че нямам етично право и би следвало да се въздържа от оценки за 

качеството на получените резултати и тяхното интерпретиране. Мястото ми е на 

слушател и анализатор на критични бележки и препоръки от другите членове на 

уважаемото жури, както и от страна на всички заинтересовани специалисти. Засега 

само бих се присъединил към тяхната забележка, че числителят в лявата част на 

неравенството (24) (стр. 70) е неточен. Той е различен от съоветния израз в 

оригиналната публикация. Вместо Ve
(W)
 трябва да бъде Ve

(PZ)
. Дребен технически 

пропуск, но с кардинално объркаващ ефект. На Фиг. 35-Б посоченият заряд на анода е 

излишен тъй като приложеното напрежение в тази част на пулсационния период е нула. 

Може би било от полза да дефинирам част от необходимите, следващи от 

постигнатите в този труд резултати, етапи на полицвитерйонната химия, физика, 

биохимия. 

1. Развитие на двуфазния модел за концентрирани полицвитерйонни разтвори, 

стопилки, гелове на полизвитерйонни мрежи с голяма цвитерйонна плътност. 

2. Следствието за биохимичните процеси на липсата на Донанов ефект при 

полицвитерйонни разтвори.  

3. Доказателство на хипотезата за трансформиране на полицвитерйонната амфифилност 

в класическата хидрофилна-хидрофобна такава при увеличаване йонната сила на 

полицвитерйонните разтвори. Тази трансформация „отваря вратата” за разумно 

обяснение на опитните данни за инхибиране на протеиновата адсорбция, клетъчната 

адхезия, тромбообразуването, амолоидобразуването, чаперонспособността на ниско- и 

високомолекулни цвитерйони, както и за контролирано използване на 

полицвитерйонни материали за протези, хемодиализни мембрани, меки контактни 

лещи, тъканна регенерация, наноконтейнери за насочен транспорт на антиракови 

субстанции до маркирани клетки, среда за консервиране на стволови клетки. 

4. Синтез, охарактеризиране и приложение на блоксъполимери с полицвитерйонни 

блокове, комбинирани с хидрофобни, нейоногенни хидрофилни, полианионни и 

поликатионни блокове. 

5. Анализ на поведението на полимерни гелове от такива блоксъполимерни мрежи във 

вода и органични разтворители. 

6. Теоретичен анализ на температурните криви на набъбване на съполимерни мрежи 

(рандом- и блок-) с полицвитерйонни мономерни звена (блокове) и такива с 

противопложен температурен ефект на асоциация. 

7. Подходи за увеличаване (контролиране) влиянието на йонната сила върху 

полицвитерйонни разтвори и гелове. 

8. Хибридни материали от обвити с полицвитерйони квантови точки, приложими за 

визуализиране на канцерогенезата и фотодинамична терапия на рака. 

9. Опитно доказателство и теоретична обосновка на хипотезата за формиране на 

динамично-изменящи обема си с пулсациите на електричното поле и поляризацията на 

анода поицвитерйонни обвивки, обезпечаващи уникално електрохимично отлагане на 

покрития от наноразмерни метални кристалити. Приложение на този подход за 

ефективен електростимулиран транспорт на антиракови субстанции до заболели органи 

или техни части. 
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Част от тези проблеми бяха включени в работния план на докторанката и бяха предмет 

на обсъждане на лабораторни семинари. Изпълнението им по различни причини остана 

за бъдещето. 

 В представеното мое мнение като научен ръководител на колежката Каменова за 

съвместната ни работа отбелязах детайлно нейните постижения и качества. Тук бих 

добавил само информация за динамиката на нейното развитие по време на 

докторантурата ứ. Тя постъпи като докторант директно от бакалавърско равнище. Това 

естествено създаде проблеми. Не достигаха експериментални умения и теоретична 

база. Ентусиазмът понякога отстъпваше на неочаквани отклонения от поети 

отговорности и отсъствия, което поставяше отношенията ни в критично състояние. 

Въпреки тези трудности, тя успя да завърши по време на докторантурата си 

магистратура Полимери, да извърши немалка по обем и натоварена с много методични 

новости експериментална работа както в лабораторията в Химическия факултет, така и 

в университетите в Дрезден и Кайзерслаутерн, да повиши частично теоретичния си 

потенциал, необходим за разбиране на сложните полицвитерйонни отнасяния и да 

издържи на напрежението, породено от житейски несгоди и финансови ограничения. 

Дисертационният труд обаче можеше да бъде представен много по-рано. Неразбираемо 

е за мен мудното му оформяне, след като описанието и обсъждането на основните 

резултати бе направено още през лятото на 2007 година и имаше възможност за 

представянето му и за защитата му в срок (през септември 2007 г.). Според мен, това би 

било далеч по-изгодно за колежката Каменова както от икономическа, така и от 

психологична гледни точки. 

Всяка съвместна работа е поучителна за всеки член на екипа, извършващ тази 

работа. Работата учи, а членовете на екипа се учат също един от друг. Какво почерпих 

от съвместната си работа с колежката Каменова? Най-вече търпимост, умиротвореност, 

съпричастност и умение да се възстановява след кризисни периоди. Тъкмо тези поуки 

ми помогнаха да променя на няколко пъти нагласата си да прекратя съвместната ни 

работа след споменатите „отключвания” на колежката Каменова и поставяне на 

лабораторията в неблагоприятна светлина. Какво бих и препоръчал? Преди всичко 

креативно мислене и вяра в себе си. Ученето е необходим етап за всяка успешна работа, 

но последната става интересна, захващаща само когато се отклониш от стереотипа, от 

наученото, от сигурното, съчетаеш несъвместими идеи, подходи, материали, поемеш 

нещата в собствените си глава и ръце и доведеш работата до успешен финал, най-често 

неочакван, предизвикателен, но по своему хармоничен и красив. Темата на 

дисертационния труд предлагаше огромни възможности за креативност и за носещи 

огромно удовлетворение резултати. Имаше моменти в съвместната ни работа, когато 

ми се струваше, че този творчески „огън” се разпалва в докторантката ми . Въпреки 

това считам, че пожеланието не е за пренебрегване. Уверен съм, че то би оказало 

положителен ефект даже и ако колежката Каменова не се занимава с изследователска 

дейност.  

През последните 4 години, посветени на оформяне на дисертационния труд, тя 

не е изследовател, а това значи загуба на натрупан експериментален опит, 

квалификация за интерпретиране на резултати и тяхното публикуване. Посочените 

загуби (те не са само лични) потискат и действат обезсърчително. Те пораждат и 

опасения за съдбата на полицвитерйонната тематика в лабораторията и възходящото 

утвърждаване на отвоюваните вече позиции, посочени в началото на становището. 

Заключение. Считам, че магистърът по Химия (Полимери) Ирена Петрова 
Каменова израстна по време на обучението си като докторант както като 

експериментатор, така и като мислещ изследовател, извърши немалка по обем работа, в 

резултат на която са получени интересни и признати вече от полимерната колегия в 
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страната и чужбина резултати в една сравнително нова и обещаваща полимерна 

тематика. Това са основанията ми за насърчаването на оформянето и представянето на 

настоящия дисертацинен труд за защита и за надеждата ми, че Дълбокоуважаемото 
жури ще присъди образователната и научна степен ДОКТОР на Магистъра по 
Химия (Полимери) Ирена Петрова Каменова. 
 

05.07.2011 г.                                           Написал:......................................... 

София                                                                  /Проф. дхн Г. С. Георгиев/  

 


