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Изследванията отразени в дисертацията са характерни със задълбочено и 

многостранно разглеждане на химичните реакционни механизми и 

физикохимичните отнасяния във водни разтвори на полимерни 

полицвитерйонни (ПЦ) системи. Те са изцяло в духа на научния подход на 

Лаборатория “Водоразтворими полимери, полиелектролити и биополимери” 

към СУ “Св.Климент Охридски”. Целта на дисертацията е формулирана 

многословно, като е поставен акцент върху теоретичното обосноваване и 

експерименталното потвърждаване на двуфазния модел за структурна 

организация на ПЦ водни разтвори и хидрогелове. Открояването на 

параметрите, контролиращи биосъвместимостта се загубва, а то е най-

значимият резултат. 

Задачите са ясно и конкретно дефинирани, предполагат отлична теоретична 

подготовка и отлични експериментални умения. Поставени са така, че от една 

страна да се разкрият и теоретично обосноват спецификите на динамичното 

взаимодействие между цвитерйонните макромолекули, а от друга 

експериментално да се потвърдят направените теоретични изводи. Бързам да 

отбележа, че задачите са реализирани успешно. 

Ирена Петрова Каменова получава висшето си образование, бакалавър със 

специалност по “Органична химия” в Химическия факултет при СУ. През 

периода 2003-2008г. завършва магистратура по “Полимери” и е докторант към 

катедра “Приложна органична химия” също в СУ. През споменатия период 

задълбочава и разширява знанията си, като работи по съвместни научни проекти 
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в Института по Макромолекулна и текстилна химия, Технически университет, 

Дрезден и Технически университет на Кайзерслаутерн, Германия. След 2008г. 

работи като REACH консултант (“Лукойл Нефтохим Бургас” АД), преводач от 

английски език (ф-ма “Аеда ООД”) и технически секретар на “Българска 

Асоциация Полимери”, София.  

Дисертационният труд е изложен на 138 страници, включва 51 фигури, 13 

таблици и 12 схеми. Приложените списъци на илюстративния материал са добро 

хрумване или възприет опит, който облекчава читателя. Резултатите са 

публикувани в 4 статии в специализирани научни списания, като вьрху 2 от тях 

са забелязани 16 цитата. Участва 18 пъти на конференции и симпозиуми с 

доклади и постерни съобщения. През периода на докторантурата са 

публикувани общо 12 статии, цитирани 24 пъти. Очевидно, в дисертацията са 

включени само най-значимите данни. Тази коректност и прецизност са 

похвални.  

Литературният обзор върху 141 източника илюстрира отлично познаване на 

проблема и умение за добро структуриране на материала. Стройно е поднесена 

класификацията, разнообразието на полицвитерйоните и аналогията им с 

фосфолипидите. Обстойно са разгледани реакциите за синтез на поли(N,N-

диметил (метакрилоилоксиетил) амониев пропан сулфонат) (ПДМАПС) и 

негови съполимери. Много умело е анализирана богатата литература относно 

моделите за структурна организация на ПЦ и фукционалните им особености. 

Разглеждайки моделите и представите на различни автори, техните пропуски 

и/или установени факти, докторантката всъщност обосновава основни детайли 

на предложения в Лабораторията двуфазов модел. Модел, който е резултат от 

дипол-диполното взаимодействие на цвитерйонните групи самоорганизирани в 

агрегати (динамично променяши се специфични възли). Авторите детайлизират  

сложната структурна организация предлагайки “ципов” механизъм на 

формиране на агрегатите (кластърите) с последващо асоцииране на фрагменти 

от “ципове” различни по размери, плътност и съвършенство до образуване на 

структурата “ядро-обвивка”. 

Експерименталната част също е добре структурирана и дава представа, както за 

синтетичната работа, така и за големия брой изчислителни методи използвани 

за оценяване на характерните химични, кинетични и термодинамични 
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параметри. Характерно за цялата дисертация е умелото ползване едновременно 

на два независими изчислителни метода, което осигурява достоверността на 

определените стойности и доказва отличните знания на докторантката. За 

съжаление, обаче , изходните данни са получени тегловно или от елементния 

анализ на сярата –методи, чиято точност не е коментирана.Не са дадени 

границите на грешката. Възможностите на спектралните методи напразно са 

подценени. 

Проведеното изследване се характеризира с компетентно и умело описание и 

анализ на редица свойства характерни за ПЦ водни разтвори, на основата на 

специфичната двуфазна структурна организация. Където е възможно,подходът 

(наблюденията) са подкрепени с количествен анализ. Не по-малко значими са и 

резултатите от проведените синтези, които са подбрани така, че  потвърждават  

хипотезата за двуфазната структурна организация и отнасянията на ПЦ 

разтвори при добавяне на нискомолекулна сол (НМС).  

Основните приноси с научна и научно-приложна значимост са резюмирани в 

следващото изложение. 

Безусловно, с най-съществен и значим принос се отличава обобщената 

концепция, която за първи път многостранно и задълбочено обосновава 

уникалната биосъвместимост на ПЦ водни разтвори и хидрогелове чрез 

предложения модел на двуфазната им специфична организация. Именно с този 

модел добре е илюстриран антиполиелектролитният ефект (АПЕ) при добавяне 

на НМС. Ефект, характерен с набъбване, разгъване на кластърите от дипол-

диполни самоасоциати и преминаване на системата от двуфазна в монофазна 

структурна организация на макромолекулите. За пръв път е установена 

корелация между специфичния за ПЦ антиполиелектролитен ефект и 

биосъвместимостта им. Акцент на концепцията е количественият анализ за 

ролята на осмотичната компонента на движещата сила на АПЕ, като не е 

отхвърлен и екраниращият ефект на противойоните на добавената сол. 

Достойнство на дисертацията е анализът и изведеното уравнение, които 

открояват ефективните параметри за контрол на набъбването на ПЦ фаза и 

сложната зависимост на стойността на набъбването от изходното обемно 

отношение на двете фази (Vo
(w)
 / Vo

(pz)
). Този анализ на разпределението на НМС 
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между двете ПЦ фази при достигане на равновесие, количествено откроява 

АПЕ, солфилността на ПЦ и отсъствието на Донанов ефект.  

За първи път е илюстрирано и доказано,че само при ПЦ има ясно изразена 

тенденция към формиране на електронеутрални самоасоциати (кластъри) от 

противоположно ориентирани диполи. В резултат на набъбването от добавена 

НМС те се разпадат до електронеутрални йонни двойки, като всеки йон се 

солватира от противойонна атмосфера. Тази уникална способност, характерна 

само за ПЦ водни разтвори е дала основание да се дефинира нов вид полимерна 

амфифилност, “цвитерйонна-нецвитерйонна” амфифилност. Тя също е резултат 

от специфичната двуфазна структурна организация на ПЦ водни разтвори и 

хидрогелове. Не възприемам наименованието “амфифилност” като много 

подходящо. Специфичната тенденция на ПЦ макромолекулите към взаимно 

ориентиране на противоположно насочените диполи е много добре 

илюстрирана при промяна на различни фактори на средата като температура, 

йонна сила и напрегнатост на електричното поле. 

Убедително е подчертано и много добре е илюстрирано, че добавянето на НМС 

и разграждането на асоциатите при набъбване придава на ПЦ макромолекула 

класическа хидрофилно–хидрофобна амфифилност. Приемам предположението 

че тази амфифилност, дължаща се на хидрофобно ядро от основната верига и 

хидрофилна обвивка от цвитерйонните групи осигурява високата 

концентрационна стойност на отношението “свързана”/“несвързана” вода.  

Именно класическата амфифилност предотвратява хидрофобното 

взаимодеиствие между протеиновите глобули и клетъчните мембрани, като 

трансформира хидрофобния “джоб“ на протеиновата глобула в хидрофилен. 

Това предположение е добре илюстрирано и експериментално подкрепено при 

стабилизирането на нативното състояние на ензима кисела фосфатаза.  

За първи път чрез свободно-радикалова съполимеризация са синтезирани 

двойнохидрофилни цвитерйонни съполимери на ДМАПС с N-винилпиролидон 

(N-ВП) като поход за преодолявяне на силно ограничената водоразтворимост на 

ПДМАПС. Убедително е доказана ясно изразената тенденция към алтерниране. 

За тази цел е проведен подробен и прецизен анализ на състава на съполимерите, 

относителните реактивоспособности на мономерите, съполимеризационните 

параметри (Q-e схемата), композиционната подредба на съполимерите 
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(средните дължини на хомоблоковете) и кинетичните зависимости за 

различните състави. Две са предложените от авторите логични обяснения на 

доказаната тенденция към алтерниране: Първо образуване на донорно-

акцепторен комплекс между N-BП и ДМАПС и второ, нарастването  на 

веригата  се осъществява чрез кръстосаните скоростни константи. 

Изследвано е и влиянието на йонната сила на средата върху състава на 

съполимерите, но то не е достатъчно значимо, за да подобри чувствително 

водоразтворимостта им. 

Научна и научно-приложна стойност има  изследването на съполимерни 

системи, съставът на които дава възможност да се проявят както дипол-

диполните, така и хидрофилно-хидрофобните взаимодействия, да се наблюдава 

както ГКТР, така и ДКТР. Температурната зависимост на равновесната степен 

на набъбване на съполимерните мрежи илюстрира много добре ефекта, 

същността и конкуренцията между двата вида самоасоциати; между 

разграждането на дипол-диполните кластъри и резкия колапс на хидрофобните  

звена с ДКТР. Това особено ясно личи след нормализиране на равновесните 

степени на набъбване (Qn) и тяхната зависимост от температурата. Много ясно 

се разграничават два класа хидрогелове. Мрежи, които набъбват и имат 

положителен температурен коефициент и мрежи, които се свиват и имат 

отрицателен температурен коефициент. Съществена е доказаната обратимост на 

свиването и набъбването при промяна на температурата и то, протичаща с 

различна скорост в зависимост от природата на определящото взаимоействие . 

За първи път в работата е дефинирано понятието критична температура (Ткр), 

при която нормализираната степен на набъбване е равна на нула, т.е. стойността 

и е същата каквато е при началната температура. Знакът на температурния 

коефициент при началната и при крититичната температура определя кое от 

взаимодействията доминира и подчертава, че еднаквостта на Qn не означава 

структурна идентичност на мрежата. Намерените зависимости на набъбване на 

хидрогеловете проявяващи ГКТР и/или ДКТР от състава, температурата и 

добавената НМС са инструмент за контрол на свойствата на мрежите, разбира 

се в определени граници. 

За първи път е установена корелация между степента на набъбване във вода и 

водно-солеви разтвори и активиращата енергия на дехидратация на хомо- и 
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съполимерни мрежи, изградени от мономерни звена с полиелектролитни или 

антиполиелектролитни свойства. Измененията на равновесната степен на 

набъбване (Qp) и активиращата енергия на дехидратация (Еα) се повлияват 

синхронно от антиполиелектролитните и полиелектролитните отнасяния на 

хидрогеловете. Доказано е, че в зависимост от състава на мрежата надделява 

единият или другият ефект. Кинетичните параметри (Еα) при различни скорости 

на нагряване са определени с помощта на изоконверсионния метод, приложен за 

първи път за дехидратациая на хидрогелове. 

Умелото прилагане на научни резултати, дори теоретични, към приложни 

задачи е характерно за Лабораторията. Пример за това е изследването на 

контролирано пулсационно електрохимично отлагане на нанокристален никел в 

присъствие на ПЦ добавки. Доказано е , че чрез добавяне на ПДМАПС в 

елетролитната баня (при подходящ режим) може да се постигне никелово 

покритие с наноразмерни кристалити и много тясно разпределение по размери. 

Ефектът убедително е обяснен с периодичната промяна на макромолекулната 

конформация на ПЦ (формиране и разграждане на дипол-диполни асоциати), 

солфилността им и електровискозитета. 

Съществени забележки към дисертационния труд нямам, а по-скоро въпроси.  

1. Намирате ли за достатъчно обосновано твърдението, че само ПЦ 

макромолекули могат да трансформират хидрофобната повърхност на 

протеиновата макромолекула? (стр.83) Не е ли наблюдавана подобна 

трансформация и с друг вид хидрофилни полимери? 

2. Би било добре да се включат резултатите от запазването на нативното 

състояние на ензима кисела фосфатаза. 

3. Защо стойността на Ткр зависи от дължината на температурния интервал, 

в който се извършва измерването? Не се ли достига равновесието? 

(стр.104) 

4. Какви са границите на точност (на грешката ) на методите, които Вие сте 

ползвали (тегловен и елементен анализ на сяра) ? 

5. Не приемам за логично допускането, че е възможно по-силно дипол-

диполно взаимодействие след формиране на противойонни атмосфери 

около койоните.(стр. 107) 
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6. Би ли се запазила корелацията между степента на набъбване на 

хидрофилните мрежи и  Еа на дехидратиране, ако Еа е изчислена по 

класическия начин , а не чрез изоконверсионния метод?  

7. Не са много ясно очертани кои предположения (виждания) на модела 

съвпадат и кои се различават от моделите на другите автори . 

8. Дисертацията съдържа сравнително малко грешки, повторения и неточни 

стилистични изрази, които няма да отбелязвам. 

Заключение 

Изложените оригинални и съществени научни и научно-приложни приноси 

доказват задълбочените теоретични знания и широкия експериментален опит на 

кандидатката в областта на биологично съвместимите полимери. 

Установените основни параметри, контролиращи биосъвместимите свойства на 

ПЦ, водни разтвори и хидрогелове, обосноваването на теоретичен модел и 

експерименталното му илюстриране и доказване, ми дават основание високо да 

оценя резултатите от проведеното изследване. С убеденост давам положителна 

оценка на дисертационния труд на Ирена Петрова Каменова за придобиване на 

образователната и научна степен “доктор”.  
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