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Едно от модерните направления във физикохимиятa е теоретичното моделиране на 
структурата и свойствата на водни разтвори от амфифилни вещества. Тази тематика е 
тясно свързана със съвременните методи за целенасоченото създаване на нови продукти и 
приложения, които имат пряко отношение към подобряване качеството на живот на 
човека: нанотехнологии, биотехнологии, пренос на лекарствени вещества и медицинска 
диагностика. В този смисъл, изучаването на структурните особености на подобни водни 
системи е много актуална научна и научно-приложна тематика. Един интересен и важен 
проблем е систематичното изследване на условията за възникване и нарастване на 
амфифилни агрегати в широк концентрационен интервал, вкл. при по-ниски (под ККМ) 
концентрации за водни разтвори на едноверижни нейоногенни сърфактанти от типа на 
алкил олигоетиленгликолови етери.  

Целта на представения дисертационен труд е да се изследват теоретично конформацията 
на амфифилните молекули във водна среда, структурата и стабилността на възникващите 
самоорганизирани агрегати (прамицели и мицели). Главен мотив е разработването на 
методика за теоретична оценка на възможността тези сърфактанти да се използват като 
обратими нанотранспортери за хидрофобни молекули (напр. лекарствени и диагностични 
агенти). Водещата идея е, че разликата в дължината на главите на олигоетиленгликолите е 
от основно значение за формата и размера на възникващите самоорганизирани структури. 
Този факт позволява фино регулиране на свойствата поради възможността сравнително 
лесно да се модифицират хидрофилно-хидрофобните взаимодействия. Въпреки наличието 
на редица експериментални доказателства за подобна хипотеза, в досегашната 
специализирана литература няма систематично теоретично моделиране на такива обекти. 
В този смисъл основната част от получените в дисертационния труд резултати са нови и 
оригинални, като разкриват допълнителни възможности за разбиране на механизма на 
самоорганизация в подобни комплексни течни  системи. 

Дисертационният труд се състои от увод и шест глави. Първите три глави на дисертацията 
(Увод, Литературен обзор, Изчислителни методи) имат обзорен характер. Следващите 
четири глави са посветени на систематичното описание на конкретните числени модели и 
процедури. Последователно се въвеждат и моделират конформационните параметри за 
отделните молекули, първоначалното образуване на димери, нарастването на образуваните 
минимални мицели и захващане на антимикробен пептид от агрегатите. В края на 
дисертацията са приложени използваната литература, приносите, както и справки за 
научната активност на дисертантката.  
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Г-ца Велинова познава добре научната литература в областта. Цитирани са 180 източника, 
основната част от които са анализирани в първите три раздела. Специално внимание е 
отделено върху обзора на познанията за нейоногенните ПАВ от групата на 
полиетиленгликол монододециловите етери. Въведени са всички необходими основни 
понятия, направен е преглед на по-важните теоретични подходи. Накратко, но ясно са 
очертани основните теоретичните и експериментални постижения до работите на 
дисертантката, описани са свойствата и фазовото поведение на сърфактантите.  

Ядрото на дисертационния труд обхваща глави 4-7, където е изложена приносната част в 
изследванията на Мария Велинова. Там са представени резултатите от теоретични 
изследвания и числено моделиране на водни разтвори от три представителя на 
нейоногенните ПАВ: С12Е3, С12Е4, С12Е5. Установено е, че процесът на самоорганизация 
във воден разтвор протича в три етапа: бързо образуване на прамицеларни структури, 
растеж на агрегатите и получаване на стабилни равновесни мицели. Направена е оценка на 
влиянието на концентрацията на сърфактанта и дължината на главата върху формата и 
размера на образуваните амфифилни агрегати. Определени са условията за получаване на 
онези структури, които са най-подходящи за включване на хидрофобни агенти с 
предварително зададени свойства. Представено е моделно изследване за натоварване на 
тези оптимални агрегати с малък моделен пептид, което валидира представената схема за 
подбор на оптимален нанотранспортер в биологични системи. 

Най-съществените моменти от изследванията в дисертационния труд са следните: 

1. С помощта на квантово-химични изчисления са получени молекулно-кинетични 
параметри, които са използувани в МД симулации на конформациите на единични 
молекули във вакуум и водна среда. Проведени са изчисления с два от моделите на водата 
TIP3P и TIP4P. Установено е, че TIP4P дава по-добри резултати за описание на 
конкретните сърфактантни системи. Изчислителният протокол е съставен на основата на 
комбинация и модификация на известни квантовомеханични методики (МР2 и РВЕ) и МД 
тестове за пресмятане на основни термодинамични характеристики на моделните 
молекули от ПАВ и вода. Сравнението с налични експериментални данни за тези величини 
потвърждава приложимостта на този протокол. 

Трябва да се отбележи, че представените в тази част от дисертацията резултати са важен 
подготвителен етап за по-нататъшното теоретично моделиране на изследваните системи. 
Те внасят значителна яснота в механизмите на хидрофилно-хидрофобните взаимодействия 
на единични молекули ПАВ с разтворителя и дават обосновка за евентуалните причини за 
последващо възникване на димери и прамицели. Последното е от основно значение за 
практическото приложение на тези, по същество фундаментални, резултати, които обаче 
могат пряко да се използуват за получаване и контрол върху свойствата на нови 'меки' 
наноматериали. 

2. Разработена е изчислителна процедура за количествена оценка на тенденцията за 
образуване на димери и прамицели във водни разтвори на изследваните нейоногенни ПАВ. 
Определена е най-често срещаната взаимна ориентация на молекулите в тези 
прамицеларни структури. Както и би могло да се очаква, най-предпочетена е ориентацията 
хидрофобна опашка/хидрофобна опашка. Този резултат е следствие от факта, че 
хидрофобните взаимодействия са основна движеща сила в самоорганизацията на 
едноверижни ПАВ във воден разтвор. Допълнително е установена разлика в 
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предпочитаната ориентация на отделните молекули в димера в зависимост от дължината 
на хидрофилния сегмент. При най-голям брой ЕО-групи получените димери имат най-
компактна структура. Причината е, че с нарастване на броя на ЕО-групите, хидрофобният 
характер на „главите” се засилва, факт добре известен от експериментални изследвания. 
Моделирането валидира и друг интуитивно очакван ефект – ролята и значението на Н-
връзки за компактността на образуваните димери от една страна, и за тяхната стабилност – 
от друга страна. Установено е, че най-стабилните агрегати образуват най-голям брой Н-
връзки с разтворителя. Това е един важен нов резултат, който съществено допълва и 
уточнява ролята на Н-връзки в началните етапи на амфифилната самоорганизация във 
воден разтвор. Уточнена е ролята и значението на взаимодействието между молекулите в 
димера, установено е, че в почти всички случаи една от молекулите запазва постоянна 
конформация („закотвяне”) и другата молекула се ориентира спрямо нея. При това, 
размерът на хидрофилния блок в ПАВ влияе основно върху компактността на структурата, 
а не върху самия факт за възникване на димери. Този тип теоретично изследване в тази 
пълнота се прави за пръв  път от дисертантката.  

3. Изследван е процесът на мицелообразуване в разтвор в зависимост от концентрацията 
на ПАВ. И за трите сърфактанта е установено, че в областта около и над ККМ, 
самоорганизацията преминава през три етапа: прамицелообразуване, което и в трите 
случая води до сферични агрегати, растеж на прамицелите, образуване на относително 
стабилни мицеларни структури с различна геометрия.  

4. Получените резултати показват, че тези сърфактантни системи могат да се използуват 
като нанотранспортери. При това, мицеларните агрегати от С12Е4 и С12Е5 са по-подходящи 
в концентрирани разтвор, докато при мицелите от С12Е3 за наноконтейнери по-подходяща 
е областта на ниските концентрации. Идеята е отлично илюстрирана с примера на 
захващане и пренос на моделен пептид от сферични пентаетиленгликолови 
монододецилови мицели.  

Изследванията в дисертацията са проведени като са използвани в максимална степен 
възможностите на комбиниран протокол, който включва квантовомеханични пресмятания, 
модификации на CG и AA МД и приложение на стандартното силово поле MARTINI. 
Дисертантката успешно се е справила със специфичните трудности, които съпътстват 
използуването на тези методика към водни разтвори на нейоногенни едноверижни ПАВ 
вкл. и в концентрационната област под ККМ.  

Дисертационният труд е разработван като част от тригодишен договор между ФНИ-
МОНМ и катедра „Физикохимия” от ХФ на СУ, в синхрон с получаваните 
експериментални резултати в група от секция „Повърхности и колоиди” на ИФХ-БАН. 
Дисертантката е работила и в University of Groningen през 2010 г. и 2011 г. по два проекта 
(HPC-Europa2 Grant: Coarse-Grained Molecular Dynamics Simulations) в групата на Prof. S. J. 
Marrink. Това е позволило на Мария Велинова не само да усвои тънкостите на CG-MD в 
групата на създателя на окрупненото силово поле MARTINI, но и да придобие опит за 
работа в условията на автентично международно научно сътрудничество.  

Научните приноси на дисертационния труд са със значителна степен на новост и 
представляват в завършен вид едно систематично и грижливо проведено теоретично 
изследване на амфифилната самоорганизация във водни разтвори на нейоногенни ПАВ от 
групата на олигоетиленгликол монододециловите етери. Приносите са формулирани в пет 
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точки. Приемам тези приноси и считам, че те могат да се определят като доказване с нови 
средства на съществени нови страни в съществуващи научни проблеми. Макар на пръв 
поглед да изглежда, че в дисертационния труд няма съществен методичен принос, трябва 
да се отбележи, че самото разработване на CG моделите за този клас нейоногенни ПАВ е 
самостоятелна методична задача и  е направено за пръв път от дисертантката.  

Като цяло текстът на дисертацията е много добре организиран, със стегнато представяне 
на научния проблем, използваните модели и изчислителни подходи. Резултатите са ясно 
формулирани и анализирани след всяка глава с приносен характер (гл.4-7). Нямам никакви 
възражения по същество.  

Ще отбележа обаче някои езикови неточности и прекомерна употреба на чуждици, като 
напр. „планарни мицели” (стр. 10), „индикира наличието на преход” (стр. 14), 
„еквилибриране на системата” (стр.22), „разработчици” и „акуратно пресмятане” (стр. 54), 
„по-малко негативни” (стр.69). Считам че в литературния обзор би трябвало да се 
споменат и следните работи, които макар да се отнасят до йоногенни амфифили, имат 
отношение към тематиката на  дисертацията: 1. P. Mukerjee et al., JPC, vol. 62, 1390-1404 
(1958). В тези работи за пръв път се предлага хипотезата за наличие на “димери” в 
амфифилни системи и тя се използва за интерпретация на eкспериментални данни за 
еквивалентната електропроводимост на водни разтвори. 2. M. Vold, JCIS, vol. 116, 129 
(1987); 135, 520 (1990). Доколкото ми е известно това са първите работи, в които се 
моделира числено възникването на димери във воден разтвор на натриев додецил сулфат, с 
отчитане на различни конформации на отделните мономери и се дава оценка на 
енергетичните параметри на тези прамицеларни структури.  

Дисертационният труд се основава на 4 научни статии. Две от тях са публикувани в 
специализирани международни издания с импакт фактор (Langmuir, Progress in Theoretical 
Chemistry and Physics), една е предадена за печат в Journal of Physical Chemistry B, една е 
част от доклад в работата на международен консорциум (Science of Supercomputing in 
Europe). Във всички статии г-ца Велинова е пръв автор и това ми дава основание да 
смятам, че приносите в дисертационния труд са в значителна степен лично дело на 
дисертантката. Публикациите са излезли през последната година (2011) и засега все още не 
е съобщено за забелязани цитати. Резултатите са представяни на 16 международни и 
български научни форуми (10 доклада и 11 постера). 

Авторефератът е направен съгласно изискванията и отразява правилно основните 
положения и научните приноси на дисертацията.  

Въз основа на гореизложеното считам, че предложеният дисертационен труд напълно 
удовлетворява всички изискванията на ЗРАСРБ и на Препоръчителните критерии при 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ за 
професионално направление „Химически науки”. Убедено препоръчвам на Почитаемото 
Научното жури да присъди на редовен докторант Мария Емилова Велинова 
образователната и научна степен “доктор” в професионално направление 4.2. „Химически 
науки” (Теоретична химия).  

       Рецензент: 

 

22 март, 2012 г., София      (проф. дн Елена Милева) 


