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 С Т А Н О В И Щ Е 
от проф. дн Петко Маринов Иванов 

за дисертационния труд на Мария Емилова Велинова на тема „Молекулно-динамични 
симулации на хидратирани нейоногенни ПАВ”, представена за присъждане на образователната 

и научна степен „доктор” 

Дисертацията представя изследване с молекулна динамика върху нейоногенни 
сърфактанти, C12E3, C12E4 и C12E5, като градивни единици за потенциални обратими 
нанотранспортьори на терапевтични вещества през клетъчната мембрана. Подбраните модели, 
олигоетери с алканова опашка, отговарят на някои от важните необходими свойства, които 
трябва да притежават такива вещества: да са амфифилни, мицелообразуващи и 
биосъвместими.  

Формулирани са две основни задачи: (i) Параметризиране на етиленгликоловите 
фрагменти от молекулите (глава 4); (ii) Атомистични (AA MD) и окрупнени (CG MD) 
молекулно-динамични симулации на разглежданите сърфактанти. 

Дисертацията е структурирана в седем глави: (i) Увод. (ii) Стегнат, логически 
последователен Литературен обзор (цитирани са 180 литературни източника), представящ и 
критичен анализ на предхождащи теоретични изследвания на други автори върху разтвори и 
монослоеве на сърфактанти СуЕх. (iii) Глава трета представя използваните изчислителни 
методи (MD, MM (Amber99, MARTINI), QM методи: HF, теория на пертурбациите (MP2), 
DFT). (iv) Глава четвърта ни въвежда в работата извършена от дисертантката по напасване на 
подходящи стойности на ограничен брой липсващи AMBER ММ параметри за моделиране на 
алканови етери.  

Последните 3 глави включват резултатите от оригиналните изследвания, предмет на 
дисертацията. Охарактеризирани са взаимната ориентация и междумолекулните 
взаимодействия на димери от С12Ех (Глава 5). Определен е видът на наблюдаваните 
преагрегати от този тип и е направена количествена оценка на склонността към образуването 
им. Оценена е енергията на свързване на димерите (MP2/6-31G*; коригирана с BSSE 
поправки). Всички симулации са направени с GROMACS 4.0, а част от резултатите са 
анализирани с помощни програми от Amber пакета; за визуализация на симулираните системи 
е използвана програмата VMD; извършен е клъстерен анализ с цел оценка на вероятността за 
определен тип взаимна ориентация на молекулите в димера (опашка/опашка, глава/опашка, 
глава/глава). Симулациите (CG, AA) еднозначно показват, че в почти всички димери се 
предпочита ориентация на опашките една спрямо друга, което е благоприятно за нарастването 
им до мицели, независимо от конкретното взаимно разположение на молекулите. 
Констатирано е (CG МД) близко разположение на мономерите един спрямо друг, като най-
вероятната ориентация е опашка-опашка, което съответства на хидрофобния характер на тези 
части и на дистанцирането им от полярната водна среда. АА МД симулациите потвърждават 
тази тенденция, като при повечето системи е установена очакваната предпочетена транс-
конформация на опашките. Главите проявяват значителна подвижност поради гош-ефекта в 
етиленгликоловите остатъци. Направен е извод за ролята на главите като движеща сила за 
динамиката на молекулите, дължащо се вероятно на по-благоприятното им взаимодействие с 
обкръжаващите ги водни молекули. 

Глава шеста третира Моделиране на концентрационно обусловени преходи с промяна на 
формата на агрегатите на нейоногенни сърфактанти С12Ех във воден разтвор. На CG ниво 
(CG МД симулации на системи отговарящи на различни концентрационни интервали преди и 
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след СМС при случайно начално разпределение на молекулите в кубична симулационна 
кутия) е изследван процесът на самоорганизация, протичащ в разтвори на сърфактанти от вида 
С12Ех с различна концентрация (окрупнено силово поле MARTINI). Оценено е влиянието на 
концентрацията на сърфактанта и на дължината на главата на сърфактантите от алкил 
олигоетиленгликолов тип върху формата на образуваните агрегати. С намаляване на размера 
на главата на сърфактанта предпочитано е образуването на структури с по-малка кривина като 
бислой (в концентрирани разтвори) и дисковидни мицели (в разредени разтвори). По-голямата 
глава обуславя образуване на сферични (в разредени разтвори) и пръчковидни (в 
концентрирани разтвори) форми. Не е неочаквано, че сърфактантът С12Е4 проявява междинно 
поведение в сравнение С12Е3 и С12Е5. Наблюдавани са два геометрични прехода с промяна на 
формата при увеличаване на концентрацията: сфера-диск (за С12Е4) и сфера-пръчка (за С12Е5). 
Процесът на агрегиране и при трите сърфактанта се характеризира с три стадия: бърза 
агрегация на мономерите в малки олигомери и нарастването им до малки сферични мицели; 
процес на растеж на сферичните мицели чрез присъединяване на по-малки мицели или 
мономери и последен етап (в µs скалата) – достигане до относително стабилни по размер и 
форма мицели. Направен е извод, че от гледна точка на практическото приложение на 
изследваните системи като нанотранспортьори, подходящи са само двата по-големи 
сърфактанта в концентрирани разтвори или трите, но в разредени разтвори. В последната глава 
е демонстрирано възможно приложение на примера на подходящо подбрана мицела като 
обратим нанотранспортьор (MD/CG симулация с въведен моделен антимикробен пептид в 
агрегата). Направена е оценка на способността на агрегата да пренася хидрофобни фрагменти. 
Получени са обнадеждващи резултати по отношение на потенциала за пренос на терапевтични 
агенти чрез нанотранспортерни капсули изградени от С12Ех.  

Като цяло дисертационният труд съдържа оригинални приноси, които могат да се 
характеризират като новост за науката и разширяване на съществуващите знания. Резултатите 
са представени ясно и коректно. Резултати от дисертацията са оформени в 3 публикации 
(Langmuir и глава в книга) и са докладвани на 21 научни форума. Г-ца Велинова е съавтор на 
още 5 публикации (2 в Langmuir и 2 в J. Mol. Struct (Theochem), както и на други 8 презентации 
на конференции. Проведените изследвания са перспективни и добра основа за бъдещо 
разширяване и задълбочаване, насоките за които са до голяма степен очертани в 
дисертационния труд.  

Познавам дисертантката от участието и в лекционния курс по Молекулна механика в 
магистратурата по Теоретична и изчислителна химия и от нейни презентации на различни 
научни форуми (спечели награда на Заключителната конференция по проект „МАДАРА”). 
Потвърждават се отличните ми впечатления за прилежен студент със задълбочени познания. 
Работата и по дисертацията я характеризира като перспективен отлично подготвен млад учен 
способен да решава самостоятелно сложни проблеми в областта на изчислителната химия.  
 Въз основа на всичко казано по-горе може да се заключи, че дисертационният труд на 
г-ца Мария Велинова представлява сериозно и оригинално научно изследване и напълно 
отговаря на изискванията за получаване на исканата степен. По тази причина убедено 
препоръчвам на почитаемото Научно жури да и присъди научната и образователна степен 
«доктор». 
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