
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Константин Тодоров Балашев, 

за дисертационния труд на маг. хим. Мария Емилова Велинова 

на тема: „Молекулно-динамични симулации на хидратирани нейоногенни ПАВ”, 

представена за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

 
 Представеният ми за становище дисертационен труд обхваща 127 печатни 
страници и съдържа 21 таблици и 56 фигури. Материалът е разпределен в 6 глави, 
заедно с увод, литература и приноси. Обзорно-теоретичният дял е представен в първа и 
втора глава на дисертацията, озаглавени съответно – „Литературен обзор“ и 
„Изчислителни методи“. Резултатите от собствените изследвания са разпределени в 
останалите 4 глави от дисертацията, със заглавия съответно – „Систематично 
извеждане и тестване на AMBER молекулно-механични параметри за симулиране на 
алканови етери“, „Оценка на взаимната ориентация и междумолекулните 
взаимодействия на димери от С12Ех“, „Моделиране на концентрационно обусловени 
преходи с промяна на формата на агрегатите на нейоногенни сърфактанти С12Ех във 
воден разтвор“ и „Въвеждане на малък антимикробен пептид в мицела от С12Е5”.  

 В литературния обзор задълбочено са разгледани свойствата на сърфактантите, 
тяхната класификация, самоорганизация, фазови преходи и пр. В глава 2 са разгледани 
изчислителните методи, използвани за целите на дисертацията. Трябва да подчертая, 
че тези две части от дисертацията са написани изчерпателно и информативно, като 
сложният математически апарат е представен по възможно най-разбираемия за 
читателя начин. Цитираната литература обхваща по-съществените публикации по 
темата на дисертацията. От цитираните общо 180 източника, 104 са свързани с обзора, 
който заема 25 страници.  

 Целите поставени в дисертацията са свързани с изследване, с помощта на 
методите на молекулната динамика (МД), на системи от разтворимите нейоногенни 
ПАВ (сърфактанти) с различна дължина на хидрофилната глава – С12Е3, С12Е4 и С12Е5. 
Предложен е триетапен изследователски подход: (i) посредством ab initio изчисления 
на електронните и структурните характеристики на малки моделни молекули да се 
разработи подходящ молекулно-механичен модел, който да се използва за обобщение 
на молекулно-механични параметри за ПАВ; (ii) за да се определи ефективността на 
намерените параметри се извършва тестването им върху по-малки системи и сравнение 
с налични в литературата експериментални данни; (iii) провеждане на МД симулации 
на разглежданите в дисертацията сърфактанти.  



 Актуалността на проблемите в дисертационния труд в научно и приложно 
отношение е безспорна. Изучаването на процесите на самоорганизация и транспорт 
при клетъчните мембрани е тясно свързано с редица проблеми на съвременната 
наномедицина и фармация, като например, синтеза и изучаването на свойствата на 
вещества, които да служат като нанотранспортери към и от вътреклетъчното 
пространство. В този смисъл изборът на трите ПАВ като моделни системи е 
изключително подходящ, тъй като те отговарят на някои от основните изисквания за 
потенциални векторни носители на лекарствени форми, осигуряващи насочен 
транспорт към целеви клетки, а именно – да са амфифилни, мицелообразуващи и 
биосъвместими. В този смисъл, считам за особено ценни резултатите, докладвани в 
глави 6 и 7, където на базата на приложения изчислителен подход е подбран мицел с 
приложение като обратим нанотранспортер и е проведена симулация с въведен в 
мицела моделен пептид, с цел оценка на способността му за пренос на хидрофобни 
агенти.  

 Списъкът с научни публикации включва 4 статии (две излезли от печат и една 
под печат), като резултатите също така са докладвани на 21 национални и 
международни конференции и конгреси. В представените в дисертацията публикации, 
г-ца Велинова е първи съавтор и в 4-те публикации. Авторските колективи, в които 
участва, са от 4-рима съавтори, само в една от статиите те са 5. Този факт, заедно с 
цялостното текстово оформление на дисертацията, показва водещото участие и роля на 
г-ца Велинова при изготвяне на дисертационния труд. Стилът на изложението, начинът, 
по който е поднесен материалът, посредством графики, таблици и пр., публикациите и 
докладите, представени на научни форуми, както и личните впечатления от проведени 
дискусии с дисертанта, ми дават основание убедено да твърдя, че получените данни са 
достоверни и тяхното тълкуване е оригинално. Представеният автореферат отговаря на 
изискванията и правилно отразява основните положения и научните приноси на 
дисертационния труд.  

 Въз основа на гореизложеното, считам, че дисертационният труд не само 
отговаря, но и значително надхвърля всички законови и нормативни изисквания за 
придобиване на исканата степен, и затова убедено препоръчвам на почитаемото 
Научно жури да присъди на г-ца Мария Велинова научната и образователна 
степен «доктор».  
 
София, 17.03.2012 г.       

доц. д-р Константин Балашев  
/Кат. Физикохимия, ХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“/ 


