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за дисертационния труд на редовен докторант Мария Емилова Велинова 
на тема: „Молекулно-динамични симулации на хидратирани нейоногенни ПАВ”, 

представена за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 
 
 Дисертационният труд на докт. Мария Велинова е посветен на изследване на 
самоорганизацията на ПАВ в разтвор. Използван е комплекс от методи на изчислителната 
химия. Подборът на обекти ,С12ЕХ, е продиктуван от възможността тези съединения да 
образуват във водна среда молекулни формирования с кавитет, подходящ за акомодиране на 
лекарствени агенти предизвикващи имунна реакция, например, антимикробни пептиди, и по 
този начин да бъдат успешно въведени в клетката. Проблемът е изключително актуален предвид 
добре известната бактериална резистентност към използваните понастоящем антимикробни 
препарати и нежеланите им странични ефекти. Тематиката е част от финансиран от НФНИ 
проект, обединяващ експериментални изследвания от страна на ИФХ-БАН и молекулно 
моделиране в Лабораторията по Квантова и Изчислителна химия във ФХФ-СУ. 
 За постигане на набелязаните цели докторантът на първо място трябваше да се запознае 
с физикохимичното поведение на СУЕХ при различни условия – температура и концентрация. 
Огромният литературен материал проучен по темата е сполучливо обобщен в литературния 
обзор, който в рамките на 20 страници прави преглед на фазовото поведение и приложението на 
изучаваните обекти и обстойно коментира наличните в научната преса изследвания на 
молекулно ниво за този клас ПАВ. Също така компактно, но изчерпателно са представени 
използваните методи за молекулно моделиране, които представляват широк спектър от 
квантовомеханични и класически подходи, използвани в отделните етапи на работата. 
 За изясняване на динамиката на самоорганизация на С12ЕХ се наложи извеждането на 
молекулно-механични параметри, които да бъдат включени в силовото поле, използвано за 
молекулно-динамичните симулации. Това бе извършено с помощта на квантовомеханични 
методи от висок клас след изчерпателен конформационен анализ. Валидацията на параметрите е 
направена по 5 характеристики, за които са получени близки до експерименталните резултати. 
Изведените за пръв път параметри за нискомолекулни олигоетиленгликоли са включени в 
силовото полета AMBER и окрупнени за MARTINI. Също така за пръв път систематично и 
детайлно е проследена самоорганизацията на различни етапи – от образуването на димери в 
силно разредени разтвори през формирането на мицели около СМС до получаването на 
характерните фази при високи обемни концентрации. За пръв път са определени агрегационните 
числа, при които настъпва втората СМС. Изтъкнати са прилики и разлики, дължащи се на 
различния размер на главите на сърфактанта както по отношение на конформацията на 
отделните мономери в агрегата, така и по отношение на надмолекулните структури, които се 
формират. Показан е пример за потенциалното приложение на образуваните при ниски 
концентрации мицели като нанотранспортер на моделен антимикробен пептид. По този начин 
изследването има завършен вид, включващ цялостната процедура по молекулното моделиране 
на векторен носител и е източник на ценна стерична и енергетична информация на молекулно 
ниво. 



 Резултатите са представени в 4 публикации и са докладвани над 20 пъти на научни 
форуми. Последното докладване преди апробацията беше отличено от специализирана в 
областта аудитория с награда за най-добро представяне. Мария Велинова е член на екипите на 8 
договора (4 СУ+4 НФНИ). 
 Като научен ръководител на докторанта мога да дам следната оценка на работата по 
дисертацията: 
 Прегледът на литературните източници е извършен напълно самостоятелно. Впечатлена 
съм от добрата навигация на докторанта в морето от информация по темата, която не е 
проучвана предварително в групата. Използваният инструментариум от теоретични методи 
изискваше различно усилие от докторанта. Докато квантовомеханичната част беше добре 
позната на г-ца Велинова след 3-годишен опит като кръжочник в Лабораторията, подготовката 
и за класическите методи се ограничаваше с минималния брой упражнения от курсовете в 
магистърската програма по Изчислителна химия. В това отношение докторантът прояви 
огромно упорство и инициатива, разучи няколко програми за МД симулации (NAMD, 
GROMACS, Amber), написа оригинални скриптове, направи симулации на други обекти за 
тренировка, пое упражненията по “МК и МД симулации” в продължение на 2 години. Процесът 
на самоорганизация при високи концентрации изисква продължителни симулации, за които 
атомистичното ниво не е подходящо. В тази връзка докторантът по своя инициатива установи 
контакт с лаборатория, разработваща един от най-успешните химически смислени окрупнени 
модели (MARTINI), сама си осигури финансиране от HPC-Europa2 и прекара 3 месеца обучение 
(в рамките на 2 години), като усвои методиката по окрупняване на структури и параметри. В 
полето бяха вложени изведените от нея стойности, тествани бяха различни сценарии. В резултат, 
от една страна докторантът е вече признат участник в екипа на разработчиците на MARTINI с 
амбициозни намерения за нови методични приноси (mesoscale and hybrid MD), а от друга – за 
пръв път бяха извършени микросекундни симулации, които показаха една по-далечна еволюция 
на системите с ясен химически контекст. Всички симулации и техните анализи са лично дело на 
дисертанта. 
 Първоначалният ръкопис на всички статии, в които г-ца Велинова е първи автор, е 
написан изцяло от нея и крайният вариант е претърпял много малко (предимно езикова) 
редакция. Същото се отнася за докладванията – тя е ненадминат майстор на ясни и зрелищни 
презентации. 
 По време на докторантурата Мария Велинова прослуша редица допълнителни курсове 
във ФзФ и участва в международни школи. Положи отлично изпитите от докторантския си 
минимум, покри всички нива на овладяване на английски език. След обучението си по Квантово 
Монте Карло изнесе подробен семинар пред Катедрата и клуб IN SILICO. Наред с това тя пое 
воденето на упражнения по няколко дисциплини, както и обучението на няколко кръжочника, 
които бързо напреднаха под нейно ръководство. 
 Накратко, докторантът не само изпълни своите научни и образователни задачи, но 
понастоящем е напълно изграден, опитен и самостоятелен научен работник, готов за 
академично поприще, за успеха и в което нямам никакво съмнение. 
 Въз основа на гореказаното с настойчива убеденост препоръчвам на Научното жури 
присъди степента ‘доктор’ на кандидата. 
 

София, 19.03.2011 г.        Подпис:     
/Аля Таджер/ 


