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Рецензия 

по дисертационен труд на тема  

„Кинетично поведение на пенни филми от водни разтвори на говежди серумен 

албумин и n-додецил--D-малтозид“ 

представен за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“  

по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 

„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ 

от ас. Анелия Цветанова Герасимова - Пенева 

докторант в самостоятелна форма на обучение 

катедра Химия, Факултет „Фармация“, Медицински Университет - Варна 

 

От член на Научното жури (съгл. Заповед № Р-109-93/04.04.2017 г.),  

определен за рецензент съгласно заповед № Р-109-127/24.04.2017 г., 

доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова, Факултет по химия и фармация,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София  

 

Представената ми за рецензиране дисертация съдържа 133 страници текст с 43 

фигури и 6 таблици, както и 3 приложения. Цитирани са 145 литературни източника. 

Резултатите, които са включени в дисертацията, са публикувани между 2012 и 2017 

година в 4 статии, 2 от които са в авторитетното международно списание с импакт 

фактор “Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects”. Всяка от 

статиите в Colloids Surfaces A вече има по 3 забелязани цитата, което е показател за 

актуалността на тематиката и качеството на проведените изследвания и 

публикуваните резултати.  

Дисертацията е изготвена под ръководството на проф. д-р Жана Ангарска, 

която е съавтор и на 4-те публикации, които са включени в дисертацията. Анелия 

Герасимова е първи автор на две от публикациите, а в другите две е втори автор като 

първият е проф. Ангарска. Резултати от дисертацията са докладвани на 3 

конференции лично от Анелия Герасимова, а като постери са представяни на още 4 

международни конференции.  

Дисертацията е структурирана в три основни глави, предшествани от кратък 

Увод. Отделно са оформени, съгласно изискванията, и части „Изводи“, „Приноси“, 

„Литература“, „Публикации“, „Приложения“.  
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В част „Увод“ са въведени стегнато и ясно научната област и конкретната 

тематика, целта и структурата на дисертацията. Предвид поставената цел: 

„Експериментално изследване на кинетичното поведение и равновесното състояние 

на пенни филми, образувани от смесени водни разтвори на говежди серумен 

албумин и n-додецил--D-малтозид; използване на данните от него за оценяване на 

ко-адсорбцията на BSA на филмовите фазови граници и изказване на хипотеза за 

състава на филмите.“ са формулирани адекватно и необходимите задачи за нейното 

изпълнение.   

Глава 1 „Теоретична основа“ представя най-важните характеристики на 

основния обект на изследването: тънките течни филми, както и на използваните 

вещества говежди серумен албумин (BSA) и n-додецил--D-малтозид (C12G2). Точно 

и подробно е описано съвременното състояние на изследваните системи с 

изчерпателна литературна справка.   

Глава 2 „Материали, методи и изчислителни процедури“ кратко и стегнато 

представя всички използвани методи и процедури.  

Глава 3 „Резултати и обсъждане“ обединява резултатите от всички видове 

изследвания и анализи, групирани в 5 основни секции и 9 подсекции. Всяка секция 

завърша в Резултати и изводи от съответната група изследвания. Петте основни 

секции представят последователно важни характеристики на изследваните разтвори 

на говежди серумен албумин и n-додецил--D-малтозид: свързването на n-додецил-

-D-малтозид върху протеиновата молекула в секция 5.1, повърхностна активност в 

секция 5.2, атомно-силова микроскопия в 5.3, тънки филми в 5.4, оценки и анализ на 

състава в 5.5. Намирам това подреждане за много удачно, защото позволява ясен 

анализ и недвусмислена интерпретация на резултатите във всяка следваща секция и 

представяне на логична и обоснована схема/хипотеза за състава на повърхностните 

адсорбционни слоеве и на пенните филми при различни съотношения на двете 

вещества на Фиг. 43 в края на секция 5.5.  

Комбинирането на изследвания на пенни филми с такива на повърхностни 

свойства (напр. чрез тензиометрия, неутронно разсейване, флуоресценцентна или 

атомно-силова микроскопия) се прилага успешно от все повече изследователски 

групи през последните години за разбиране на свойствата на комплексни системи на 

няколко вещества. В представената дисертация този подход е доразвит и обогатен с 

нови методи и анализи, освен вече станалите „стандартни“ тензиометрия и атомно-

силова микроскопия.   

Намирам за особено успешно и полезно комбинирането на флуориметрия и 

тензиометрия за анализ на взаимодействията и свързването между протеина и 
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нискомолекулния малтозид. Получената важна информация за взаимодействие 

между BSA и C12G2 наистина ще позволи комбинации от тези вещества да се 

използват в безопасни съотношения за важни приложения, вкл. при производството 

и съхранение на биологично активни вещества.  

Много важен принос на работата са получените количествени данни за 

скоростта на изтъняване на филми с протеин, която е различна в различните области 

от филмите. В резултат напълно обосновано, според мен, е изказано становището, че 

параметърът критична дебелина губи класическия си смисъл за протеинови филми. 

Измерванията с разтваряне на „суха пяна“ не само обогатяват и обосновават 

направените изводи, но също и демонстрират похвалния стремеж на екипа да 

показва приложимостта на получените резултати за различни системи (напр. за пяна 

с протеини, която се използва в най-различни хранителни продукти).  

Всички формулирани приносите отразяват правилно, според мен, основните 

резултати и заключения, както и новите развити и приложени подходи при 

изследването на смесени разтвори на говежди серумен албумин и n-додецил--D-

малтозид.  

Получените нови важни резултати за свойствата на пенни филми с протеини с 

или без ниско-молекулни повърхностно-активни вещества, вкл. повишен вискозитет 

във филмите, отварят нови полета за интересни бъдещи изследвания и като 

следваща стъпка бих препоръчала включването и на повърхностния вискозитет в 

тези разглеждания.  

Дисертацията и авторефератът са написани много ясно, стегнато и прегледно. 

Техническите грешки са пренебрежимо малко, напр. формула (24) или обясненията 

към формула (32), както и заглавието на Приложение 3 „Данни за равновесното 

повърхностно напрежение на …“, каквито данни точно за равновесно повърхностно 

напрежение не са дадени. Тези бележки по никакъв начин не омаловажават доброто 

цялостно впечатление от работата, приносите и заключенията.  

Анелия Герасимова е извършила много обемно експериментално и аналитично 

изследване. Всички експериментални данни и числени резултати са анализирани 

внимателно и критично, сравнявани са с литературни данни, изказвани са разумни 

хипотези за наблюдавани разлики, направени са важни за науката и за практиката 

изводи и заключения.  

 

Общото ми впечатление от представения дисертационен труд е изцяло 

положително. Изложението показва, че Анелия Герасимова-Пенева е изследовател с 

отлична университетска подготовка и компетентност в областта на химията на 
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природните и физиологично активните вещества, физикохимията, повърхностните 

явления. Този извод се подкрепя и от богатата учебно-преподавателска и научно-

изследователска дейност видна от Автобиографията. Смятам също така, че 

дисертационния труд е в огромна степен лично дело на дисертанта.  

 

Представеният ми за рецензиране дисертационен труд, вкл. и науко-метричните 

показатели, изцяло съответства на изискванията за получаване на образователната и 

научна степен “доктор” в Закона за развитие на академичния състав на Република 

България.  

Въз основа на гореизложеното убедено препоръчвам: на Анелия Цветанова 

Герасимова – Пенева, докторант в самостоятелна форма на обучение, катедра 

Химия, Факултет „Фармация“, Медицински Университет - Варна, да бъде присъдена 

образователната и научна степен “доктор”. 

 

 

 

1.06.2017 год.     Изготвил: 

гр. София      /доц. д-р Кръстанка Г. Маринова/ 


