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СТАНОВИЩЕ

от д-р Тодорка Лулчева Димитрова –
доцент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор'

в област на висше образование Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки, докторска програма Електрични, маг-
нитни и оптични свойства на кондензираната материя

Автор: Валентин Ганчев Кабаджов
Тема: „Оптични методи за изследване на структурните изменения на белтъци в
полидисперсни системи”
Научен ръководител: Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова

1. Общо представяне на процедурата и докторанта
Със заповед № P33-1604 от 17.04.2018 г. на Ректора на Пловдивския университет „Па-

исий Хилендарски" (ПУ) съм определена за член на научното жури за осигуряване на описа-
ната по-горе процедура. Представеният ми комплект материали на електронен носител е в
съответствие с Чл.36 (1) от Правилника за развитие на академичния състав на ПУ и включва
всички необходими справки и документи. Не е приложен изпитен протокол от лекционния
курс „Оптични методи за анализ на хранителни продукти”, положен на 15.02.2016 г. пред
лектора на курса проф. дфн Тинко Ефтимов. В автобиографията не е отразена актуалната
заемана длъжност от докторанта.

Докторантът е приложил 1 брой автореферат и 3 копия на публикации в пълен текст в
списания и сборници от конференции.

2. Актуалност на тематиката
Интензивното развитие на хранителните технологии и повишените изисквания към

качеството на хранителните продукти в световен мащаб налага необходимостта от разработ-
ване на бързи, прецизни и неразрушителни методи за анализ н контрол. Темата на докторския
труд отговаря на това предизвикателство като си поставя за основна задача разработване на
оптичен метод за проследяване на процесите на структурни изменения на млечните протеини
по време на ензимна коагулация. Конструирането на влакнесто-оптично измерително уст-
ройство позволява онлайн проследяване и контролиране на кинетични процеси, което го прави
много подходящо за технологични приложения в млекопреработвателната промишленост.
Моделирането на изследваните процеси може да доведе до теоретични разработки с прило-
жимост и в други научно-приложни области.

3. Познаване на проблема
Литературният обзор е базиран на 216 литературни източника, от които 176 са на ла-

тиница и 40 на кирилица. По-голямата част от източниците са публикувани след 2000 г.,
ползвани са голям брой монографии. В Глава 1 „Структура и свойства на протеините (лите-
ратурен обзор)“ докторантът е показал задълбочено познаване на обекта на научното изс-
ледване като е описал подробно структурните и физико-химичните особености на протеините,
механизмите на коагулация и факторите, които оказват влияние върху този процес. Специално
внимание е отделено на млечните протеини, които са използвани като моделна система в
представения труд. В Глава 2 „Оптични методи за изследване на структурни изменения на
протеини в полидисперсни системи“ авторът е изложил физичните принципите на работа,
както и предимствата и недостатъците на класическите оптически методи, имащи отношение
към темата. Въз основа на това е подбран основния метод на провежданото научно изследване.
Всичко това говори за добро познаване на проблема.
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4. Методика на изследването
Основната цел на научното изследване е разработване на оптичен метод за проследяване

на процесите на структурни изменения на протеини по време на ензимна коагулация. Въз
основа на задълбочената литературна справка като такъв е избран методът на оптичната
турбидиметрия. На тази база е разработено термостатирано влакнесто-оптично измервателно
устройство, което с помощта на спектрофотометъра AVANTES позволява изследване на оп-
тичната плътност в широк спектрален диапазон (200-1100 nm). С цел верификация на метода
и избор на оптимална работна дължина на вълната са проведени голям брой изследвания на
привидното поглъщане на краве мляко (натурално сборно пълномаслено, натурално обез-
маслено прясно и  сухо възстановено обезмаслено мляко) по време на ензимна коагулация,
химична и термична денатурация. За съпоставяне на получените резултати с протичащите
структурни изменения са използвани съпътстващи модерни методи на изследване – флуо-
ресцентна и атомно-силова микроскопия, раманова и флуорсцентна спектроскопия, дифе-
ренциална сканираща калориметрия и др. За анализа на експерименталните резултати и ма-
тематическо моделиране са използвани подходящи софтуерни продукти.

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите
Дисертационният труд е в обем от 152 страници, представени са 52 фигури и 17 таблици.

Включва увод, цел и задачи, 4 глави, заключение, изводи, справка за научните приноси, ли-
тература, участие в научни форуми, публикации и забелязани цитирания. Работата се отличава
с добро графично оформление.

Основен принос на докторанта е разработването на влакнесто-оптично измервателно
устройство, позволяващо онлайн проследяване на кинетиката на ензимна коагулация на
млечни протеини, както и на тяхната химична и термична денатурация. Принципът на работа
на устройството е универсален и позволява провеждане на широк спектър от фотометрични
изследвания на течни хетерогенни системи. С него по метода на оптичната турбидиметрия за
краве мляко с различна концентрация на общ белтък и казеин е изследвана кинетиката на
ензимна коагулация, както и кинетиката на химична и термоденатурация при промяна съот-
ветно на концентрацията на коагулиращия ензим химозин, на водородния показател, на кон-
центрацията на денатуриращия агент урея и на температурата.

Съществен принос представлява представения предсказващ модел за избора на
най-информативна дължина на вълната за проследяване на процеса на ензимна коагулация
чрез измерване на привидното поглъщане. С негова помощ е показано, че методът позволява
ефективно използване на евтини и достъпни светлинни източници във видимия диапазон.

За изясняване на протичащите структурни промени докторантът прави сполучливо съ-
поставяне и получава добра корелация на получените при турбидиметричните измервания
резултати с тези, получени с помощта на класически утвърдените методи - флуоресцентна и
атомно-силова микроскопия, раманова и флуорсцентна спектроскопия, диференциална ска-
нираща калориметрия. Интерес представлява дискусията за кинетиката на изследваните
процеси и съпътстващите ги структурни изменения, в която докторантът се позовава както на
надеждни литературни източници, така и на собствени изследвания. При термоденатурацията
е получена много добра корелация между изменението на оптичната плътност и ендотер-
мичните пикове. Докторантът се позовава на рамановите спектри при анализа на протичащите
структурни изменения. Визуализирането на динамиката в топографията на формиращия се
коагулум е постигнато с помощта на флуоресцента и атомно-силова микроскопия.

В текста се забелязват фактологически повторения, терминологични неточности, двус-
мислени изрази, граматически и правописни грешки.

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта
Приложените публикации отговарят на минималните изисквания на Физи-

ко-технологичния факултет на ПУ за присъждане на научно-образователната степен ‚доктор‘.
Една от статиите е публикувана в списание с импакт-фактор. В другите две докторантът е
съответно единствен и първи автор. Резултати от докторския труд са представени на 5 меж-
дународни конференции, но не са посочени темите на представените доклади. Докторантът е
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съавтор на четвърта публикация по темата на дисертацията, която е представена на една от
посочените конференции (Kaunas, 2014), но не е включена в представените материали. От
една от конференциите (Kapaonik, 2014) и от постерната сесия има публикувани абстракти,
които не са приложени. На два от посочените семинари докторантът не е представял доклади.
Забелязани са две цитирания, едното от които е автоцитат. Докторантът е класиран на трето
място в постерната сесия „Светлината в науката и изкуството“, 12 март 2015, СУБ-Пловдив.

Личният принос на докторанта за провеждане на научното изследване, обработката и
анализа на резултатите е безспорен. Той самостоятелно разучи софтуерни продукти за обра-
ботка на експериментални данни. Направи обстойно литературно проучване по избраната
тематика, при което демонстрира добро познаване на проблема. При изпълнение на експе-
рименталните задачи Валентин Кабаджов показа сръчност, находчивост и практически уме-
ния за боравене с апаратура. Той прояви голямо усърдие за прецизна подготовка и съхранение
на пробите, както и за определяне на методиките за изследване на влиянието на различни
фактори (температура, pH, вид и концентрация на коагуланта и др.) върху структурните из-
менения на съдържащите се в пробите протеини. Докторантът се запозна с голям брой апа-
ратурни методи и извърши огромен брой експериментални измервания, като част от резул-
татите не са включени в дисертационния труд и могат да бъдат предмет на допълнително
научно изследване.

7. Автореферат
Авторефератът отразява коректно съдържанието на дисертационния труд.

8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати
Голяма част от получените експериментални резултати и теоретични модели не са

публикувани извън рамките на дисертационния труд. Препоръчвам на докторанта да ги
оформи като няколко самостоятелни публикации в научни списания с висок рейнинг.

Бих препоръчала на докторанта да продължи да работи по тази научна тематика, в която
вече е утвърден специалист, в следните насоки: доразвиване на разработените теоретични
модели, усъвършенстване на експерименталните методики за прецизни количествени измер-
вания, използване на конструираното влакнесто-оптично устройство за технологични при-
ложения и за изследване на други полидисперсни среди.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертационният труд съдържа научно-приложни и приложни резултати, които

представляват оригинален принос в науката и отговарят на изискванията на Закона за
развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на
ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“. Представените материали и
дисертационни резултати съответстват на специфичните изисквания на Физи-
ко-технологичния факултет, приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на
ЗРАСРБ.

Дисертационният труд показва, че докторантът Валентин Ганчев Кабаджов при-
тежава необходимите теоретични знания и професионални умения по научна специал-
ност „Електрични магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”, като при това
демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване.

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното
изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, пос-
тигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образо-
вателната и научна степен ‘доктор’ на Валентин Ганчев Кабаджов в област на висше об-
разование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.
Физически науки, докторска програма: „Електрични магнитни и оптични свойства на кон-
дензираната материя”.

02.06 2018г. Изготвил становището: ..................................

(доц. д-р Тодорка Димитрова)


