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ПОЛИДИСПЕРСНИ СИСТЕМИ

Научен ръководител: доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова

1. Общо описание на представените материали

Със заповед № Р33-1604/17.04.2018 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий

Хилендарски" (ПУ) съм определена за член на научното жури за осигуряване на процедура за

защита на дисертационен труд на тема “Оптични методи за изследване на структурните из-

менения на белтъци в полидисперсни системи” за придобиване на образователната и научна

степен ‘доктор’ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа-

тика, професионално направление 4.1 Физически науки, докторска програма „Електрични,

магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“. Автор на дисертационния труд е

Валентин Ганчев Кабаджов – докторант в редовна форма на обучение към катедра Физика на

ФТФ с научен ръководител доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова от ПУ „П. Хилендарски“.

Представеният от Валентин Ганчев Кабаджов комплект материали на хартиен носител е

в съответствие с Чл.36 (1) от Правилника за развитие на академичния състав на ПУ и включва

всички необходими документи.

Докторантът е приложил 4 броя публикации, като една от тях е в реферирано научно

списания с импакт фактор (IF).

2. Кратки биографични данни за докторанта

Валентин Ганчев Кабаджов е роден на 21.03.1961 г. През 1988 г. придобива магистърска

степен с квалификация „Радиофизик – изследовател“ в Харковски Национален Университет

“В.H. Kapaзин", rp. Xapкoв, Украйна. През 2008 г. завършва втора магистърска програма по

биофизика към СУ „Св. Климент Охридски“. В периода 1988-1993 г. работи като радио-физик
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в Научно-изследователски институт по оптика и лазерна техника (НИИОЛТ) – Пловдив. През

1993-1999 г. е последователно търговски представител към Марвел ООД – Пловдив и Вексим

ЕТ. През периода 2000-2002 г. работи в завод за лазерна техника „Оптела“ АД – Пловдив. През

2005-2012 г. е гл. експерт – физик в Аграрен Университет – Пловдив. От 2012 г. до настоящия

момент е асистент по биофизика в ПУ „П. Хилендарски“.

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи

Третираният в дисертационния труд проблем е определено актуален, тъй като е насочен

към разработване на оптичен метод за проследяване на структурните изменения на белтъци по

време на коагулация. В литературата са описани редица стандартни методи за оценка на

конформационните състояния на протеините и промените в тях, но в по-голямата си част те са

разрушителни, бавни, изискват скъпа апаратура и високо квалифициран обслужващ персонал.

Поради изброените причини, те трудно могат да бъдат внедрени в производствени условия. От

друга страна оптичните методи са безконтактни и неразрушителни, по-бързи и се обслужват

по-лесно. Посочените предимства правят оптичните методи изключително подходящи при

експресен контрол на структурни промени на белтъци в реално време. Изтъкнатите факти ми

дават основание да считам разработката на докторант Кабаджов за навременна и полезна.

4. Познаване на проблема

Докторантът е добре запознат със структурата и основните свойства на протеините,

както и с методите за тяхното изследване. Той умее да оценява творчески научния материал по

темата. В дисертацията са цитирани 216 литературни източника, от които 176 са на латиница и

40 на кирилица. Голяма част от литературните източници са публикувани през последното

десетилетие, което доказва актуалността на изследваната тематика.

5. Методика на изследването

Дисертационният труд има ясно формулирани цел и задачи. Целта на работата е разра-

ботване на оптичен метод за проследяване на процесите на структурни изменения на белтъ-

ците по време на ензимна коагулация на млека. В съответствие с поставената цел са дефини-

рани пет основни задачи. За реализиране на изследването са подбрани съвременни методи на

анализ, като атомно-силова микроскопия, оптична флуоресцентна микроскопия, раманова

спектроскопия, диференциална сканираща калориметрия. Използваната апаратура във висока
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степен дава възможност за получаване на достоверни резултати на които се базира адекват-

ният отговор на поставените задачи.

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд

Представеният ми за рецензиране дисертационен труд е от l52 страници и съдържа увод,

4 глави, изводи и приноси на дисертацията, списък на публикациите по дисертацията и

участията в научни форуми, както и списък на използваната литература която съдържа 216

литературни източника (от които 40 на кирилица и 176 на латиница). Материалът е онагледен

от 54 фигури и 17 таблици.

В увода е изтъкната актуалността на тематиката и са поставени целта и задачите на ди-

сертационния труд. Струва ми се по-подходящо целта и задачите да бъдат изведени на базата

на направеното литературно проучване, т.е. в края на обзорната част, тъй като тогава още

по-категорично ще се обоснове необходимостта от провеждането на настоящото научно изс-

ледване.

Първата глава е обзорна. Проучени са и са систематизирани знания, свързани със

структурата и свойствата на протеините. Представени са архитектурните нива в структурата

на протеиновите молекули, посочени са най-важните им физико-химични свойства и основ-

ните фактори на средата, които влияят върху тях. Специално внимание е отделено на дена-

турацията и коагулацията на протеините, които са обект на последващите изследвания. Под-

робно е описан продуктът прясно мляко от гледна точка на колоидно-дисперсната химия.

Направен е задълбочен анализ на механизмите на агрегация на млякото и кинетиката на

конформационните изменения. Систематизирани са най-важните инструментални методи за

проследяване на млечната коагулация.

Глава втора отново е обзорна и е посветена на оптичните методи за изследване на

структурни изменения в протеините. Детайлно са описани различните взаимодействия на

електромагнитното лъчение с веществото, като е акцентирано върху процесите на разсейване

на светлината. Именно те са в основата на разработената в дисертацията методика за изслед-

ване на течни полидисперсни среди. Направен е обзор на по-важните микроскопски методи,

използвани при изследване на биологични обекти.

В трета глава са представени използваните материали и методиките за провеждане на

експеримента. Детайлно и надлежно са описани използваната апаратура и условията на из-

мерванията. Считам за целесъобразно описанието на разработената от докторанта експери-

ментална установка за изследване на структурните изменения на млечните белтъци по време
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на коагулацията, да бъде включен към раздела „Резултати и обсъждане“. Това е авторска

разработка и впоследствие е отчетена като един от основните приноси на дисертацията.

Четвърта глава е посветена на собствените резултати и тяхното анализиране. Предста-

вени са огромен брой експериментални резултати, получени по разнообразни и взаим-

но-допълващи се методи. Получени са кинетичните криви на коагулация на млечни белтъци за

различни суровини и различни концентрации на коагулиращия ензим. Експерименталните

резултати са описани с подходящ кинетичен модел и са определени параметрите на модела

при различни условия . На базата на получените експериментални резултати е разработен

предсказващ модел за установяване на конформационните изменения в млечни белтъци по

време на ензимна коагулация. Резултатите, получени чрез разработената от докторанта ме-

тодика са съпоставени с данни от вече утвърдени методи са анализ на коагулация – дифе-

ренциално сканираща калориметрия, раманова спектроскопия, флуоресцентна спектроскопия,

както и с някои методи за визуализиране на морфологията на колоидните системи – флуо-

ресцентна микроскопия и атомна силова микроскопия.

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката

Рецензираният дисертационен труд отразява едно комплексно, задълбочено и анали-

тично изследване в областта на оптичните методи. Приносите на дисертационния труд опре-

делям като научно-приложни и приложни.

Като основен научно-приложен принос може да се изтъкне комплексното изследване на

протичането на ензимна коагуалация на различни млека, като е проследен ефекта на рН,

температура, концентрация на коагулиращия ензим и концентрация на денатуриращия агент

урея.

Най-същественият приложен принос на дисертационния труд е конструирането и раз-

работването на влакнесто-оптично измерително устройство за фотометрични изследвания на

течни полидисперсни среди. Други приложни приноси са свързани с разработване на предс-

казващ модел за избор на най-информативна дължина на вълната при работа с влакнес-

то-оптично измерително устройство, установяване на добра корелация при изследването на

коагулацията с различни физични методи, показана е възможността за използване на свет-

линни източници и детектори във видимия диапазон и др.
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8. Преценка на публикациите по дисертационния труд

Основните резултати от дисертационния труд са представени в 4 научни публикации.

Една от публикациите е в реферираното списание “Bulgarian chemical communications”, което

е и с имапакт фактор. Три от статиите са публикувани на английски език и една – на български.

Три от статиите са в съавторство с научния ръководител, като в една от тях докторантът е

първи автор. Докторантът е единствен автор в една от публикациите, която има обзорен ха-

рактер.

9. Лично участие на докторанта

Докторантът е извършил голяма по обем експериментална работа и е направил обра-

ботка на получените резултати. Коректно е описал експерименталните резултати и научно е

обосновал техния анализ. Безспорно е запознат с теорията и методите, използвани в дисер-

тацията, придобил е практически знания и умения за провеждане на научен експеримент и

анализ на получените резултати. Считам, че личното участие на докторанта в изготвяне на

дисертационния труд е значимо.

10. Автореферат

Авторефератът отразява вярно основните части на дисертацията. Той е оформен добре,

коректно представя извършената работа и отразява основните резултати от дисертационния

труд. Обемът на автореферата с формат А4 е 63 страници.

11. Критични забележки и препоръки

В работата са забелязани някои неточности, като например:

 Описанието на принципа на действие на атомно-силовата микроскопия (стр. 52)

не е коректно. Имам известни резерви по отношение на включването на този

метод към методи, касаещи взаимодействието на електромагнитното лъчение с

веществото.

 Вероятно е допусната грешка при надписването на кривите на фиг. 3.2е, тъй като

пропускливостта е най-ниска в нулевия момент на измерването.

 Не е достатъчно добре изяснен ходът на кривите на 4.3 д( стр. 79).

Към докторанта имам следните въпроси:
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 В Таблица 9 от дисертационния труд и на стр. 21 на автореферата се твърди, че

стойностите на времето на полупревръщане t1/2 зависят от дължината на вълната

на светлинния източник. От друга страна t1/2 е характеристика на кинетиката на

ензимната коагулация и следва да не зависи от метода на измерване. Как трябва

да се подбере дължината на вълната на светлинни източник, за да се счита по-

лучената числена стойност коректна?

 На стр. 67 от дисертационният труд се коментира наличието на пикове в спект-

ралния диапазон от 550-650 nm, които се дължат на поглъщане на светлината от

млечните белтъци. От друга страна на стр. 94 се твърди, че най-информативната

дължина на вълната е 650 nm. Няма ли противоречие в двете твърдения и в какъв

диапазон от дължини на вълната следва да бъде извършено измерването, с оглед

минимизиране на влиянието на измервателната апаратура върху параметрите на

изследваната система?

Моята препоръка на Валентин Кабаджов е да продължи изследванията в насока опре-

деляне на размерите на колодните частици по турбидиметричен метод.

12. Лични впечатления

Личните ми впечатления от работата на докторанта са добри. Той е един много добре

развиващ се учен с широки възможности и компетентности, както за прецизно провеждане на

експериментални изследвания, така и за планиране, конструиране и изработване на различни

оригинални елементи и детайли, необходими за изпълнението на конкретна физична задача.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният труд съдържа научно-приложни и приложни резултати, които

представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания 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 напълно съответстват на специфичните изисквания на Физи-

ко-технологичния факултет, приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на

ЗРАСРБ.
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Дисертационният труд показва, че докторантът Валентин Ганчев Кабаджов притежава

задълбочени теоретични знания и професионални умения, като 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 об-

разователната и научна степен ‘доктор’ на Валентин Ганчев Кабаджов в област на висше

образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление

4.1. Физически науки, докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на

кондензираната материя“.

06.06.2018 г. Рецензент: .............................................

Доц. д-р Мария Марудова


