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Представеният за рецензия дисертационен труд предствлява едно комплексно
изследване по нерешен за съвременните микробиални производства проблем –
продукцията на микотоксини, съпътсваща получаването на натурални пигменти при род
Monascus. С оглед широкото приложение на разнообразните вторични метаболити,
продуцирани от този род и високия риск за здравето на хората при паралелното
натрупване на токсини (вкл. избрания за изследване цитринин) ми дават основание да
определя работата като актуална, с важно научно и приложно значение. Целта е да се
изследват метаболитните и генетични особености на цитринин-несинтезиращи гъби от род
Monascus. За постигането и са ясно формулирани панел от 5 основни и 7 подзадачи при
решаването на част, от които са използвани паралелно цитринин продуциращи гъби (cit+)
от рода Monascus.
Работата е представена на 197 стр. (включително литературата), структурирана е
правилно и е добре технически оформена. Материалите, методичните подходи и условията
на експериментите са ясно представени, без излишни подробности. Държа да отбележа
оригиналното съчетаване на експериментално изследване на биосинтезата на пигменти и
микотоксини с последващ дедуктивен подход под формата на in silico анализи на
генетичните детерминанти и консервативните белтъчни последователности на основни
ензими от централния метаболизъм при цитринин-продуциращи щамове и на основния
обект на изседване – цитринин непродуциращ щам (cit-) Monascus pilosus C1. Изборът на
този щам, за целите на дисертацията е следствие от скрининга за продукция на пигменти и
цитринини на 9 щама еталонни колекционни култури, 5 новоизолирани и 2 селектирани
мутанта от лабораторната колекция. Експериментите по характеризиране растежа на 16те
щама в среди с компоненти, индуциращи продукцията на пигменти/токсини са обосновани
методично и са проведени в голям брой вариации. Това е много обемен работен етап,
изискващ както техническа така и добра теоретична подготовка на експериментатора.
Получените данни са интерпретирани коректно и са сравнени с наличните в литературата.
Не става ясно как докторантката окачествява продукцията на общи и екстрацелуларни
пигменти, анализирайки спектрофотометрично нефилтрувана и филтрувана културална
течност при 400 и 500 нм. За оценка продукцията на цитринини в процеса на периодично
култивитране е използван методът на тънкослойната хроматография, с детекционен лимит
от 2 ng/хроматографска зона, но резултатите са представени с помощта на

полуколичествена скала –“…. малко, средно през значителни до големи количества” (Табл.
4)?
Важна част от работата е таксономичното характеризиране на подбрания като
основен обект на изследване щам Monascus pilosus C1. Докторантката е използвала само
класически методи, базирани на морфологични и физиолого-биохимични тестове. С оглед
ясно изразената зависимост на фенотипа на щама от условията на средата (Фиг. 14) и
вариабилността в рамките на вида, на фона на напрекъснатите промени в таксономията на
фунгите бих препоръчала в бъдещи изследвания да се използват типови референтни
култури и да се прилагат комбиниране на класическите с молекулярни методи. Още
повече, че с втората част на дисертацията Емилия Писарева доказва теоретични знания за
най-съвременни геномни и метболомни излседвания.
Високо оценявам оригиналния алгоритъм използван при определяне влиянието на
различни химични и физични фактори (нискомолекулните въглеродни - захари и алкохоли,
азотните източници в хранителната среда и киселинността на средата) върху биосинтезата
на пигменти, доказващи липсата на съпътсваща цитринин продукия при щам Monascus
pilosus C1 по ция. Резултатите са много добре илюстрирани с 10 фигури и 7 таблици.
Мащабна и иновативна е работата на докторантката по създаване на биохимичен и
in silico модел за сравнително изследване на вторичния метаболизъм при род Monascus.
Умело анализирайки резултатите от предходните задачи и литературата по проблема,
докторантката правилно се е насочила към in silico анализ на три целеви групи гени,
кодиращи ензими от (i) въглеродния, (ii) азотния метаболизъм и (iii) участващи в
антиоксидантната ензимна защита. Биоинформатичните данни по определяне
консервативността на белтъчните структури са подкрепени с паралелни електрофоретични
анализи. В стремежа да обхване метаболитната вариабилност на аскомицетните гъби
дикторантката е анализирала комплексно множество гени и кореспондиращите им белтъци
- ключови ензими от първичния метаболизъм. Но за генния клъстер - отговорен за
синтезата на цитринини е разгледан само регулаторния ген на цитринин
поликетидсинтетазата. Това не намалява достойнството на работата в часта по създаване
на общ метаболитен модел при Monascus pilosus C1. Позволявам си да отправя един
въпрос към докторантката: Счита ли, че би било добре да се комбинират in silico анализите
с допълнителни PCR анализи за по-цялостно метаболитно характеризиране на
перспективни аскомицетни култури - продуценти на активни вторични метаболити,
свободни от опасни микотоксини?
В заключение искам да подчертая, че дисертационният труд представлява едно
задълбочено, иновативно и мащабно научно изследване, при което са получени
стойностни научни резултати и приноси.
Оценявайки достойнствата на разработката и пълното съответсвие с изискванията
на Закона за развитие на академичния състав в Р. България, Правилника за неговото
прилагане и Правилника на СУ «Св. Климент Охридски», давам своята положителна
оценка за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на Емилия Иванова
Писарева.
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Подпис :
доц. Светла Данова

