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ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, назначено със заповед No РД38-82
/04.02.2016 г. на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“
относно защита на докторска дисертация на
Марта Енчева-Малинова - редовен докторант в катедра „Обща и промишлена
микробиология“- Биологически факултет, София

СТАНОВИЩЕ

от доц. Галина Радева, дб

Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев“ - БАН

На дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в
професионално направление 4.3. „Биологически науки“; Научна специалност
Микробиология, на тема: „Актиномицети, продуценти на антибиотици от
о-в Ливингстън, Антарктика“

I. Общо представяне на процедурата и докторанта.

Предоставеният комплект материали на книжен и електронен носител е в
съответствие със ЗРАСРБ и неговия правилник, свързани с процедура за
присъждане на ОНС „Доктор“.

Марта Енчева има 4 публикации и участие в част от книга, които са обект на
дисертационния труд (общ IF e 2.496) като вече са забелязани 4 цитата на 2 от
публикациите. Докторантката е представила списък с 4 изнесени на научни форуми
доклади в съавторство и е декларирала участие в 5 научни проекта. Силно
впечатление прави факта, че Марта Енчева е вече изграден, високообразован и
ерудиран изследовател, който успешно може да провежда самостоятелни
изследвания и да тълкува получените резултати.

II. Актуалност на тематиката, познание на проблема и целесъобразност на
поставените цели и задачи и постигнатите резултати.

Представеният дисертационен труд е посветен на актуален научен проблем -
търсене на актиномицети от неизследвани местообитания като продуценти на нови
биологично-активни субстанции, които да служат като ресурс за откриването на
лекарства. Този проблем представлява интерес за научната общност, тъй като през
последните години изолирането и изследването на актиномицетите за нови
съединения от общоизвестни екосистеми доведе до преоткриването на познати
съединения. Към разрешаването на този проблем се присъединява и Марта Енчева
със своя дисертационен труд, използвайки комплексен подход – микробиологичен,
биотехнологичен и екологичен.
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Дисертацията на Енчева е написана на 187 страници, илюстрирани с 49 фигури и 19
таблици; литературата включва 404 източника. Структурирана е по обичайния
начин като е спазен добър баланс между отделните части. С най-голяма тежест са
главите Резултати и обсъждане, и Литературен обзор. Основните подраздели на
Литературния обзор са посветени на характеристика на актинобактериите, и
продуцирането на биологично активни вещества от тях. Целта и задачите на
изследването са ясно и точно формулирани, логично изведени от литературния
обзор.

В глава „Материали и методи“ са използвани достатъчно на брой класически и
молекулярни методи, довели до получаването на убедителни резултати. Методите
са описани детайлно, така че проведените експерименти да могат да се
възпроизведат. Основните използвани методи са: изолиране на актиномицети с
макро- и микроморфологичното им определяне, биохимична активност, изолиране
на ДНК, полимеразна верижна реакция (PCR) за наличие на гени, участващи в
биосинтезата на различни групи антибиотици, ARDRA, антибактериална активност.

В глава „Резултати и обсъждане“ са представени последователно
експерименталните данни по реда на поставените задачи. От 7-те почвени проби на
Антарктика са изолирани и охарактеризирани 30 щама актиномицети с доказана
способност да продуцират антибиотици. По този начин е създадена колекция от
антарктически актиномицети с перспектива за откриване на продуценти на нови
съединения, на което искам да обърна внимание като съществен принос на
дисертационния труд. 15 от щамовете са секвенирани по 16S рРНК гена и
идентифицирани към родовете Streptomyces и Nocardiopsis, като три от тях
предполагат да са нови видове. Освен това за първи път в тази работа се съобщава
за видовете S. costaricanus, S. griseoplanus, S. polyantibioticus и S. flavogriseus, които
обитават антарктическите почви и допълва информацията за техните ареали на
разпространение.

Смятам, че докторантката е направила обективна и адекватна оценка на резултатите
от своите изследвания, като е формулирала изводи (11 на брой) и приноси (4 на
брой), които одобрявам.

Авторефератът е добре структуриран и изчерпателен, отразява в съкратен вид
същността на дисертационния труд и неговите приноси.

III. Заключение: Дисертацията на Марта Енчева-Малинова има безпорен научен
принос за създаване на колекция от антарктически актиномицетни щамове, някои от
които нови видове. Подобна колекция може да послужи както за фундаментални
изследвания относно адаптацията на микроорганизмите към екстремни условия на
живот, така и в биотехнологичен аспект. Дисертацията е изработена, написана и
оформена професионално, което показва, че тя е изпълнила своята образователна
мисия. Представените в нея резултати са популяризирани сред научните среди
съгласно изискванията за ЗРАСРБ и на допълнителните критерии на Биологическия
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факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Всичко това ми дава основание да дам
положителна оценка на дисертационния труд и убедено да препоръчам на
уважаемото Научно жури да присъди на Марта Енчева-Малинова образователната и
научна степен „доктор“ по научната специалност Микробиология.

София, 09 март 2016 г. Подпис:

/доц. д-р Галина Радева/


