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Ензимите, които са в основата на бялата биотехнология са не само икономически 

изгодна алтернатива, те са също много важна стъпка в създаването на екологична 

стратегия в индустриалната сфера. Въпреки съществуването на повече от 3 000 различни 

ензима и фактът, че много от тях са намерили път до индустриалното приложение, 

ензимният инструментариум понастоящем не е достатъчен да посрещне всички 

изисквания на съвременния потребител. Очаква се търсенето на ензими до 2020 г. в 

световен мащаб да нарасне до $ 7.2 млд. От друга страна, непрекъснато нараства 

търсенето на хитинови производни, получени от действието на хитинолитичните ензими 

(хитиназите) върху хитинови полимери за различни промишлени, клинични и 

фармацевтични цели. В последните години се установяват нови възможности за тяхното 

приложение - при производството на имуномодулатори, за получаване на едноклетъчен 

белтък от хитинови отпадъци и др. Те са особено полезни в селското стопанство като 

агенти за биологичен контрол срещу гъбни фитопатогени. В този смисъл, 

хитинолитичните ензими придобиват все по-голямо значение в екологичната, и 

индустриалната биотехнология. Въпреки интензивните изследвания, основен проблем си 

остава селектирането на ефективни продуценти на хитиназа и използването на 

иновативни подходи за подобряване на каталитичната й активност. Бъдещето на 

хитиназите разчита на откриването на нови и разработването на техники и методи за 

тяхното получаване и пречистване, които ще намалят цената и ще ги направят по-

достъпни. Именно към такъв род въпроси насочват вниманието си докторантът Юрий 

Стойков и неговите научни ръководители. 

Всичко казано по-горе обуславя актуалността и перспективността на 

докторантската теза. Това става ясно и от основната насоченост на изследването - търсене 

на нови продуценти на бактериални и плесенни хитинази в качеството им на биологични 

матрици за тяхното получаване и характеризиране на пречистените препарати. Тук искам 
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да подчертая компетентността на научните ръководители, проф. Атанас Павлов и проф. 

Алберт Кръстанов, признати авторитети в областта на биотехнологията. 

Не само изборът на темата, но и начинът, по който е разработена и представена, 

показват квалификацията на докторанта в областта на биотехнологията. Трябва да се 

подчертае, че темата е комплексна и изисква познания по микробиология, биохимия и 

ензимология. Стойков познава много добре различните представители на семейството на 

хитиназите, тяхната химична структура, механизма на действие и ролята им при 

разграждане на хитинови полимери. 

Дисертационният труд е конструиран в традиционна форма със съответните 

раздели. Написан е на 166 стандартни компютърни страници, които включват 152 

страници текст и 12 страници литература. Литературният обзор е балансиран както по 

обем, така и по съдържание. Той включва детайлно описание на състоянието на проблема 

във всички аспекти, които касаят разработката. В него са отразени 178 публикации на 

латиница, кореспондиращи напълно с всяка една от поставените задачи. Обзорът е 

изготвен целенасочено и конкретно, охарактеризирано е състоянието на проблема в 

световен мащаб, литературните данни са използвани с творческо интерпретиране. 

Докторантът прави обстоен преглед на проучванията върху видовете хининази и 

продуциращите ги про- и еукариотни организми, техният механизъм на действие и 

известните в литературата методи за биосинтеза. Подробно са отразени подходящите 

методи за получаване на пречистени препарати и охарактеризиране на основните им 

физико-химични свойства. Сериозен акцент е поставен върху приложението на тези 

ензими в различни сфери на науката, медицината, индустрията и селското стопанство.  

Разделът завършва с перспективите за приложение и необходимостта от 

икономически ефективни технологии за получаване. Поставя се въпросът за намиране на 

единен метод при оценка на ензимната активност за да стане възможна съпоставката 

между биосинтетичните и икономическите характеристики на препаратите. Всичко това 

насочва читателя към новото в разработката. 

Въз основа на направения задълбочен анализ е изведена целта на настоящата 

дисертация: да се проведе сравнителен анализ на бактериални и плесенни продуценти в 

качеството им на биологични матрици за получаване на хитинази. Тази цел включва 

всички поставени задачи. 

Предвидените за изпълнение задачи са конкретни, взаимно обвързани и 

логически следващи. Те включват задължителните критерии за подбор на ефективен 

продуцент на хитиназа и неговото охарактеризиране с цел приложение. Трябва да се 

отбележи и много подходящо избраните модели, тъй като е известно, че бактериите и 

плесенните осигуряват икономически ефективни перспективи за получаване на хитинази. 
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Разделът "Материали и методи" е изготвен прецизно и отразява използваните в 

разработката методи. Те са рутинни и съвременни, съобразени са с конкретните 

изисквания на експеримента и включват методичен инструментариум от 

микробиологията, молекулярната биология, биохимията и биотехнологията. Описани са 

детайлно, но без излишни подробности, което е предпоставка за коректно провеждане на 

експериментите и получаване на достоверни резултати. Включените схеми и таблици 

улесняват читателя във възприемане на експерименталната работа. При някои от задачите 

са използвани повече от един метод, за да се прецизират резултатите, както е в случая с 

определяне на ензимната активност.  

В раздел „Резултати и обсъждане” е включена впечатляваща по обем 

изследователска работа. Представеният експериментален материал може да се 

характеризира като цялостно и сериозно изследване на важен за науката и практиката 

въпрос. Следвайки логиката в биотехнологичните разработки, Стойков започва с широк 

скрининг на изолати, продуциращи хитиназа, подбор на високо активни колонии и 

тяхното идентифициране с молекулярно-биологични методи. Тук прави впечатление 

прецизното и коректно отношение на докторанта и неговите ръководители към 

получените данни. Използването на различни методи дава възможност да се докаже, че 

използваният щам е Petromyces alliaceus, телеоморфната форма на Aspergillus alliaceus. 

Искам да подчертая, установяването на телеоморфна форма на представител от групата 

на тези, за които се смята, че съществуват само в анаморфна форма е значителен принос в 

таксономията на гъбите. Освен това, докторантът за първи път доказва биосинтезата на 

хитиназа от този вид, което също е сериозно постижение в биотехнологията. 

Много подробно е проучено влиянието на основните хранителни източници и 

други фактори, отговорни за биосинтезата на хитин за двата продуцента. Прилагането на 

метода на математичното моделиране за определяне оптималния състав на хранителната 

среда повишава нивото на разработката и дава аргументи за достоверността на 

резултатите. Тъй като за щам Petromyces alliaceus Н5 се използва култивиране с временно 

разбъркване, докторантът провежда оптимизация на честотата на имерсия и доказва 

нейното значение за доставянето на хранителни вещества и за екстрахиране на 

метаболитите и хидролизните продукти на ензимната активност. Тук трябва да се 

отбележат триизмерните графики, които представят данните от планирания експеримент. 

На базата на тези резултати са изведени и регресионните уравнения, описващи процеса и 

влиянието на отделните компоненти на матрицата. Доказателство за значимостта на 

описаните зависимости е съвпадението между теоретично изчислената и 

експериментално получената хитиназна активност.  

Следващият етап представя пречистването на ензима, продуциран от 

бактериалния продуцент. След добре подбран метод за концентриране, който позволява 
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запазване на над 87% от началната активност, докторантът провежда фракциониране с 

органични разтворители и неорганични соли. Доказано е инактивирането на ензима при 

използването на ацетон и етанол и добрите резултати с амониев сулфат. Следва една 

изключително детайлна експериментална работа за получаване на електрофоретично чист 

ензимен препарат с използването на елиминираща по размер хроматография (SEC) и 

йонообменна хроматография. Представени са елуационните спектри и активността на 

хитиназата при съответните условия. Всеки експеримент е придружен с доказване на 

чистотата на препарата с белтъчна електрофореза и доказване на ефективността на метода 

с изчисляване на добива, степента на пречистване и специфичната активност. Проверени 

са възможностите за прилагането на две последователни SEC хроматографии, което 

позволява от 5 до 10 пъти повишаване на добива. Разработката предлага ефективен 

протокол по съкратена схема и прилагане на SEC Sephacryl S200, с който се получава 

62.7% добив и повече от 70 пъти степен на пречистване.  

Така пречистеният ензим е проучен по отношение на неговите основни 

физикохимични свойства, кинетични константи, субстратна специфичност, както и ендо- 

и екзоензимна активност. Характеристиката му се допълва с изследване ефекта на широк 

набор от метални йони, органични разтворители, ултразвук и УВ светлина. Интерес 

представляват експериментите за сравняване на хитиназна активност от търговски щам 

Trichoderma viridae и щам Bacillus thuringiensis С27/5. Докторантът доказва възможността 

за използването на препарата особено по отношение на колоиден хитин.  

Като логически завършек звучи последният дял от разработката, в който са 

представени данни за антифунгалната активност. Резултатите показват, че полученият 

ензимен препарат разгражда в най-голяма степен хитина на гъби от род Alternaria, които 

са доказани фитопатогени. 

В раздел „Резултати и обсъждане”, едновременно с коректното отразяване на 

получените данни е представена и убедителна дискусия на базата на литературата. 

Представеният в края на дисертацията раздел „Заключение” дава възможност на читателя 

да се ориентира в резултатите и да възприеме постиженията. 

Докторантът представя 8 извода, някои от които са комплексни. Те са логично 

следствие от получените данни и дават необходимата информация за стойността на 

проведените изследвания. 

Приемам и формулировката на приносите и искам да подчертая по-важните от тях:  

1. Потвърдено е съществуването на телеоморфна форма на Aspergillus alliaceus - 

Petromyces alliaceus. 

2. За първи път са получени данни за синтезата на ензима хитиназа от 

представител на род Petromyces - Petromyces alliaceus H5. 
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3. Адаптиран е метод за определяне на хитиназна активност въз основа на 

освободените редуциращи захари с парахидроксибензхидразид (PAHBAH). 

4. За пръв път са използвани системи с временно разбъркване тип RITA за 

получаване на ензими. 

5. Изолиран е нов високо ефективен продуцент на хитиназа от бактериален 

произход, който е идентифициран като Bacillus thuringiensis C27/5. 

6. На базата на математичното моделиране е разработена оптимизирана схема 

за биосинтезата на хитиназа от Bacillus thuringiensis C27/5. 

7. Разработен е протокол за получаване на електрофоретично чист ензимен 

препарат с хитиназна активност. Получени са данни за физикохимичните и 

кинетични свойства на пречистения ензим. 

8. Установена е възможността за приложение на хитиназен препарат от щам 

Bacillus thuringiensis C27/5 в борбата с плесенни фитопатогени от род 

Alternaria. 

 

Дисертационният труд на Юрий Стойков е добре оформен, написан е в стегнат 

научен стил и е илюстриран с професионално изготвен доказателствен материал - 26 

таблици и 67 фигури, снимките са с отлично качество. Искам да отбележа, че докторантът 

е взел в пред вид забележките и препоръките, посочени от мен по време на апробацията. 

Данните от дисертацията са включени в 3 научни статии и 4 участия в 

международни научни форуми. Всички статии са публикувани в специализирани 

международни издания – списание Eng. Life Sci. с ИФ/2015 2.119; пълен текст в сборник 

от научна конференция в Чехия и в книга на издателство Wageningen Academic Publishers. 

В 2 от статиите и в 3 доклада, Юрий Стойков е първи автор. Това ми дава основание да 

считам, че дисертацията основно е дело на докторанта. 

Заключение 

Представеният материал е дисертабилен, разработена е много актуалната тема, 

която предлага нови, високо ефективни продуценти на важен за медицината, индустрията 

и селското стопанство ензим. Разработката е постигнала целта си с направения 

сравнителен анализ на бактериален и плесенен продуцент като биологична матрица за 

получаване на хитинази. Експериментите са поставени методично правилно, а 

получените резултати са достоверни. Те могат да бъдат база за следващи изследвания 

относно приложението на ензима в борбата с плесенни фитопатогени. По време на 

докторантурата, Юрий Стойков е усвоил голям брой съвременни методи, придобил е 

умения за работа с модерна апаратура и това е повишило неговата квалификация.  
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Въз основа на направения разбор и като имам предвид актуалността и нивото на 

работата, убедено ще гласувам положително и предлагам на уважаемите членове на 

Научното жури, сформирано със заповед № 19/05.02.2018 на директора на Институт по 

микробиология “Стефан Ангелов”, БАН, да присъдят на инж. ЮРИЙ МИХАЙЛОВ 

СТОЙКОВ образователната и научна степен “доктор”. 
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