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Колежката Таня Кърцева работи като изследовател в Института по физиология на

растенията и генетика от 2004 г. През този период от около 10 год. тя е успяла да

осъществи изследването, представено в настоящия дисертационен труд, да работи по 5

проекта и до публикува общо 15 научни публикации.

1. Обща характеристика на дисертацията –обем и структура
Представеният ми за рецензиране дисертационен труд има общ обем от 131

страници. Изследването е представено чрез 32 фигури и 17 таблици, 9 от които са

поставени в отделно приложение в края на труда.  Отделните раздели са добре

балансирани като обем, като най-голям е обемът на раздел „Резултати и обсъждане” –

около 40 %; по около 16 % имат раздели „Литературен преглед” и „Цитирана литература”.

Раздел „Материал и методи” заема 12 стр. (9 %), а останалите раздели - Увод, изводи и

приносите са на по страница две. Списъкът на цитираната литература съдържа 291

заглавия, от които само 5 на кирилица. Това, както и малкият брой български публикации

(16 броя, предимно на научните ръководители) по темата са доказателство за

оригиналността на разработената тема у нас.

2. Актуалност на разработвания в дисертацията проблем на научно и научно приложно
отношение

Разработваният в дисертационния труд проблем е актуален поради неговата пряка

връзка с хранителната стойност и продуктивността на избраните култури. Изследвани са

толерантността към стрес, предизвикан от ниски температури и воден дефицит (солев

стрес). При пшеницата е изследвана в детайли продуктивността, във връзка с височината

на стъблото на изогенните линии, което има освен научно и пряко приложно значение за
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селекцията на културата. Освен многобройните чисто лабораторни изследвания при

домата са приложени подходи, чрез които авторът е направил сполучлив опит да свърже

реалното влияние на условията на средата върху проявлението на признаците на

продуктивността  при пшеницата. Приложен е оригинален модел, който дава информация

за трансфер на различните гени (Rht) за височината, комбинацията от които би осигурила

по-голяма пластичност и стабилност на добива зърно, дори в условия на стрес.

3. Познава ли дисертанта състоянието на проблема и оценява ли творчески
литературния материал

Литературният обзор е много добре построен по проблеми, а не по култури. Прави

впечатление творческото отношение на докторанта към всички свързани с изследваната

тема аспекти на научните изследвания преди нея. Огромният брой цитирани автори е

атестат за отличната осведоменост на автора по задачите, които има да решава в

изследването. Мотивацията за нужда от така поставената цел е много умело постигната

чрез кратко и ясно представяне на широк кръг изследвания, които са свързани с

плейотропни ефекти при двете култури. Описани са десетки изследвания за различни

мутантни гени, действието на които е свързано с различни промени засягащи пряко или

косвено биологията, биохимията, физиологията на млади и зрели растения при доматите и

пшеницата.

4. Избраните методични подходи могат ли да дадат отговор на поставените цели и
задачи на дисертационния труд

Поставената цел и свързаните с нея няколко задачи предполагат широк кръг от

подходи и методи за постигане, въпреки че са само по две за култура. В много големи

детайли авторът на труда е представил десетки конкретни методики, чрез които са

изследвани редица признаци, морфологични показатели и свойства на растенията.

Приложени са, както лабораторни, така и полски методи, което предполага чисто

практическа насоченост на получените резултати. Работата се основава на изогенни линии

при двете култури, което е добър подход за разлики между тях, особено при такива, които

притежават комплект от няколко гена. Сравненията между мутантите и „дивия” тип, както

и между тях самите, са правени много коректно и многопластово (по много признаци).

Приложените методи са позволили на автора критично да коментира предшестващите на

нейните резултати познания, като ги обвързва в единна система от взаимовръзки, като

„тъмният цвят на обвивката засяга характеристики, които влияят на скоростта на

кълняемост, но те не се отнасят и не засягат темповете и количеството на поемането

на вода в процеса на имбибиция”- стр. 48, или „съдържанието на ликопен в два от
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мутантите AC ah и AC aw е значително по-високо от това в плодовете на дивия тип

линия АС (с около 30-35%). Това дава основание да се направи заключение, че гените  ah и

aw имат плейотропен ефект, който засяга хранителните качества на плодовете” на стр.

63-та.

5. Кратка аналитична характеристика на естеството и на достоверността на
материала върху който се градят приносите на дисертацията

В изследването и при двете култури са използвани почти изогенни линии, чиито

произход е доказан и гарантиран от създателите, и върху които са правени изследвания и

други автори. Това ми дава основание да мисля, че всички данни и изводи, направени при

тяхното проучаване са обективни достоверни. Ярко доказателство за това са данните за

домата, представени в таблица 1 (стр. 46) и таблица 2 (стр.49) и за пшеницата в таблица 3

(стр.53). Получените данни са интерпретирани с подходящи статистически методи, което

е довело до установяване на реални доказани различия между изследваните признаци.

Особено ценни са заключенията за доматите, че отсъствието на антоциан в растителните

тъкани (който е свързан с по-висока толерантност на растенията към неблагоприятни

условия на околната среда)  на трите мутантни линии не оказва влияние върху

биосинтезата на бета каротин, редуциращи захари, киселини и витамин С (стр 61). При

пшеницата е установено, че редуцирането на височината в условията на по-топъл и сух

климат, характерен за нашата страна, е значително по-голямо.  Алелите Rht-B1b и Rht-D1b

увеличават слабо добива, а останалите имат редуциращ ефект върху него, докато същите

тези алели имат определящ положителен ефект при хладен и влажен климат

(Великобритания, Германия и пр).

6. В какво се заключават научните приноси или научно приложните приноси на
дисертацията:

Научните приноси на дисертационния труд според мен са (1) получаване на

потвърдителни резултати и (2) получаване и доказване на нови факти. Последователно ще

изтъкна най-важните от тях, които по същество са основните изводи на разработката.

(1). 1. Гените ah (Hoffmann’s anthocyaninless) и aw (anthocyanin without) имат

плейотропен ефект, засягащ хранителните качества при доматите. Освен отсъствие на

антоциани във вегетативните тъкани на растенията, те контролират повишено съдържание

на ликопен в плодовете;

2. Трите без антоцианови гена ah, aw и bls не оказват влияние върху съдържанието

на киселини, редуциращи захари и витамин С в плодовете на доматите, в сравнение с тези

без тях;
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3. Гените за ниско стъбло, които са нечувствителни на гиберелин при пшеницата

влияят съществено върху степента на потискане на растежа на млади растения и

предизвикват промени в нивото на оксидативен стрес при индуциран воден дефицит;

 4. При  стрес растежът на корените на пшеницата е потиснат най-слабо при

ниските линии (RhtB1c+D1b), а растежът на надземната част – при високите линии (rht,

Rht-B1b и Rht-D1b).

(2). 1. Най-силно увеличение в съдържанието на маркерите за стрес в листа (Н,

МДА и пролин) е установено при линиите, носещи алела Rht-B1b, а най-малко – при

линиите с алела Rht-D1b;

2. Алелите Rht-B1b и Rht-D1b увеличават броя на зърната от клас с 14 и 18%,

съответно, при сравнение с алелите от дивия тип. Всички останали алели определят

формирането на по-голям брой братя, но силно редуцират броя и масата на зърната от

растение, което снижава като цяло тяхната продуктивност;

3. Степента на изява на плейотропните ефекти на Rht гените върху височината на

растенията и компонентите на добива, както и взаимовръзката 'височина' - тегло на

зърната от клас' зависят от сортовите особености и от климатичните условия на средата.

7. Каква е конкретно значимостта на приносите за науката и практиката
Приносите за науката и практиката на тази разработка са безпорни. Резултатите от

изследванията потвърждават някои тези и постановки и на други автори, но са

конкретизирани и обогатени, което ги прави оригинални. Например, изследването на

влиянието на Rht гените за ниско стъбло при пшеницата върху нивото на оксидативен

стрес, проявяващ се при индуциран воден дефицит. Различията в ефекта на тези гени,

имат съществен дял в опита за изясняване ролята на Rht гените в адаптационните процеси

при растенията в условията на стрес.

Най-оригинално за науката аз считам установяването на факта, че подтискането на

растежа при воден дефицит е обратно пропорционално на размера на растенията. Най-

силен оксидативен стрес, изразен чрез нарастване съдържанието на H2O2 и МДА в

листата, притежават линиите с алела Rht-B1b, а най-слаб – при Rht-D1b. Това се доказва

допълнително чрез приложения модел за продуктивността в неблагоприятните условия на

2010 г.

При доматите двата изследвани гена  ah и aw, които определят липсата на

антоцианово оцветяване на семената са свързани с повишено съдържание на ликопен в
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плодовете, което предоставя нови възможности за генетичното подобряване на доматите

по отношение на едно от най-важните хранителни вещества при тази култура. Особено

оригинален е приложеният модел, свързващ височината на стъблото с добива зърно при

който се акцентира на всички фактори (година, мутантен тип, генотип). Той може да бъде

използван в практическата селекция за оптимизиране скъсяването на стъблото чрез

въвеждане на подходящи по сила Rht гени за постигане на възможно максимален добив в

зависимост от потенциала на сорта и климатичните условия. Това от своя страна ще има

пряк ефект върху нивото и стабилността на родното зърно производство в условията на

температурни аномалии през активната вегетация.

8. До каква степен приносите в дисертацията са личен принос на дисертанта
Всички резултати са лично дело на дисертанта. В това няма никакво съмнение.

Основание за това ми дават както детайлното описание на приложените методи,

интерпретацията на получените данни и постоянното им съпоставянето с вече проведени

изследвания по темата. Освен супер прецизното описание на всеки метод и/или подход,

авторът е съумял много умело да направи връзка между различните по същество данни и

да ги представи възможно най-обобщаващо и категорично. Това от своя страна говори за

отлично познаване на методите и обвързването им в единна система от информация за

всяка от двете култури. В случая това е много важно защото темата е плейотропни ефекти,

които по принцип трудно се доказват. Изказът на авторът е сбит и кратък, но категоричен,

което прави стилът му оригинален.

9.  Преценка на публикациите по дисертацията: брой, характер на изданията
(международни, национални, ведомствени, служебни бюлетини), в които са отпечатани.
Какво е отражението им в науката – използване и цитиране от други автори

Във връзка с дисертационния труд са публикувани общо четири научни съобщения.

И на четирите дисертанта е първи автор. Три от статиите са по проблемите на доматите и

една е свързана с гените за ниско стъбло на пшеницата. Една от научните публикации е в

списания с „импакт” фактор – (Seed Science and Technology), една в научното списание

Acta Horticulturae, една - в традиционен вече и авторитетен научен форум - European

Cereals Genetics Co-operative Newsletter. Последната (четвърта) публикация също е в

международен форум на EUCARPIA. Представените публикации, лично дело на автора

показват високо ниво на представяне на научни резултати и активно участие в утвърдени

научни събития. Представените цитати на публикации с нейно участие са общо 8 на брой,

като те не са тези, свързани с дисертацията. Шест от осемте публикации, в които са

цитирани две с нейно участие, са в реномирани научни списания с импакт фактор, от
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които в PLoS ONE (импакт фактор=4.09) и Euphytica (1.55) са на изключително високо

научно ниво. Седем от осемте статии с цитати са във връзка с изследвания по пшеницата.

10. Мотивирани препоръки за бъдещо използване на научните и научно приложните
приноси

Информацията в този труд е многопластова поради това, че се проследява сложна

картина на изменения на признаци в резултат на множество фактори (генотип, гени,

условия, години). Именно това прави извлечената информация оригинална, особено за

конкретни условия на България. Изводите и приносите за пшеницата, в резултат на

изследването са малко повече от колкото при домата. Без да омаловажавам резултатите за

домата, бих казал че тези при пшеницата са по-ценни поради тяхната пряка връзка с

реалното производство (през селекцията). Естествено и при доматите има подобни изводи,

но авторът не ги е изтъкнал с достатъчно силна категоричност. Затова препоръчвам да го

направи с бъдещите си публикации по доматите. По отношение на пшеницата

препоръчвам да се направи възможно най-задълбочено проучване на съвременните

сортове пшеница, които у нас вече са на 100, относно наличието на конкретни алели на

гените за ниско стъбло.

11. Авторефератът изготвен ли е съгласно изискванията, правилно ли отразява
основните положения и научните приноси на дисертацията

Авторефератът в общи линии е изготвен според изискванията на закона и

правилниците. Самостоятелното му четене е достатъчно за вникване на същността на

дисертационния труд. Резултатите заемат около 56 % от целия му обем, който е малко

голям за подобна разработка (47 стр.), но трябва да се има в предвид, ч в него са включени

списък на литература, цитати и благодарности.

12. Други въпроси, по които рецензентът счита, че следва да вземе отношение
Резултатите при пшеницата свързани с ефекта на гените върху продуктивността са

много специфични за условията на страната, което ги прави в някаква степен оригинални.

Например, ако свържем информацията за поведението на изогенните линии с алел Rht-

D1b по отношение на стрес, влияние върху морфологията и продуктивността ще стигнем

до извода, че той има поведение сходно на широко разпространения алел Rht-8. Ако тази

информация е вярна българската селекция трябва да го използва интензивно, понеже той

почти липсва в нашите съвременни сортове. Аз смятам, че установените закономерности

за този алел са верни и напълно кореспондират с едно от последните изследвания на учени

от Краснодар, Русия, (Divashuk et al. 2013), че този ген, както и комбинирането на двата

гена Rht-D1b + Rht-8 осигурява на новите сортове предимство пред другите гени,
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благодарение на висока продуктивност и толерантност към стрес. Тук трябва да изтъкнем

поразителното сходство между условията за отглеждане на пшеницата в  Краснодар и

България.

13. Заключение с ясно становище да се даде или не научната степен

Личното ми мнение е, че тази дисертация, която проучва важни плейотропни

ефекти на мутантни гени върху хранителни характеристики на домат и продуктивност  и

стрес толерантност  при пшеница, има редица съществени приноси за обогатяване на

теоретичните познания за тях. Направените изводи имат пряко влияние и върху

практическата селекция на двете култури и следователно върху производството. Този труд

напълно отговаря на всички изисквания на закона за научните степени. Поради тези

причини аз давам висока оценка на дисертацията и ще гласувам положително за

присъждане на образователната и научна степен „доктор” на автора му гл. асистент Таня

Кърцева.

Представеният за оценка дисертационен труд показва, че неговият автор има много

добър стил на изложение, високо ниво на информираност и категоричност в оформяне на

получените изводи и приноси за науката и производството. Получените резултати са

ценни и оригинални и за двете изследвани култури. Това ми дава достатъчно основание да

препоръчам на почитаемите членове на научното жури, да подкрепят кандидатурата на

Таня Кърцева за получаването на образователната и научна степен „ДОКТОР”..

Дата:14 март 2014 г.

Рецензент:


