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Дисертационният труд е написан на 236 страници, формат А4 (без 

приложенията). Съдържа 116 фигури и 8 таблици. Цитирани са 234 литературни 

източника. В дисертационния труд са включени резултати от 28 научни публикации, 

цитирани 69 пъти. Част от резултатите са включени в 30 изнесени доклади и научни 

съобщения, представени на национални и международни научни форуми. 

Дисертационният труд е структуриран под формата на монография в девет раздела: 

Увод (2 стр.); Цел и задачи (1 стр.); Развитие и постижения на технологията на 

микробиологичните горивни елементи (52 стр.); Биоелектрохимични основи на 

изследванията в областта на микробиологичните горивни елементи (9 стр.); 

Интердисциплинарен подход за охарактеризиране на биогоривни елементи (9 стр.); 

Дрожден биогоривен елемент (84 стр.); Директен фотосинтезиращ растителен горивен 

елемент (25 стр.); Изводи (2 стр.); Основни приноси на дисертационния труд (2 стр.); 

Използвана литература (20 стр.); и четири приложения: 1. Математически апарат за 

изчисляване на неопределеността на измерванията (4 стр.); 2. Списък на публикациите, 

включени в дисертационния труд (4 стр.); 3. Списък със забелязани цитати (13 стр.); 

4. Списък на изнесени доклади и научни събщения, включващи резултати от 

дисертационния труд (5 стр.). 
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УВОД

В зората на XXI век човечеството е изправено пред две големи 

предизвикателства – преодоляване на енергийната криза и запазване на планетата от 

екологична катастрофа. Един от основните проблеми, чието решаване е ключово за 

устойчивото развитие на съвременното общество, е обезпечаването в дългосрочен план 

на евтина, достъпна и екологично чиста енергия. Плод на усилията за комплексно 

решаване на енергийните и екологичните проблеми е една нова перспективна стратегия, 

която може да бъде обобщена като преход от „енергия за обезвреждане на отпадъци” 

към „енергия от отпадъци”. Тази стратегия вече успешно се прилага при преработката 

на твърди битови отпадъци. Предизвикателство в тази насока остават отпадните води 

(битови и промишлени), чието ефективно очистване е от изключителна важност както 

за опазване на човешкото здраве, така и за екологичното равновесие. В най-развитите 

страни, около 1.5% от цялото потребление на електрическа енергия се влага в 

пречиствателните станции за отпадни води. В същото време, в повечето отпадни води 

се съдържа огромно количество химична енергия под формата на разтворени 

органични вещества. Тъй като тези вещества в първоначалната си форма са получени 

от слънчевата енергия чрез процесите на фотосинтеза, то отпадните води могат да 

бъдат разглеждани като потенциални източници на възобновяема енергия. При 

наличието на подходяща технология, тази енергия може да бъде оползотворена както за 

самото очистване на водите, така и да бъде превърната в други форми, подходящи за 

повторното й използване. 

През последните 10 години се наблюдава значителен изследователски интерес 

към няколко иновационни технологии за едновременно генериране на енергия и 

очистване на отпадни води, основаващи се на биоелектрохимични системи (БЕС), в 

които се използва способността на специфични микроорганизми, наречени електрогени, 

да катализират електрохимични реакции (фиг. 16). Първите в исторически аспект 

микробиологични БЕС са т.нар. микробиални горивни елементи (МГЕ). В 

микробиалните горивни елементи, химичната енергия на различни, предимно 

органични, вещества се превръща директно в електрическа. Чрез прилагане на външно 

напрежение и известна модификация, микробиалните горивни елементи могат да се 

трансформират в микробиални електролизни клетки (МЕК), в които изходните 

субстрати се превръщат в ценни крайни продукти. Технологията на микробиалните 

електролизьори е първоначално разработена за биоелектрохимично получаване на 
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водород, при което поради каталитичното действие на микроорганизмите при 

осъществяване на анодната полуреакция, внесената в системата електрическа енергия е 

значително по-малка от тази за реализирането на класическата електролиза на вода. 

Предимствата на БЕС пред останалите известни биотехнологии за регенериране на 

енергия от отпадни води са по-високата ефективност на енергийно превръщане, както и 

възможността за преработване на води, които не са подходящи за процесите на 

анаеробно разграждане (напр. бедни на органични вещества отпадни води или такива, 

съдържащи предимно летливи мастни киселини). 

Въпреки безспорните си предимства, интензивни лабораторни изследвания и 

реализирани десетки пилотни проекти, БЕС все още не са намерили широко 

практическо приложение. Наред с множеството нерешени технологични проблеми, 

свързани с оптимизиране на дизайна на цялостната конструкция и отделните 

компоненти, както и с пренасянето от лабораторни в индустриални мащаби, все още 

познанията ни относно взаимодействията микроогранизми-електрод в БЕС са твърде 

фрагментарни.

Фиг.16. Брой на публикациите в областта на микробиалните горивни елементи. 

През 2008 г. в изследователския процес, свързан с развитието на 

микробиологичните горивни елементи и електролизьори, се включи и нашата страна в 

лицето на работната група, към която принадлежа. Едно от основните 

предизвикателства на първоначалния етап от тези изследвания бе липсата на единни 

критерии и методология за охарактеризиране на дадена биоелектрохимична система. 
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От друга страна, оскъдният брой публикации и липсата на еднозначни и убедителни 

резултати относно механизмите на екстрацелуларен електронен пренос при 

използването на еукариоти като биокатализатори в биогоривни елементи провокира 

интереса ни и постави акцент върху изследвания в тази насока. Наред с представените в 

настоящия труд резултати от изследвания, проведени с Candida melibiosica, само още 

четири вида дрожди - S. сerеvisiae [11, 12, 102-105], Hansenula anomala [106], Hansenula

polymorpha [107] и Arxula adeninivorans [62] са изследвани като биокатализатори до 

момента.

През последните пет години се зароди едно ново направление в областта на 

биогоривните елементи – т.нар. растителни биогоривни елементи [169-174]. 

Концепцията е изградена върху синтрофичните взаимоотношения между бактериални 

консорциуми в ризодепозитите на растенията. Използвайки слънчевата енергия 

растенията синтезират органични вещества от неорганични чрез процесите на 

фотосинтеза. Част от образуваните хранителни вещества се екскретират чрез корените 

и се усвояват от бактериите в ризосферата. При наличие на анод, електрогенните 

бактерии започват да го използват като краен електронен акцептор. Взаимовръзката 

между растенията (Oryza sativa, Reed mannagras, Spartina anglica, Arundinella anomala

[170-173]), бактериите и анода при последователното превръщане на слънчевата 

енергия в химична и оттам в електрична в подобен тип БЕС е причина тя да бъде 

наричана индиректен фотосинтезиращ биогоривен елемент. Въпреки че от 2008 г. до 

сега плътността на мощността е увеличена над 100 пъти и се равнява на 0.44 W/m2 [218], 

тя все още е далеч по-ниска от теоретично възможните стойности (3.2 W/m2) за тези 

БЕС [219]. В настоящия труд са представени резултати, демонстриращи за първи път 

възможността висши водни растения от семейство Lemnaceae да бъдат използвани като 

биокатализатори за генериране на електричен ток от директен фотосинтезиращ 

растителен горивен елемeнт (ДФРГЕ) и факторите, оказващи влияние върху 

екстрацелуларен електронен пренос.
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Основната цел на настоящия дисертационен труд е да се направи комплексна 

оценка на възможността за генериране на електричен ток от биогоривни елементи, 

използващи еукариоти като биокатализатори. Специфична цел на дисертацията е 

оптимизирането на условията за осъществяване на екстрацелуларен електронен пренос 

с оглед подобряване на изходните електрически характеристики на 

биоелектрохимичните системи и потенциалните им приложения.

За постигането на поставените цели е реализирана научно-изследователска 

програма, включваща следните задачи: 

1. Разработване на комплексна методология за установяване екзоелектрогенни 

свойства на (микро)организми и охарактеризиране поведението на биогоривни

елементи.

2. Прилагане на разработената методология за изследване биоелектрохимичното 

поведение на еукариоти.

3. Оптимизиране на условията за развитие на екзоелектрогенни дрожди в 

биогоривни елементи. 

4. Прилагане на различни подходи за увеличаване на електрическите 

характеристики на дрожден биогоривен елемент. 

5. Изясняване механизма на екстрацелуларен електронен пренос от 

биокатализатора до анода на дрожден биогоривен елемент.

6. Доказване възможността за използване на дрождения биогоривен елемент за 

едновременно генериране на електрическа енергия и очистване на отпадъци.

7. Конструиране и охарактеризиране на биогоривни елементи, използващи 

висши еукариоти (растения) като биокатализатори.
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І. СЪЩНОСТ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА 

МИКРОБИОЛОГИЧНИТЕ БИОЕЛЕКТРОХИМИЧНИ СИСТЕМИ

Микробиологичните горивни елементи са биоелектрохимични системи (фиг. 3), 

основаващи се от една страна на принципите на електрохимичните източници на ток, а 

от друга – на мимикрия на биохимични процеси, свързани с пренос на електрони от 

живи микроорганизми до намиращи се извън клетките твърдофазни електронни 

акцептори. По същество те са електрохимични преобразователи на енергия, които 

генерират електрически ток при протичането на определена окислително-редукционна 

реакция. За разлика от конвенционалните горивни елементи, които използват химични 

(предимно платинови) катализатори, специфичното при микробиологичните горивни 

елементи е използването на електрохимично активни микроорганизми, изпълняващи 

функцията на биокатализатори. В хода на катаболитните процеси като гликолиза, 

цикъл на трикарбоновите киселини и ферментации тези микроорганизми извършват 

окисление на наличните в средата субстрати, при което се получават електрони и 

протони. Чрез осъществяване на екстрацелуларен електронен транспорт (ЕЕТ) част от 

генерираните електрони, пренесени до анода и по външна (затворена) верига до катода, 

се превръщат в електричен ток (фиг. 4).

Фиг. 3. МГЕ като инструментариум за проследяване интензитета на катаболитните 

процеси и изучаване механизма на екстрацелуларен пренос на електрони от бактерии 

до електродната повърхност. (ляво)

Фиг. 4. Принцип на действие на микробиологичен горивен елемент. (дясно)

Тъй като количеството генерирани електрони, респ. големината на генерирания 

електричен ток, е пропорционално на количеството метаболизиран субстрат, 

микробиологичните горивни елементи могат да служат като уникален 
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инструментариум за проследяване на катаболитните процеси и изучаване на 

механизмите на ЕЕТ от живите клетки до анода.

Чрез известна модификация МГЕ могат да се превърнат в микробиални 

електролизни клетки (МЕК). Ако кислородът бъде отстранен от катодното 

пространство, то отделените при разграждането на органичния субстрат и достигнали 

по външната верига до катода електрони ще редуцират протоните до водород. За 

разлика от процеса в МГЕ тази реакция не е спонтанна и изисква прилагането на 

външно напрежение. Освен за получаване на водород, с известни модификации 

микробиалната електролиза може да бъде приложена за електросинтез на различни 

органични и неорганични вещества [7, 8].

Въпреки различията, съществен и за двете иновационни технологии е 

екстрацелуларният електронен транспорт от живите клетки до анода, който до голяма 

степен определя термодинамиката и кинетиката на протичащите биоелектрохимични 

процеси.

От термодинамична гледна точка, за да може да функционира продължително 

биоелектрохимичната система, част от генерираната при разграждането на субстрата 

енергия трябва да бъде съхранена от бактериите за собствените им енергийни нужди, 

свързани с клетъчния растеж и размножаване. Тази енергия, нар. бактериален енергиен 

добив, Gо‘
bact., всъщност се определя от разликата между редокс потенциалa на 

електронния донор (субстрата), Eo
substr., и анодния потенциал, Eo

an., определящ

електронния трансфер от бактериалните клетки до анода:

Gо‘
bact. = - nF(Eo

an. – Eo
substr.) (4)

Тъй като максималната електрическа енергия, Gо‘
el., която дадена БЕС може да 

генерира, се определя от разликата между катодния, Eo
cat., и анодния, Eo

an,, потенциал: 

Gо‘
el. = - nF(Eo

cat. – Eo
an.) (5)

то очевидно за предпочитане е системата да оперира при по-отрицателни анодни 

потенциали от гледна точка на по-ефективното превръщане на химическата енергия в 

електрическа.
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Като цяло може да се обобщи, че ЕЕТ предстои да бъде изучаван както за 

различните бактериални видове, така и за различните дрождени видове. Събирането на 

научни доказателства за процесите, които се извършват в клетките в условията на 

биоелектрохимичните системи, ще доведе до натрупването на база данни и вероятно до 

преразглеждане на принципите на някои от основните механизми, осъществявани от 

клетките за взаимодействие с околната среда, както и ролята на техните съставни части, 

като например клетъчната стена [114]. Това от своя страна би довело до правилното 

функциониране и генерирането на енергия от биоелектрохимичните и сензорни 

системи, ефикасното превръщане на клетъчната окислително-редукционна активност в 

реален Фарадеев електронен поток през границата електролит/електрод и създаването 

на успешен дизайн биосензори, използващи цели микроорганизми, с по-широко 

приложение.

II. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ЗА ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА 

БИОЕЛЕКТРОХИМИЧНИ СИСТЕМИ

Въз основа на продължителни изследвания на разнообразни прокариотни и 

еукариотни видове като биокатализатори в биогоривни елементи бе създадена 

комплексна методология, обхващаща три основни аспекта: 1) установяване на 

произхода на електрохимична активност на микроорганизмите; 2) вариране на 

условията в БЕС с оглед оптимизиране на екстрацелуларния електронен пренос и 

подобряване на електрическите характеристики; 3) проследяване на метаболитните 

промени в клетките с цел установяване на произхода и механизма на екстрацелуларно 

пренасяните електрони. 

В следващото изложение са представени резултати от проведените изследвания 

на различни типове БЕС, използващи разнообразни биокатализатори.

1. ЕЛЕКТРОГЕННОСТ НА ЧИСТИ ПРОКАРИОТНИ И ЕУКАРИОТНИ 

КУЛТУРИ

Верифицирането на методологичния подход бе осъществен с използването както 

на прокариоти, така и на еукариоти като биокатализатори в БЕС. В първоначалните ни 

изследвания бяха потвърдени екзоелектрогенните свойства на редица цитирани в 

литературата микроорганизми, но и бяха установени нови такива. 



10

От изследваните бактерии максимална плътност на тока бе получена с Bacillus

cereus - 330 mA/m2, Proteus vulgaris  - 120 mA/m2, Pseudomonas aeruginosa G28 – 100

mA/m2 и Staphylococcus citreus  - 90 mA/m2. Достигнатите максимални стойности на 

плътността на мощността се подреждат в реда Proteus vulgaris  Staphylococcus citreus 

Pseudomonas aeruginosa  Bacillus cereus, респективно 600, 500, 390 и 95 mW/m2. От 

снетите циклични волтамперограми като електрогенни видове с ендогенен медиатор 

определихме Lactococcus lactis, Bacillus subtilis, Pedicoccus pentosaceus, Sarcina sp., 

Enterecoccus faecali, Lactobacillus plantarum 226-15.

От изследваните дрожди, Saccharomyces cerevisiae и Candida melibiosica 2491 

показаха електрохимична активност.

2. БИОЕЛЕКТРОХИМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БАКТЕРИАЛИЕН 

КОНСОРЦИУМ ОТ МЛЕЧНО-КИСЕЛА ФЕРМЕНТАЦИЯ

По-високите стойности на тока и мощността достигани с използването на 

смесени култури [37], както и възможностите на МГЕ-технологията да генерира 

електрически ток и едновременно да се използва за биоремедиация, обуслови 

провеждането на експерименти за установяване биоелектрохимичното поведение на 

микробиални консорциуми от биотехнологични производства в хранително-вкусовата 

промишленост. 

През целия процес на млечно-кисела ферментация бяха постигнати високи 

плътности на тока при постоянно включено товарно съпротивление от 1k (фиг. 27 а). 

Трябва да се отбележи, че най-високи стойности на мощността, надхвърлящи 

750 mW/m3, бяха получени при временна поляризация през първите 15-тина дни (фиг. 

27 б), но намаляващите впоследствие стойности са съизмерими с тези, получени с 

микробиологични горивни елементи при постоянно включено съпротивление. 

Интензивната динамика на протичащите в микроорганизмите процеси, смяната на 

доминиращите видове, както и синтезираните от един бактериален вид медиатори на 

електронен пренос, използвани от друг вид бактерии за по-ефективно транспортиране 

на електроните до анода, са причина за наблюдаваното биоелектрохимично поведение

[168].
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а) б)

Фиг. 27. а) Изменение на плътността на тока, генериран при естествено протичаща 

млечно-кисела ферментация на зеле в МГЕ при постоянно товарно съпротивление; б) 

изменение на мощностната плътност с времето при временно съпротивление.

Увеличението на тока, наблюдаван през периода 15-20 ден се свързва с 

осъществяваната от доминиращите през този период хомоферментативни 

микроорганизми ферментация с натрупването на големи количества млечна киселина, 

играеща роля на краен акцептор на електрони. Основен бактериален вид на този етап е 

Lactobacillus plantarum. 

а) г)

Фиг. 28. а) Плътност на мощността, получена с Lactobacillus plantarum 226-15 като 

биокатализатор в МГЕ; г) образуване на млечна киселина.

За установяване участието на този бактериален вид не само в млечно-киселата 

ферментация, но и като дялово участие в генерирането на електрическа енергия в МГЕ, 

бе изследвано поведението на чиста култура Lactobacillus plantarum 226-15 (фиг. 28).

Паралелно с измерваните ток и мощност бе анализирано и количеството усвояван 

0 20 40 60 80 100 120 140 160
0

20

40

60

80

100

120

140

160

P
, m

W
/m

2

Time, hours
0 20 40 60 80 100

0

1

2

3

4

5

6

7

g
/L

 la
ct

ic
 a

ci
d

Time, hours

0 10 20 30 40 50
0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

R
load

 = 1 k
i, 

A
/m

3

Time, days

0 10 20 30 40 50
0

100

200

300

400

500

600

700

800

P
m

ax
, m

W
/m

3

Time, days



12

въглехидрат (глюкоза) и превръщането й в млечна киселина по време на различните 

фази на развитие на културата.

Между получените електрически операционни характеристики на биогоривния 

елемент и изследваните биохимични показатели бе установена корелация. Макар, при 

използването на чиста култура, получаваните електрически характеристики да са 

значително по-ниски от тези с консорциум, изучаването на поведението на отделен 

щам води до увеличаване на възможностите за установяване на механизма на ЕЕТ.

3. БИОЕЛЕКТРОХИМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ДРОЖДИ, УЧАСТВАЩИ 

В АЛКОХОЛНО - ФЕРМЕНТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ НА 

ВИНОПРОИЗВОДСТВО

Един от акцентите на настоящия труд е прилагането на МГЕ-технологията към 

еукариотни дрождени култури. Провеждането на алкохолно-ферментационните 

процеси в МГЕ като биореактор позволи да се проследи възможността за генериране на 

ток и мощност от системата. 

През първите дни на бурна ферментация получаваните стойности на напрежение 

на отворена верига и плътност на мощността нарастват значително и се запазват 

относително високи до около 10ия ден, след което започват бавно да намаляват (фиг. 30 

а, б). Независимо от спада на електрическия ток до плътности около 300 mA/m2, трябва 

да се отбележи, че те са достатъчно високи (фиг. 30 в). Получените в това изследване 

резултати дават основание да се счита, че с подходящи подобрения, технологията на 

биогоривните елементи, използващи смесени дрождени култури, би могла да бъде 

приложена за очистване на отпадни води от винопроизводството. 

а)          б)
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    в)

Фиг. 30. Електрически характеристики на МГЕ микроорганизмов консорциум 

участващ в алкохолно-ферментационните процеси на винопроизводство: а) изменение 

на напрежението на отворена верига и на плътността на мощността във времето; 

б) поляризационни криви и криви на мощността, снети по време на първичната и 

вторичната ферментация; в) плътност на генерирания електричен ток при включено 

постоянно съпротивление във времето.

4. БИОЕЛЕКТРОХИМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИ 

БИОГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

През последните пет години се зароди едно ново направление в областта на 

биогоривните елементи – т.нар. растителни биогоривни елементи [169-174]. 

     а) б)

Фиг. 31. а) Плътност на генерирания електричен ток при включено постоянно 

съпротивление (1к) във времето, получено от Bryophyta-МГЕ; б) напрежение на 

отворена верига на системата.
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За изследване възможностите на тази технология бе конструиран биогоривен 

елемент, използвайки горски мъх Dicranum montanum и поради тава наречен Bryophyta-

МГЕ. Електрическите характеристики са снемани за период от над 70 дни (фиг. 31 а, б). 

След първоначален етап от 25 дни напрежението на МГЕ варираше между 550 и 

970 mV, а плътността на тока достигна 45 mA/m2. 

5. РЕЧНИ И ПОЧВЕНИ СЕДИМЕНТНИ БИОГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

За разлика от повечето публикации, в които са използвани морски утайки [141], 

ние доказахме приложимостта и на речни седименти и почви за създаване на 

седиментни горивни елементи. 

а)     б)

в)     г)

Фиг. 20. а) Изменение на напрежението през първите 4 месеца от работата на 

седиментен горивен елемент с речна утайка; б) поляризационни криви и криви на 

мощността, снети след 18 месеца непрекъсната работа на седиментни горивни 

елементи, използващи речна утайка и почва; в) изменение на клемното напрежение на 
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изследваните седиментни горивни елементи с времето при включено товарно 

съпротивление 510 Ω; г) захранване на електронен часовник от батерия от два 

последователно свързани седиментни горивни елемента.

Конструираните от нас седиментни горивни елементи оперират в продължение на 

повече от две години само с периодично добавяне на вода за компенсиране на загубите 

от изпарение. Паралелно доказахме, че преподреждането на бактериалните видове от 

колони на Виноградски, поставени в поляризационни условия, е зависимо от 

електрогеността на видовете. При това, достигнатите електрически параметри при 

продължителна поляризация са стабилни във времето и достатъчни да захранят 

консуматори с малка мощност (фиг. 20).

6. МИКРОБИАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИЗНИ КЛЕТКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ВОДОРОД 

С оглед на по-пълно изучаване на биоелектрохимичните системи, използващи 

цели микроорганизми като биокатализатори, част от изследванията ни бяха 

ориентирани към развитие на по-новата технология на микробиологичните 

електролизьори. Тези изследвания бяха съсредоточени върху двата основни 

компонента – биоанода и каталитично активен по отношение на електрохимичното 

отделяне на водород катод. Бе установено, че най-важният фактор за образуването на 

електрохимично активен аноден биофилм при култивиране на дрожди Saccharomyces 

cerevisiae е стойността на приложеното товарно съпротивление (фиг. 34). При 

намаляване на товарното съпротивление, проводимостта на формирания биофилм се 

увеличава, което води до подобряване на операционните електрически характеристики.

Водещ фактор за практическото приложение на микробиологичните 

електролизьори е създаването на сравнително евтини и ефективни катодни материали, 

различни от платиновите. Затова бяха синтезирани и охарактеризирани редица нови 

нанокомпозитни материали, повечето от които никел-съдържащи, както и такива с 

вариращо съдържание на паладий и злато. Тяхната морфология и елементен състав 

бяха анализирани съответно чрез сканираща електронна микроскопия (SEM) и 

енергийно-дисперсионна рентгенова спектроскопия (ЕDS). Корозионната им 

устойчивост в характерните за БЕС неутрална и слабо кисела среда бяха 

охарактеризирани чрез потенциодинамично разгъване на потенциала в анодна 
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(положителна) посока, като от построените Тафелови зависимости (lg i = f(E)) бяха 

изчислени стойностите на корозионния потенциал и скоростта на корозия в съответната 

среда. Определените стойности на свръхпотенциала и скоростта на електрохимично 

отделяне на водород бе верифицирана чрез мас-спектрометрично определяне на 

действителното количество отделен водород при фиксирани стойности на електродния 

потенциал. Бе постигната производителност на водород равна на 1.7 ± 0.1 m3 H2/day/m2.

   а)          б)

Фиг. 34. Поляризационни криви (а) и криви на мощността (б), снети с дрождени 

биогоривни елементи, поляризирани с различни товарни съпротивления.

******

В следващото изложение са представени основните резултати, получени с щам 

дрожди Candida melibiosica 2491 и водни растения от семейство Lemnaceae. Основното

предизвикателството пред нас бе да се потърсят доказателства за механизмите, по 

които се осъществява електронният пренос от значително по-сложно устроените в 

сравнение с бактериите еукариотни клетки до анода, като един от ключовите фактори 

за разбирането на принципа на действие и оптимизирането на биоелектрохимичните 

системи.
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III. ДРОЖДЕН БИОГОРИВЕН ЕЛЕМЕНТ

1. НОВ ЕКЗОЕЛЕКТРОГЕНЕН ЩАМ ДРОЖДИ

В хода на първоначалните ни изследвания бе установено, че неизследваният 

преди това в биоелектрохимични системи щам дрожди Candida melibiosica 2491 

проявява електрохимична активност както в присъствие, така и в отсъствие на 

екзогенен медиатор.

1.1. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ДРОЖДИТЕ ПРИ ПОЛЯРИЗАЦИОННИ УСЛОВИЯ 

От тестваните въглехидратни източници глюкоза, фруктоза и захароза като най-

подходящ субстрат за развитието на дрождите в микробиологичен горивен елемент бе 

определена фруктозата. Използването на глюкоза води до ниска степен на развитие, а в 

присъствието на захароза дрождената култура практически не се развива. На фиг. 37 са 

показани фазите на развитие на културата в присъствие на различните въглехидрати в 

неутрален буфер и YP. 

Фиг. 37. Определяне на фазите на растеж на културата чрез измерване на оптичната 

плътност на суспензията при дължина на вълната 600 nm в хранителни среди, 

съдържащи различни въглехидратни източници – фруктоза, глюкоза, захароза.(ляво)

Фиг. 38. Асимилиране на въглехидратни източници по време на култивирането.(дясно)

Проследявайки усвояването на въглехидратните източници, в присъствието на 

които се наблюдава растеж на културата, установихме, че глюкозата остава почти 
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неусвоена, което е причина за ниския растеж на културата – практически в условия на 

гладуване (фиг. 38).

Биологичният смисъл на усвояването на субстратите е образуване на енергия и 

доставяне на градивен материал в живите клетки. В тази връзка, намаляването на 

неорганичния фосфат в средата, който участва в образуването на АТФ, е индиректен 

показател за напредъка на метаболитните процеси. Определеното при изследваните 

условия изменение на концентрацията на неорганичен фосфат в средата допълнително 

доказа, че протичащите метаболитни процеси са по-интензивни при използването на 

фруктозата като въглехидратен източник (фиг. 39). В присъствието на фруктоза, 

разтворена във фосфатен буфер, повече от половината от първоначалното количество 

неорганичен фосфат се изчерпва в първите 6 часа от култивирането на дрождите, 

докато само една пета намаление бе регистрирано при наличието на глюкоза.  

Фиг. 39. Изчерпване на неорганичен фосфат - индиректен маркер за напредъка на 

метаболитните процеси в хода на дрождената инкубация в микробиологичен горивен 

елемент. (ляво)

Фиг. 40. Криви на мощността, получени с дрожден биогоривен елемент при използване 

на различни субстрати – глюкоза, фруктоза, захароза, в минимална хранителна среда. 

(дясно)

Резултатите от биохимичните и микробиологични анализи напълно съответства 

с поведението на дрождения биогоривен елемент при използване на различните 

въглехидратни източници (фиг. 40). Най-висока мощност бе постигната при 

използването като анолит на минимална хранителна среда, съдържаща фруктоза, което 

определи изборът на този въглехидрат като най-подходящ субстрат за понататъшните 
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изследвания. За оптимизиране състава на анолита бе изследвано влиянието на 

концентрацията на фруктозата върху изходните електрически характеристики на 

биогоривния елемент. Максимални стойности на генерирания ток и мощност бяха 

постигнати при използване на 250 mM фруктоза (фиг. 41). При по-големи 

концентрации на субстрата работните характеристики на биогоривния елемент 

намаляват, вероятно поради увеличаване вискозитета и намаляване проводимостта на 

анолита или промяната на осмотичното налягане.  

             а)      б)

Фиг. 41. а) Поляризационни криви; б) криви на мощността при различна концентрация 

на фруктоза в анолита.

Резултатите от тези изследвания дефинитивно доказаха, че поведението на 

дрождения биогоривен елемент следва развитието на културата, като изходните

електрически характеристики се променят според фазите й на растеж. След 

първоначално намаляване на напрежението и тока по време на лаг-фазата, следва рязко 

увеличаване на електрическите характеристики, съответстващо на интензивните 

метаболитни процеси, осигуряващи енергия за растеж и делене на дрождените клетки 

през експоненциалната фаза от развитието на културата.

Количественото сравняване на резултатите показва, че неколкократно по-високи 

стойности на генерираните ток и мощност, особено по време на експоненциалната фаза 

от развитието на дрождите, се получават при използването на обогатената YPfru среда

(фиг. 43 и 44). Очевидно е, че използването на пълноценна хранителна среда, водещо 

до по-интензивно развитие на дрождите и по-пълно усвояване на субстрата, рефлектира 

и върху електрическите параметри на биоелектрохимичната система.
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Фиг. 43. Изменение на плътността на тока във времето. (ляво)

Фиг. 44. Изменение на плътността на мощността във времето. (дясно)

1.2. ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ДРОЖДЕН ИНОКУЛАТ

Тъй като в хода на клетъчното култивиране количеството биомаса нараства, в 

непроточен режим вътрешното съпротивление на биоелектрохимичната система 

постепенно се увеличава. С оглед на това, за всяка конкретна конструкция, среда и 

микроорганизмов щам е необходимо да бъде определено оптималното количество 

инокулат за постигане на максимални работни характеристики. 

Фиг. 46. а) Криви на мощността получени чрез инокулиране с различно количество 

дрожди в двукамерен биогоривен елемент със солеви мост.

При култивиране на Candida melibiosica 2491 в двукамерен горивен елемент със 

солеви мост (100 cm3 анодна камера) се установи, че най-високи стойности на тока и 

максималната мощност се получават при използването на инокулат, съдържащ 2.3х107 

дрождени клетки, което съответства на 1.2 г/л суха биомаса. При увеличаване 

количеството на дрождите над тази стойност операционните характеристики на 
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биогоривния елемент започват да намаляват, като между 6 и 12 г/л суха биомаса 

понижението на тока и мощността е повече от два пъти (фиг. 46 а).

2. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДРОЖДЕНИЯ БИОГОРИВЕН 

ЕЛЕМЕНТ

Намирането на нов екзоелектрогенен дрожден щам, който е все още сред 

малкото докладвани в литературата, обуслови задълбочаването на изследванията ни с 

оглед създаване на дрожден биогоривен елемент с по-добри операционни 

характеристики. За подобряване на екстрацелуларния електронен транспорт в 

биоелектрохимичната система и увеличаване на изходните електрически параметри 

бяха приложени няколко подхода.

2.1. ЕКЗОГЕНЕН МЕДИАТОР МЕТИЛЕНОВО СИНЬО

За улесняване на електронния пренос от микроорганизмите-биокатализатори до 

анода на БЕС бе добавян екзогенен медиатор в средата. При изследване на 

зависимостите между генерирания ток и количеството на метиленово синьо, добавяно 

към анолита, бе установено, че при увеличаване концентрацията на медиатора се 

наблюдава повишаване на стойностите както на напрежението, така и на генерираните 

ток и мощност (фиг. 47 и 48). 

Фиг. 47. Поляризационни криви и криви на мощността на дрожден биогоривен 

елемент със солеви мост и графитови електроди в отсъствието и присъствието на 

медиатор метиленово синьо. (ляво)
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Фиг. 48. Зависимост на мощността на двукамерен дрожден биогоривен елемент с 

протонобменна мембрана от концентрацията на метиленово синьо в суспензията. 

Вътрешна графика – циклични волтамперограми, получени с дрождена суспензия 

Candida melibiosica/YPfru при добавяне на метиленово синьо в различни концентрации. 

(дясно)

Нарастващият интензитет на катодните и анодни пикове в цикличните 

волтамперограми (фиг. 48, вътрешна графика) при увеличаване на концентрацията му 

кореспондират с растящите стойности на генерирания ток и мощност от биогоривния 

елемент. Сходството на цикличните волтамперограми при ниски концентрации на 

медиатора (до 0.1 mM) с квазиообратимото електрохимично поведение на самите 

дрожди (при отсъствие на медиатор) е в съответствие с близките операционни 

характеристики на биогоривния елемент при тези условия. В концентрации над 0.9 mM

бе доказано, че метиленовото синьо проявява цитотоксичен ефект към изследваната 

дрождена култура, което е и вероятната причина за установеното намаляване на 

електрическите параметри.

2.2. КОНСТРУИРАНЕ НА ДВУКАМЕРЕН ГОРИВЕН ЕЛЕМЕНТ С 

ПРОТОН-ОБМЕННА МЕМБРАНА

За подобряване на изходните електрически характеристики на БЕС, 

двукамерният горивен елемент със солеви мост бе заменен с новоконструиран горивен 

елемент (фиг. 51), при който обемът на двете работни камери бе намален от 100 на 15 

cm3 и анодната камера бе разделена от катодната с протонобменна мембрана (ПОМ). 

При култивирането на дрожди в новия горивен елемент бе постигнато петкратно 

повишаване на генерираните плътности на тока и мощността. Намаляването на 

вътрешното съпротивление се дължи от една страна на използваната Nafion-мембрана, 

която осигурява значително по-ефективен транспорт на Н+ йони от анодното към 

катодното пространство в сравнение със солевия мост, а от друга – на увеличеното 

съотношение електродна повърхност/обем на електролита, осигуряващо по-добър 

контакт и осъществяване на електронен пренос едновременно от по-голям брой дрожди 

към анода.
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Фиг. 51. Конструкция на нашия новосъздаден биогоривен елемент.

2.3. ЕЛЕКТРОДНИ МАТЕРИАЛИ НА ВЪГЛЕРОДНА ОСНОВА

Получаваните в началния етап от изследванията ни електрически параметри с 

дрожден биогоривен елемент при използването на гладки графитови електроди бяха 

относително ниски, поради малката им реална повърхност, близка до геометричната. 

Това обуслови като следващ подход за развитието на биогоривния елемент замяната на 

графитовите електроди с въглеродни материали с по-развита повърхност. Очаквано 

значително подобряване на електрическите характеристики бе постигнато с 

използването на въглероден плат и особено с въглеродно кече като електродни 

материали. Генерираната максимална плътност на тока на безмедиаторен дрожден 

биогоривен елемент бе увеличена от 25±5 mA/m2 при използването на графитови 

електроди до 130±12 и 220±15 mA/m2 (спрямо геометричната площ) съответно с 

електроди от въглероден плат и въглеродно кече. Аналогично, максималната плътност 

на мощността при използването на въглероден плат и въглеродно кече като електроди 

нарастна съответно петкратно и деветкратно в сравнение със стойностите, постигнати с 

графитови електроди. По-високите стойности на генерираната електрическа енергия се 

дължат, от една страна, на увеличената реална електродна повърхност, а от друга – на 

експериментално определеното намаляване на специфичното съпротивление на 

материалите в реда графит – въглероден плат - въглеродно кече. Най-високите 

постигнати резултати с въглеродно кече обусловиха използването му като основен 

електроден материал в следващите ни изследвания.
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2.4. НОВИ НАНОМОДИФИЦИРАНИ АНОДНИ МАТЕРИАЛИ

Ниската електрокаталична активност на чистите въглеродни материали по 

отношение на анодните микробиални реакции ни насочи към търсене на нови 

възможности за нейното повишаване. За целта, като анодни материали в безмедиаторен 

дрожден биогоривен елемент бяха изследвани модифицирани електроди от въглеродно 

кече с електроотложени върху тях островни наноструктури от никел, никел-желязо и 

никел-желязо-фосфор. Модифицираните материали бяха охарактеризирани чрез 

сканираща електронна микроскопия (SEM) и енергийно-дисперсионна рентгенова 

спектроскопия (ЕDS). Произведените Ni, NiFe и NiFeP електродепозити представляват 

глобуларни островни структури с размер на частиците от 50 до 500 nm, зависещи от 

състава и режима на отлагане. В електродепозитите, съставени от NiFe, съотношението 

Ni:Fe е приблизително 2:1, докато присъствието на фосфор увеличава съдържанието на 

Ni и намалява това на Fe.

2.4.1. БИОСЪВМЕСТИМОСТ НА МОДИФИЦИРАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

За специфичното приложение на новопроизведените материли като електроди в 

МГЕ бяха проведени два типа анализи за цитотоксичност към Candida melibiosica -

модифициран агаров метод и проследяване развитието на дрождите в присъствието и 

отсъствието на никелови и железни йони в средата (фиг. 56).

      а)    б)

Фиг. 56. Тестове за цитоксичност: а) модифициран агаров метод с използване на 

електродни материали вместо дискове; б) развитие на Candida melibiosica в YPfru

среда в присъствието и отсъствието на  Ni2+ и Fe2+ йони.

0 5 10 15 20 25 30

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

L
o

g
 2

O
D

60
0n

m

Time, hour

 Yeasts in YP
fru

 medium

 Yeasts in YP
fru

 with 100nM Ni2+

 Yeasts in YP
fru

 with 50nM Fe2+

 Yeasts in YP
fru

 with 100nM Ni2+ and 50nM Fe2+



25

Резултатите от проведените тестове показаха, че новосъздадените 

наномодифицирани въглеродни материали са нетоксични по отношение на 

използваните дрожди Candida melibiosica 2491. Представените растежни криви описват 

добре дефинирана лаг-, експоненциална и стационарна фази на дрожденото развитие. 

Наблюдаваните отклонения от контролата в присъствието на тежките метали през лаг-

фазата могат да се обяснят с превключване на адаптивни механизми на дрождите 

свързани с увеличена експресия на молекули, участващи в улавянето на Ni- и Fe- йони 

и регулиращи процесите на прием или рестрикция за навлизането на металите в 

клетките [200].

2.4.2. КОРОЗИОННА УСТОЙЧИВОСТ НА МОДИФИЦИРАНИТЕ 

МАТЕРИАЛИ

Корозионните изследвания бяха проведени чрез линейна волтамперометрия (LV), 

като потенциалът на работния електрод бе разгъван с малка скорост (2 mV/s) в 

положителна (анодна) посока (фиг. 58). 

а) б)

Фиг. 58. Тафелови криви, получени с наномодифицираните въглеродни материали: а) 

във фосфатен буфер (рН 7); б) в ацетатен буфер (рН 5.5).

От получените Тафелови зависимости, представени на фиг. 58 а и б, бе установено, че 

корозионният потенциал Ecorr на всички модифицирани материали е изместен към по-

положителни стойности в сравнение с този на немодифицирано въглеродно кече (NME). 

Това демонстрира по-ниският афинитет към корозия на новопроизведените 

наномодифицирани електроди в сравнение с базисния електроден материал и позволява 

по-продължително използване на модифицираните електроди в реална 

биоелектрохимична система.
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2.4.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДИФИЦИРАНИТЕ МАТЕРИАЛИ КАТО 

АНОДИ В ДРОЖДЕН БИОГОРИВЕН ЕЛЕМЕНТ

Изследванията с Ni-наномодифицирани въглеродни материали като аноди в 

безмедиаторен дрожден биогоривен елемент показаха, че с напредъка на култивирането 

напрежението на отворена верига, максималната мощност и плътност на тока на 

биогоривния елемент се увеличават, достигайки максимум в късна експоненциална 

фаза и началото на стационарната фаза (24ти дo 30ти час) от дрожденото развитие. 

Сравнявайки поведението на МГЕ, използващи Ni-модифицирани аноди, получени чрез 

електроотлагане в галваностатичен (GME) и потенциостатичен (РМЕ) режим, следва да 

се отбележи, че значително по-високи операционни характеристики бяха постигнати 

при използването на GME аноди. По-доброто поведение на електродите, 

модифицирани при галваностатичен режим, намира изражение в почти два пъти по-

голямата плътност на генерирания ток в сравнение с PME (5.5 A/m2 за GME спрямо 

3 A/m2 за PME) и 15 пъти по-високи стойности от тези, получени с немодифицирано 

въглеродно кече (NME) като анод (0.38 A/m2) (фиг. 59). Максимална плътност на 

мощността от 720 mW/m2 и 390 mW/m2 бяха постигнати с GME и PME, респективно. 

Тези стойности надвишават дори електрическите характеристики, получени при 

добавяне на екзогенен медиатор MB към анолитната суспензия при използването на 

NME аноди (фиг. 59 б) и са едни от най-високите операционни характеристики, 

постигани с безмедиаторен дрожден биогоривен елемент. 

а)     б)

Фиг. 59. Поляризационни криви и криви на мощността, получени с дрожден биогоривен 

елемент, използващ Candida melibiosica като биокатализатор и аноди: a) GME; PME; 

б) NME; NME + 0.9 mM метиленово синьо (MB).
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Подобряване на изходните електрически характеристики на биогоривния 

елемент спрямо резултатите, получени с немодифицираните електроди, бе постигнато и 

при използването на произведените NiFe- и NiFeP- наномодифицирани въглеродни 

материали като аноди. Сравнявайки резултатите от изследванията проведени с 

модифицирани аноди, може да се обобщи, че увеличението на желязното съдържание в 

електроотложените нанокомпозити води до намаляване на тока и мощността на МГЕ 

(Таблица 4). 

Таблица 4. Максимални стойности на плътността на тока и плътността на 

мощността на безмедиаторен дрожден биогоривен елемент, постигнати с 

модифицираните електроди.

Използван анод Плътност на тока,

А/m2

Плътност на 

мощността, mW/m2

Ni/C-кече (GME) 5.5±0.3 720±15

Ni/C-кече (PME) 3.0±0.2 390±10

NiFe/C-кече (GME) 0.8±0.1 83±5

NiFe/C-кече (PME) 0.9±0.2 93±7

NiFeP/C-кече (GME) 1.3±0.1 155±6

NiFeP/C-кече (PME) 2.1±0.2 260±8

C-кече (NME) 0.6±0.2 52±9

2.5. ПОЛУПРОТОЧНА БИОЕЛЕКТРОХИМИЧНА СИСТЕМА 

При непроточен режим на работа на дрождения биогоривен елемент 

електрическите му параметри нарастват до навлизането на дрождената култура в 

стационарна фаза, след което плътностите на тока и мощността започват да намаляват. 

Това се дължи на изчерпването на хранителните вещества и инхибиране вследствие 

нарасналата клетъчна плътност в биореактора. С оглед на функционирането на БЕС за 

по-дълъг период от време бяха проведени дългосрочни изследвания при полупроточен 

режим на култивиране на дрождите в биогоривния елемент с ежедневно отстраняване 

на половината от образуваната биомаса и добавяне на свежа хранителна среда. Като 

аноди в полупроточен режим бяха изследвани както немодифицирани, така и 

модифицирани въглеродни материали. Проследявайки изменението на анодния 
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потенциал, бе установена обща тенденция при използването на всички електродни 

материали. При всяко добавяне на свежа хранителна среда се наблюдава рязък скок на 

потенциала в отрицателна посока, след което неговата стойност плавно се измества в 

положителна посока и след няколко часа се стабилизира на относително постоянни 

стационарни нива (фиг. 60).

а) б)

Фиг. 60. Вариране на анодния потенциал на дрожден биогоривен елемент с времето 

при полупроточен режим на култивиране, постоянно включено товарно 

съпротивление 1 к и използване на анод от: а) немодифицирано въглеродно кече; б) 

Ni-наномодифицирано въглеродно кече. Стрелките показват добавянето на свежа 

хранителна среда. 

Въпреки общите тенденции в изменението на потенциала, при използването на 

различни анодни материали се наблюдават различия в регистрираните стойности, най-

осезаеми при анодите от Ni-наномодифицирано въглеродно кече. Достигнатите най-

отрицателни стойности на анодния потенциал между -250 и -320 mV (спрямо Ag/AgCl) 

с този електроден материал кореспондират с най-високите операционни 

характеристики на биогоривния елемент. 

Получените разрядни криви при постоянно товарно съпротивление показват, че 

всяко добавяне на свежа хранителна среда води до увеличаване на напрежението на 

биогоривния елемент. Изменението на клемното напрежение, респ. на генерирания ток, 

следват промяната на анодния потенциал, докато катодният потенциал се запазва 

относително постоянен след първоначалното намаляване през първите 24 часа (фиг. 61). 

Следователно, цялостното поведение на системата се определя основно от анодната 

полуреакция, свързана с преноса на електрони от дрождените клетки към биоанода.

0 1 2 3 4 5 6 7
-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

E
 (

vs
.A

g
/A

g
C

l)
, V

Time, days
0 1 2 3 4 5

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

E
 (

vs
.A

g
/A

g
C

l)
, V

Time, days



29

0 1 2 3 4 5
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

E
 (

vs
.A

g
/A

g
C

l)
, V

Time, days

 cathode potential       
 anode potential

 U
, V

 MFC voltage

Фиг. 61. Изменение на напрежението (зелени триъгълници), анодният (червени 

кръгове) и катоден (черни квадрати) потенциал на МГЕ при полупроточен режим на 

култивиране, постоянно включено товарно съпротивление 1 к и използване на NiFeP-

модифицирано кече като анод и немодифицирано въглеродно кече като катод. 

Вертикалните стрелки показват добавянето на свежа хранителна среда.

От термодинамична гледна точка, наблюдаваното изместване на анодния 

потенциал в отрицателна посока и доближаването му до редокси потенциала на 

субстрата благоприятства генерирането на повече електрическа енергия, съответстващо 

на експериментално определените нарастващи стойности на напрежението, респ. тока и 

мощността, с времето.

2.6. ОПТИМИЗИРАНЕ НА КРАЙНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АКЦЕПТОР В БЕС

От съществено значение за повишаване ефективността на БЕС според нейната 

специфичност е подборът на подходящ католит, за да се избегне високото 

свръхнапрежение на редукцията на кислорода върху катода. Като окислители с висок 

редоксипотенциал бяха тествани калиев хексацианоферат (K3[Fe(CN)6]), калиев 

перманганат (KMnO4), водороден пероксид (H2O2), амониев ванадат (NH4VO3) и 

хромофора фериин [Fe(o-phen)3]2(SO4). Независимо от високите стойности на 

генерираните плътности на тока и мощността, респ. 760 mA/m2 и 77 mW/m2 получени с 

KMnO4, след допълнително проведени CV- изследвания се оказа, че той се редуцира до 

трудно разтворимия MnO2 и бе определен като неподходящ за провеждане на 

дългосрочни експерименти. Използването на редокси двойката фериин / фероин 

(Е0=1.06 V) доведе до постигането на максимална плътност на мощността от 18 mW/m2

и плътност на тока 200 mA/m2. Като недостътък на фериина, обаче, бе определена 
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необходимостта от силно кисела среда за електрохимичното му превръщане, водеща до 

възникване на дифузионен градиент в посока от катода към анода и в крайна сметка до 

понижаване на изходните електрически характеристики във времето. Резултати, с два 

порядъка по-ниски от гореописаните по отношение на генерираната мощност, бяха 

постигнати с амониевия ванадат и водородния пероксид като крайни електронни 

акцептори в БЕС. Като най-подходящ католит бе избран 100 mM K3[Fe(CN)6], който е 

стабилен и осъществява обратимо електрохимично превръщане в неутрална среда 

(67 mM фосфатен буферен разтвор с рН 7.0). Това позволява неговото регенериране и 

дългосрочно използване в условията на МГЕ. 

2.7. ХЕМИМЕТРИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗПРОИЗВОДИМОСТТА НА 

ПОЛУЧАВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

В хода на изследванията ни бе наблюдавано значително разсейване на някои от 

резултатите, получени при използване на еднаква конструкция на биогоривните 

елементи, еднакви електроди и идентични условия на провеждане на експериментите. 

За оценяване на основните фактори, водещи до дисперсия на експерименталните 

резултати, бяха приложени два хемиметрични подхода: 1) Съставяне на „бюджет на 

неопределеността“ и 2) Статистическа обработка на данни, получени при идентични 

условия. И при двата подхода, като критерий за оценяване на дисперсията на 

стойностите на измерваната величина бе използвана т.нар. „неопределеност на 

измерването“.

2.7.1. СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА

Съставянето на „бюджет на неопределеността“ включваше идентифициране на 

факторите, които могат да бъдат източници на неопределеност при измерването на 

дадена величина, разделени на две групи. Отчитайки важната роля на биокатализатора 

за цялостното поведение на биогоривния елемент, към първата група фактори, 

допринасящи за неопределеността на измерването, бяха причислени процедурите, 

свързани с приготвяне на хранителна среда, инокулирането на хранителната среда с 

дрожди, неравномерното разпределение на дрождите в суспензията, растежът и 

развитието на дрождените клетки в биогоривния елемент, а към втората група -

съпротивлението на използваната протон-обменна мембрана, съпротивлението на 
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електродите, нехомогенността на електродния материал, прецизността на 

измервателните уреди. Към оценяваните параметри, получени на базата на 6 до 10 

паралелни измервания, бяха приложени прийомите на устойчивата статистика, където 

вместо относително стандартно отклонение бе използвано т.нар. нормирано абсолютно 

отклонение на медианата (MADN). Получените резултати за относителния дял на всеки 

един от оценяваните фактори в общата неопределеност изненадващо показаха, че 

сумарно делът на факторите, свързани с клетъчното култивиране е повече от два пъти 

по-малък в сравнение с този, дължащ се на специфичните свойства на използваните 

материали, и че основен фактор за дисперсията на получаваните резултати е 

съпротивлението на електродния материал. Макар и неочаквани, резултатите доведоха 

до категоричния извод, че невъзпроизводимостта на измерванията не се дължи на 

живият компонент на БЕС, а е свързана главно със спецификата на избрания 

електроден материал. 

2.7.2. СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ 

ИДЕНТИЧНИ УСЛОВИЯ

Оценката на разширената неопределеност на основните работни електрически 

характеристики (MADN на OCV, Pmax и Isc) на дрождения биогоривен елементи бе 

извършена чрез статистическа обработка на данни, получени от измервания при 

идентични условия (Таблица 5).

Таблица 5. Намаление на разширената неопределеност на работните характеристики 

на дрожден биогоривен елемент след предприемане на коригиращи действия.

Максимална 

мощност,

Рmax

Ток на късо съединение,

Isc

Напрежение на отворена 

верига, 

OCV

Време на 

измерване след 

инокулация

на МГЕ Преди 

кориг.д-ие

След 

кориг.д-ие

Преди 

кориг.д-ие

След 

кориг.д-ие

Преди 

кориг.д-ие

След 

кориг.д-ие

12 час 38% 24% 51% 27% 26% 11%

24 час 42% 15% 46% 13% 19% 13%

Преизчисляването на относителните неопределености на отделните фактори, 

използвайки данните след предприемането на коригиращо действие - предварителен 
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подбор на електроди с еднакво съпротивление, показа че неопределеността от 

съпротивлението на електродите се е намалила значително от 52 % на 9 % и вече не се 

явява главен фактор за невъзпроизводимост на резултатите. С оглед на това, в 

следващите ни изследвания задължително бе извършвано предварително измерване и 

използване на електроди с еднакви съпротивления.

Комбинираното прилагане на двата хемиметрични подхода показа висока 

надеждност при оценяване на неопределеността на измерваните параметри и 

предприемане на адекватни коригиращи действия за увеличаване възпроизводимостта 

на получаваните резултати при изследване на микробиологични горивни елементи. 

Разработената методика може да бъде успешно приложена и за други видове 

(био)електрохимични системи, отчитайки тяхната специфика.

3. МЕХАНИЗЪМ НА ЕКСТРАЦЕЛУЛАРЕН ЕЛЕКТРОНЕН ТРАНСФЕР В

ДРОЖДЕН БИОГОРИВЕН ЕЛЕМЕНТ

Компартментализацията и разделените в клетъчното пространство специфични 

метаболитни процеси при еукариотите изискват финни механизми на регулация и 

контрол за адаптация към условията на средата. Наличието на митохондрии с двойна 

мембрана допълнително затруднява интерпретирането на биоелектрохимичните 

анализи.

Фиг. 63. Култивиране на дрожди като биокатализатори в двукамерни дрождени 

биогоривни елементи. (ляво)

Фиг. 64. Циклични волтамперограми на: а) дрождена суспензия, утаени и 

ресуспендирани клетки и супернатанта, получени чрез центрофугиране за 10 мин при 

5100хg.(дясно)

-400 -200 0 200 400 600

-0,08

-0,04

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

I, 
m

A

E (vs. Ag/AgCl), mV

 Yeast suspension
 Supernatant
 Resuspended yeast pellet



33

Механизмите на екстрацелуларен електронен пренос от дрожди C. melibiosica до 

анода на биогоривен елемент бяха изследвани в присъствие и отсъствие на екзогенен 

медиатор, при наличие на тежки метали, в непроточен и полупроточен режим на 

култивиране. За целта дрождите бяха култивирани в двукамерни горивни елементи 

(фиг. 63).

3.1. БЕЗМЕДИАТОРЕН ДРОЖДЕН БИОГОРИВЕН ЕЛЕМЕНТ

Биогоривните елементи, използващи като биокатализатори микроорганизми, 

способни да синтезират ендогенни медиатори, се означават като безмедиаторни. 

Ендогенните медиатори са нискомолекулни вещества, обикновено вторични 

метаболити, способни да пренасят електрони до външен електронен акцептор. Те са 

особено важни за практическо приложение поради това, че придават независимост на 

клетките от присъствие на екзогенни редокси преносители.

3.1.1. СИНТЕЗ НА ЕНДОГЕНЕН МЕДИАТОР

За установяване произхода на електрохимичната активност на използвания щам, 

бе проведена циклична волтамперометрия с дрождената суспензия, използвана като 

анолит в биогоривен елемент. В получените волтамперограми бе регистрирано 

наличието на окислително-редукционна двойка в клетъчната суспензия, която бе 

наблюдавана и в надутаечна течност (средата), но липсваше в утаечната клетъчна 

фракция (фиг. 64). Аноден и катоден пик не бе наблюдаван при провеждане на анализа 

с неинокулирана хранителна среда, нито в отделните й компоненти. Допълнително 

филтруваната през стерилен филтър (0.2 µm) супернатанта отново проявяваше 

електрохимична активност. Това показва, че електрохимичната активност на 

суспензията всъщност се дължи на разтворимо вещество в средата, произвеждано от 

клетките на C. melibiosica и имащо принос в екстрацелуларния електронен пренос до 

анода, т.е. играещо ролята на ендогенен медиатор на електронен пренос. 

Ендогенният медиатор се синтезира от дрождите и се секретира в средата след 

6-ия час от култивирането им в МГЕ, съответстващ на средна експоненциална фаза от 

тяхното развитие (фиг. 65). Наличието на такива пикове, респ. електрохимична 

активност, бе установено и през следващите етапи от култивирането на дрождите в 
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МГЕ (фиг. 65 в-е), докато при дрожди, култивирани при обикновени условия като 

контрола, не бе наблюдавана появата на пикове през цялото време на експеримента. 

а) б)

в) г)

д) е)

Фиг. 65. Циклични волтамперограми на получени след центрофугиране надутаечни 

течности от дрождна суспензия по време на култивирането й: а) първи час от 

култивирането в биогоривен елемент; б) трети час; в) шести час; г) 18-и час; д) 21-ви 

час; е) 24-и час.
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В търсене на отговор относно химичната природа на ендогенния медиатор, 

продуциран от C. melibiosica, бе изследвано електрохимичното поведение на 

представители на основните химични групи, потенциални претенденти за ендогенни 

медиатори, такива като рибофлавин, N-метил-феназин-метосулфат (ФМС) и 

хидрохинон и бе сравнено с поведението на дрождения ендогенен медиатор, 

секретиран в анолита. При използване на ФМС бе установено съвпадение на 

потенциалите на пиковете в цикличните волтамперограми с тези на ЕМ, което е 

показателно за осъществяването на идентични оксилително-редукционни реакции (фиг. 

68). 

Фиг. 68. Циклични волтамперограми (Тафелова зависимост) на надутаечна течност, 

съдържаща ендогенен медиатор (зелена линия) и 1 mM N-метил-феназин-метосулфат 

(синя линия). Скорост на разгъване на потенциала 25 mV, Pt работен и 

противоелектрод, референтен електрод – Ag/AgCl.

Сходното електрохимично поведение и високата чувствителност на използвания 

метод са основание да се счита, че синтезираният от дрождите ендогенен медиатор е 

финазиново производно. Това означава, че при култивиране в поляризационни условия 

дрождите включват Шикиматния вторичен обменен път за регулиране на клетъчния 

редокс баланс.
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Получените резултати дават основание да се твърди, че е установен индиректен, 

медииран механизъм на електронен пренос до анода при използването на дрожди 

C. melibiosica като биокатализатор в биогоривен елемент. Възможността за 

произвеждане на собствени ендогенни медиатори от феназинов тип като адекватен 

способ за приспособяване към поляризационните условия на средата е причина за 

причисляване на щама към електрогенните микроорганизми и позволява използването 

му като биокатализатор в безмедиаторен дрожден биогоривен елемент.

3.1.2. ОБРАЗУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНО АКТИВЕН АНОДЕН 

БИОФИЛМ 

При провеждането на експерименти в полу-проточен режим на култивиране на 

C. melibiosica в биогоривни елементи чрез сканираща електронна микроскопия бе 

установено, че дрождите формират биофилм върху анода (фиг. 69).

а) б)

Фиг. 69. а) СЕМ изображение на биофилм от C. melibiosica върху въглеродно кече; б) 

поляризационни криви и криви на мощността получени от дрожден биогоривен 

елемент при използване на аноди без и с образуван биофилм.

За да проверим дали образуването на биофилм влияе върху получаваните 

електрически характеристики, бяха проведени анализи с използване на една и съща 

дрождена суспензия при смяна на анодите – работил като такъв за седмица (с образуван 

биофилм) и нов неизползван със същата геометрична повърхност. Както се вижда от 

построените криви на мощността, показани на фиг. 69 б, достиганите максимални 

стойности на плътността на тока и мощността в безмедиаторен микробиологичен 
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горивен елемент са повече от два пъти по-високи при използване на аноди с образуван 

биофилм от Candida melibiosica в сравнение с тези получени при смяна на анода с нов. 

Получените резултати позволяват да се твърди, че имобилизираните върху анода 

клетки образуват електрохимично активен аноден биофилм, което предполага 

осъществяване на директен екстрацелуларен електронен пренос. 

По този начин бе доказано, че в безмедиаторен дрожден биогоривен елемент C. 

melibiosica осъществява ЕЕТ по смесен механизъм: индиректен - чрез ендогенен 

медиатор и директен - чрез образуване на електрохимично активен аноден биофилм. 

3.1.3. ЕКСТРАЦЕЛУЛАРЕН ЕЛЕКТРОНЕН ТРАНСФЕР В ПРИСЪСТВИЕ 

НА МЕТАЛИ

Значителното повишаване на електрическите характеристики при използването 

на наномодифицирани аноди в безмедиаторен биогоривен елемент насочи вниманието 

ни към изследване на специфичните механизми, по които се осъществява ЕЕТ при 

наличието на използваните метали никел и желязо.

3.1.3.1. ОБРАЗУВАНЕ НА ВЪНШНО-МЕМБРАННИ АСОЦИИРАНИ

МЕТАЛОПРОТЕИНИ В ПРИСЪСТВИЕ НА НИКЕЛ

Проведеният CV-анализ на ресуспендирана клетъчна фракция и надутаечна 

течност (супернатанта), получени чрез центрофугиране на дрождена суспензия, 

използвана като анолит в биогоривен елемент с Ni-модифициран анод, показа 

съществени различия в поведението на системата в сравнение с това при използване на 

немодифицирани въглеродни аноди (фиг. 72). 

Изненадващо, обратимо електрохимично поведение, характеризиращо се с 

появата на окислителен и редукционен пик, съответно при +85 и +25 mV (спрямо 

Ag/AgCl), бе наблюдавано с ресуспендираната дрождена фракция (утаени клетки) (фиг. 

72 б). Сходно поведение, но в по-ранен период от култивирането (между 12и и 18и час), 

проявява дрождената суспензия в биогоривен елемент с Ni-модифициран анод.

Получените резултати дават основание да се счита, че наблюдаваната 

електрохимична активност на клетъчна фракция в присъствие на Ni е свързана с 

участието на клетъчните мембрани в процесите на екстрацелуларен електронен пренос 

(фиг. 72). Може да се предположи, че се експресират специфични вещества за 
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екстрацелуларно взаимодействие с никела, участващи в два механизма (фиг. 74): 1) за 

образуване на външно-мембранно асоциирани металопротеини за секвестиране 

навлизането на никел в клетките или 2) за осъществяване на директен екстрацелуларен 

електронен пренос.

a) б)

Фиг. 72. Циклични волтамперограми получени с: a) отделени чрез центрофугиране 

надутаечни фракции от дрождени суспензии, използвани като анолит в биогоривни 

елементи с GME и NME аноди; б) ресуспендирани клетъчни фракции от дрождени 

суспензии, използвани като анолит в биогоривни елементи с GME и NME аноди, и 

дрождена суспензия от биогоривен елемент с GME анод на 18и час от 

поляризационния експеримент. Скорост на разгъване на потенциала 2 mV/s.

Фиг. 74. Участие на външно-мембранни никелови комплекси в ЕЕТ между Candida

melibiosica и анода.
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3.1.3.2. СЕКРЕТИРАНЕ НА МЕДИАТОР С ЕЛЕКТРОХИМИЧНА 

АКТИВНОСТ И ЖЕЛЯЗО-ХEЛИРАЩИ СВОЙСТВА

Аналогичен подход бе приложен и при изследване механизма на 

екстрацелуларен електронен пренос при използване на NiFe- и NiFeP-

наномодифицирани електроди.

Цикличните волтамперограми на дрождени суспензии, снети по време, 

съответстващо на достигането на оптимални работни характеристики на биогоривните 

елементи, се различават съществено от тези, получени с Ni-наномодифицираните 

електроди. И при двата типа NiFe- и NiFeP-електроди се наблюдава квазиобратимо 

електрохимично поведение (фиг. 75 а), характеризиращо се с появата на значително 

раздалечени аноден и катоден пик и наподобяващо това на немодифицираното 

въглеродно кече. Трябва да се отбележи, че наблюдаваните пикове са изместени с 

50 mV в отрицателна посока в сравнение с контролата NМЕ, което индикира улеснен 

електронен транспорт от клетките към модифицираната електродна повърхност. 

Липсата на пикове в цикличните волтамперограми, получени със свежа хранителна 

YPfru среда без дрожди (фиг. 75 b) доказва, че произходът на пиковете е свързан с 

биоелектрохимичния ефект, а не с директно елекроокисление/редукция на веществата 

от средата или корозия на електродите. 

а)       б)

Фиг. 75. Циклични волтамперограми получени с NiFe- и NiFeP- модифицирани 

електроди с използването на a) Candida melibiosica/YPfru суспензия като 

биокатализатор (вътрешна графика - Candida melibiosica, немодифицирани електроди 

с добавени железни йони към YPfru. b) YPfru среда без дрождени клетки; Скорост на 

разгъване на потенциала 2 mV/s.
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Широкият аноден пик при потенциали около +500 mV, по-изразен във 

волтамперограмите, получени с NiFeP-модифицирани електроди, не се свързва с 

анодните реакции, протичащи в системата. Позицията му не съвпада и с потенциалите 

на анодните пикове, съответстващи на формирането на метални йони с по-висока 

степен на окисление, което означава че не са следствие от корозионно окисление на 

електроотложените нанокомпозити. В търсенето на възможно обяснение, бе установено, 

че аналогичен пик се появява във волтамперограмите при добавяне на Fe3+ йони към 

дрождената суспензия и използване на немодифицирано въглеродно кече като електрод 

(фиг. 75 а, вътрешна графика). Въз основа на този резултат бе издигната хипотеза, че 

наблюдаваният интензивен аноден пик е свързан с образуването на стабилен 

екстрацелуларен железен комплекс от типа на сайдрофорите като отговор на дрождите 

към присъствието на желязо и неговото приемане [192]. Хипотезата бе доказана чрез 

провеждането на серия от експерименти, при които определени количества Fe3+ йони 

бяха добавяни към супернатанта, получена чрез центрофугиране на дрождена 

суспензия във време, съответстващо на най-високата й електрохимична активност. По 

разликата между внесеното и спектрофотометрично определеното остатъчно свободно 

желязо в средата бе изчислено количеството хелирано желязо – Таблица 6. 

Таблица 6. Аналитично определени стойности на количеството хелирано желязо 

(Δc Fe3+).

Проба Въведено кол-во 

Fe3+, mmol/l

Определено кол-во 

Fe3+, mmol/l

Δc Fe3+,

mmol/l

Контрола, di.Н2О 1.82±0.08 0.18±0.08

Дрождена супернатанта
2.00

1.09±0.05 0.91±0.05

Контрола, di.Н2О 2.26±0.07 0.14±0.07

Дрождена супернатанта
2.40

1.14±0.07 1.26±0.07

Контрола, di.Н2О 2.91±0.06 0.09±0.06

Дрождена супернатанта 
3.00

1.86±0.03 1.14±0.03
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Установеното значително намаление на концентрацията на Fe3+ йони в надутаечната 

фракция показа, че част от добавеното желязо се е свързало с разтворим компонент от 

дрождената суспензия в по-стабилен комплекс от анализируемия [Fe(SCN)]2+, т.е. бе 

доказано наличието на силен хелатор на Fe3+йони в средата.

От проведените CV-изследвания на надутаечна и ресуспендирана клетъчна 

фракция, получени чрез центрофугиране на използвана в биогоривен елемент дрождена 

суспензия, бе установено, че електрохимична активност проявява само супернатантата. 

Обобщавайки резултатите от изследванията относно възможните механизми на 

ЕЕТ при използване на наномодифицирани аноди в дрожден биогоривен елемент, 

следва да се отбележи, че в присъствието на никел и желязо изследваните дрожди 

Candida melibiosica включват различни адаптационни механизми, водещи до увеличен 

спрямо контролата (немодифициран въглероден анод) екстрацелуларен пренос на 

електрони до анода.

В присъствие на желязо дрождите синтезират сайдрофори, участващи в 

регулирания прием на желязо от клетките и вероятно изпълняващи роля на 

алтернативен на анода краен електронен акцептор (фиг. 78). Синтезът на сайдрофори 

потвърждава участието на Шикиматния път в процесите на ЕЕТ.

Фиг. 78. Предполагаем механизъм на ЕЕТ между дрожди Candida melibiosica и анод в 

присъствие на желязо.

фруктоза
цитоплазма

етанол

e-

сайдрофор

фруктоза

цитоплазма
фруктоза

етанол

фруктоза
цитоплазма

фруктоза

етанол

сайдрофор
Fe3+

сайдрофор
Fe3+

ендогенен
медиатор red.

ендогенен
медиатор ox.

ендогенен
медиатор red.

ендогенен
медиатор ox.

сайдрофор
Fe3+

Контролиран прием на Fe3+ 

АНОД

глюкозо-6-Ф

фруктозo-6-Ф

глюкозо-6-Ф

фруктозo-6-Ф

глюкозо-6-Ф

фруктозo-6-Ф

сайдрофор

Fe3+

e-

Fe2+

Fe2+

фруктоза
цитоплазма

етанол

e-e-

сайдрофор

фруктоза

цитоплазма
фруктоза

етанол

фруктоза
цитоплазма

фруктоза

етанол

сайдрофор
Fe3+

сайдрофор
Fe3+

сайдрофор
Fe3+

ендогенен
медиатор red.

ендогенен
медиатор ox.

ендогенен
медиатор red.

ендогенен
медиатор ox.

сайдрофор
Fe3+

сайдрофор
Fe3+

Контролиран прием на Fe3+ 

АНОД

глюкозо-6-Ф

фруктозo-6-Ф

глюкозо-6-Ф

фруктозo-6-Ф

глюкозо-6-Ф

фруктозo-6-Ф

сайдрофор

Fe3+

e-e-

Fe2+

Fe2+



42

3.2. МЕДИИРАН ЕКСТРАЦЕЛУЛАРЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПРЕНОС В 

ПРИСЪСТВИЕ НА ЕКЗОГЕНЕН МЕДИАТОР МЕТИЛЕНОВО СИНЬО

Добавянето на изкуствен медиатор на електронен пренос е често използван 

прийом за увеличаване на генерирания електричен ток от дрождени биогоривни 

елементи. Медиаторът трябва да отговаря на определени критерии, включително да е 

нецитотоксичен към използваните микроорганизми и да притежава електрохимично 

обратимо поведение. 

Като възможни медиатори бяха изследвани бромокрезолово зелено, 

бромокрезолово пурпурно, бромотимолово синьо, бромофенолово синьо, конго червено, 

крезолово червено, еозин, ериохром черно Т, метилово червено, метанилово жълто, 

метилоранж, мурексид, неутрално червено и тропеолин. Само пет от тестваните 

съединения - метилово червено, метилоранж, метиленово синьо, неутрално червено и 

бромокрезолово зелено се оказаха нецитотоксични по отношение на използвания щам. 

Най-високи стойности на електрическите характеристики бяха постигнати с 

метиленово синьо като екзогенен медиатор.

От проведената циклична волтамперометрия се установи, че при добавяне на 

метиленово синьо към дрождената суспензия използвана като анолит, наблюдаваните 

окисилително-редукционни пикове се изместват в отрицателна посока (фиг. 79 а). 

Промяната на електрохимичното поведение на дрождената суспензия от квазиобратимо 

в отсъствие на екзогенен медиатор в обратимо в присъствието на метиленово синьо 

показва ясно, че е налице различен механизъм на електронен пренос, допринасящ за 

значителното увеличение на електрическите параметри на биогоривния елемент. На 

базата на експериментално определена линейна зависимост между интензитета на 

пиковете и концентрацията на МВ (фиг. 79 б), съответстваща на уравнението на

Ранделс-Шевчик (i p = 0.4463 nFA (nFvD/RT)1/2C), бе изчислено, че в края на 

култивирането 80±5% от внесеното багрило е проникнало в дрождените клетки.
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а) б)

Фиг. 79. а) Циклични волтамперограми на дрождена суспензия, култивирана в МГЕ, с 

(синя линия) и без добавен медиатор метиленово синьо (жълта линия); б) определяне 

концентрацията на МВ в дрождена суспензия, култивирана 30 ч. в МГЕ, въз основа на 

експериментално определена концентрационна зависимост на интензитета на 

пиковете в цикличните волтамперограми.

3.2.1. ПРЕНАСОЧВАНЕ НА КАТАБОЛИТНИТЕ ПЪТИЩА НА CANDIDA 

MELIBIOSICA ЧРЕЗ МЕТИЛЕНОВО СИНЬО

Едновременно с измерването на плътността на тока по време на 

поляризационните експерименти, за установяване на вида и съотношението между 

различните катаболитни пътища, осъществявани от дрождите в биогоривния елемент, 

определяхме количеството етанол в анолита. Така установихме, че при поляризационни 

условия C. melibiosica осъществява алкохолна ферментация, независимо от наличието 

на кислород в системата (фиг. 80 а). В присъствие на метиленово синьо, обаче, дори 

при продължително провеждане на експеримента, в системата не се продуцира етанол 

при наличие на кислород. Същевременно, при тези условия се наблюдават най-високи 

стойности на генерирания електрически ток (фиг. 80 б). Единственото възможно 

обяснение на получените резултати е, че навлизайки в клетките, метиленовото синьо 

отключва енергетично по-изгодни процеси и полученият в гликолизата пируват се 

разгражда по-нататък до СО2 и Н2О в цикъла на Кребс, т.е. че при тези условия 

дрождите разграждат субстратите от средата като извършват аеробни процеси на 

дишане, вместо процеси на алкохолна ферментация. Това означава, че електроните, 
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пренасяни от медиатора до анода, произхождат от процесите на аеробно окисление на 

субстрата.

За да се докаже тази хипотеза бяха извършени допълнителни анализи. 

Установено бе, че в присъствие на екзогенния медиатор и култивиране в биогоривен 

елемент при строги анаеробни условия (барбутиране с азот), дрождите започват да 

осъществяват алкохолна ферментация (фиг. 80 а). Стойностите на генерирания ток при 

тези условия са съизмерими с тези, получавани без добавяне на външен медиатор, и са 

повече от четири пъти по-ниски от плътностите на тока при осъществяване на аеробно 

разграждане в присъствие на МВ (фиг. 80 б). Ниските стойности на изходните 

електрически характеристики, генерирани при анаеробно разграждане, съответстват на 

ниския енергиен добив на ферментационните процеси – практически НАДН от 

гликолиза. 

а) б)

Фиг. 80. а) Количество етанол, образуван в процеса на алкохолна ферментация при 

култивиране на дрожди Candida melibiosica в МГЕ; б) плътност на генерирания 

електричен ток по време на култивационния процес в микробиологични горивни 

елементи. Черна линия – безмедиаторен МГЕ в присъствие на кислород, синя линия –

добавяне на метиленово синьо в присъствие на кислород, червена линия - добавяне на 

метиленово синьо в строги анаеробни условия (барбутиране с азот).

3.2.2. ПРОИЗХОД НА ЕКСТРАЦЕЛУЛАРНО ПРЕНАСЯНИТЕ 

ЕЛЕКТРОНИ

Механизмът, по който метиленовото синьо осъществява ЕЕТ в БЕС е 

недостатъчно изяснен. Изследователите на дрождени МГЕ приемат, че МВ може да 
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преминава през плазматичната, но не и през митохондриалната мембрана, вследствие 

на което се прави извод, че багрилото пренася електрони само от произведените в 

гликолизата (цитоплазмен процес) редуциращи еквиваленти [113]. 

Значителното нарастване на генерирания ток, както и установеното 

пренасочване на катаболитните процеси към преимуществено аеробно окисление в 

присъствие на МВ и кислород, ни насочи към търсене на доказателства за възможния 

обмен на електрони между медиатора и електронофорите НАДH и сукцинат от 

електрон-транспортните вериги. Чрез циклична волтамперометрия бе установено, че in

vitro МВ осъществява обмен на електрони с двата електронофора. Четирикратно по-

високите стойности на генерирания ток при аеробни в сравнение с анаеробни условия 

(фиг. 80 б) в присъствието на МВ съответства на съотношението 3:1 между 

синтезирания НАДН в цикъла на Кребс (6 mol НАДН от 1 mol субстрат) и гликолиза (2 

mol НАДН от 1 mol субстрат). Това е основание да се формира хипотезата, че МВ може 

да навлиза в митохондриите на дрождените клетки и да обменя електрони с 

произведения в цикъла на Кребс НАДН. 

Фиг. 84. Механизъм на окисление и редукция на метиленово синьо в дрожди, 

култивирани в МГЕ. Навлизане в митохондриите и обмяна на електрони с първи и 

втори комплекс на дихателните вериги като флавопротеини, съдържащи Fe-S-

центрове (НАДН дехидрогеназа, сукцинат дехидрогеназа).
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Базирайки се на получените от нас и докладвани в литературата резултати [208-

210] считаме, че механизмът, по който МВ способства за увеличаване ефективността на 

ЕЕТ и подобряване на изходните електрически характеристики на изследвания от нас 

дрожден биогоривен елемент е свързан с проникване на МВ и осъществяване на 

електронен обмен не само в цитоплазмата, но и в митохондриите на дрождените клетки 

(фиг. 84).

При достатъчно високи концентрации на МВ, част от багрилото се редуцира в 

цитоплазмата от НАДН, а друга част прониква в митохондриите и се редуцира от 

електронофорите на ЕТВ. Вътреклетъчно багрилото се намира и в двете си форми –

окислена и редуцирана, и преминава динамично от едната в другата. Редуцираното в 

митохондриите багрило дифундира обратно през митохондриалната мембрана и/или 

предава електрони на цитохромите, които могат да ги пренесат към окислени молекули 

в цитоплазмата. При увеличаване количеството на редуцираното багрило, то напуска 

дрождите и дифундира до анода. Отдавайки му електрони, МВ се превръща в 

първоначалната си окислена форма, готова да повтори цикъла.

Доказателства за митохондриалния произход на екстрацелуларно пренасяните 

електрони бяха потърсени и чрез инхибиране на ЕТВ на дрождите с използване на 

ротенон. Изследванията ни показаха, че добавянето на ротенон започва да оказва 

осезаемо влияние върху развитието на C.melibiosica, изразяващо се в намаляване на 

образуваната биомаса с минимум 20 %, при концентрации над 10 mol/l. При 

култивиране на дрождите в биогоривен елемент при постоянна поляризация бе 

регистрирано значително намаляване на генерирания ток след добавяне на инхибитора 

(фиг. 85 а). Инхибиращият ефект на ротенона продължава около пет часа, след което 

загубва действието си дори при увеличаване на концентрациите му. По-ниските 

стойности на генерираната от МГЕ плътност на тока в присъствие в сравнение с 

отсъствие на ротенон демонстрират, че част от екстрацелуларно пренесените до анода 

електрони са свързани с правилното функциониране на комплекс І на електрон-

транспортните вериги на дрождите. Предвид функцията му да окислява генерирания в 

цикъла на Кребс НАДН, в интерпретирането на резултатите не може да се изключи 

фактът, че на това ниво се блокира преносът на електрони по ЕТВ. Намаляването на 

тока от своя страна води до логичния извод, че част от електроните, превърнати в 

електричен ток, произхождат именно от митохондриалните процеси, свързани с 

аеробно окисление на субстратите. Ако приемем, че в отсъствие на ротенон се 

осъществяват двата типа катаболитни процеси - ферментационни и аеробни, то при 
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подтиснати ЕТВ, спадът на електричния ток ще се дължи на намаляването на броя 

обменяни електрони, т.е. до анода на МГЕ достигат само електрони, добити от 

анеробното разграждане. Сравнявайки количествата електричество, получени чрез 

интегрирането на площите от фиг. 85 а, бе определено че 30 % от екстрацелуларно 

пренасяните електрони произхождат от митохондриалните окилителни процеси, а 70 % 

- от процесите на гликолиза. 

а)        б)

Фиг. 85. а) Изменение на плътността на тока във времето в присъствие и отсъствие 

на инхибитора на комплекс І на електрон-транспортните вериги ротенон (30 M); б) 

поляризационни криви и криви на мощността, снети на 15 ч. от култивирането при 

същите условия.

Проведените поляризационни изследвания при вариращи външни 

съпротивления потвърдиха, че при подтискане на дихателните вериги на ниво първи 

комплекс се генерира по-ниска мощност от системата (фиг. 85 б). При това, 

съотношението между генерираната максимална мощност в присъствие и отсъствие на 

ротенон е близко до определеното въз основа на изчислените стойности на 

количеството електричество преминало през системата. Резултатите от двата метода 

потвърждават митохондриалния произход на част от електроните, участващи в 

токообразуващите процеси в изследваната БЕС. 

Тези познания позволиха понататъшното развитие на нови биогоривни елементи 

с използването на висши еукариоти.
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4. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЩАМА ЗА ЕДНОВРЕМЕННО 

ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК И БИОРЕМЕДИАЦИЯ 

Едно от предимствата на микробиологичните горивни елементи е използването 

им за едновременно очистване на води от органични и неорганични замърсители с 

помощта на микроорганизми и генериране на електрически ток в процеса на 

биологичното окисление на веществата. Изборът на изполвания щам дрожди Candida

melibiosica 2491 се основава не само на факта, че единствено четири дрождени вида са 

описани като възможни биокатализатори в МГЕ, но и поради това, че в публикувана 

наскоро статия Georgiev и сътр. [213] демонстрират, че щамът притежава висока 

екстрацелуларна фитазна активност и може да бъде използван за биологично 

разграждане на трудно разградимите фитати.

За да се провери дали дрожденият биогоривен елемент може да намери 

приложение за биоремедиация, паралелно бяха проследявани три параметъра -  

развитието на самите дрожди при поляризационни условия, фитазната им активност и 

стойностите на генерирания ток. 

При нормално култивиране на Candida melibiosica в YPfru (контрола), клетъчно-

свързаната екстрацелуларна фитазна активност се проявява към 20ия час (фиг. 90). При 

поляризационни условия фитазна активност се наблюдава още в първите часове на 

култивирането. При включване на вариращи съпротивления (по време на 

поляризационните измервания) фитазната активност е два до четири пъти по-висока от 

тази, регистрирана за дрождения МГЕ с постоянно включено съпротивление. 

Фиг. 90. Фитазна активност (единици на грам абсолютно суха биомаса) измервана по 

време на култивиране на дрожди при нормални (черна линия) и поляризационни условия

(временно включвани съпротивления – зелена линия, постоянно съпротивление -

червена линия). 
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Паралелно бе установено, че получаваната плътност на тока при постоянно 

включено товарно съпротивление нараства бързо в първите часове и се запазва във 

високи граници до края на култивирането, докато при временното включване на 

външни съпротивления максимални стойности бяха постигани към 20ия час (фиг. 91 а). 

Високите стойности на плътността на тока при постоянно товарно съпротивление са 

показателни, че от биоелектрохимичната система може да се черпи електрическа 

енергия.

а) б)

Фиг. 91. Изменение на: а) плътността на тока; б) напрежението на отворена верига 

с времето при постоянно (1000 ) (червена линия) и временно включвано 

съпротивление (зелена линия).

Кривите, описващи изменението на електрическите характеристики (напрежение 

на отворена верига и плътност на тока) при временна поляризация (фиг. 91, зелени 

линии) следват фазите на растеж на културата и могат да бъдат използвани като 

алтернативен метод за тяхното проследяване.

При сравняване на получените данни бе установена връзка между генерираната

от дрождения биогоривен елемент плътност на тока и фитазната активност в 

различните фази на растеж на дрождите. Предполагаме, че засиленият метаболизъм на 

дрождите при поляризационни условия и превръщането на част от биологичната 

енергия в електрическа води до нуждата от интензивно разграждане на полифосфати за 

доставяне на необходимите количества неорганичен фосфат. Установената по-висока 

фитазна активност при включване на вариращи товарни съпротивления може да се 

интерпретира и като участие на ензима в адаптационните реакции към стресовата 
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промяна от поляризацията. Едновременно с това, при непрекъсната поляризация 

(постоянно включено товарно съпротивление) се генерира електричен ток с 

относително постоянни стойности. Постигнатите резултати дават основание за 

провеждането на понататъшни изследвания, насочени към разработване на 

технологията в реални условия с цел приложение на дрождения микробиологичен 

горивен елемент за биоремедиация на трудно разградими полифосфати в 

еутрофицирани води и едновременно генериране на електрическа енергия в райони с 

интензивно животновъдство.

IV. ДИРЕКТЕН ФОТОСИНТЕЗИРАЩ РАСТИТЕЛЕН ГОРИВЕН 

ЕЛЕМЕНТ

Една от обещаващите стратегии за развитие на биогоривните елементи като 

надеждна и устойчива технология е да се намерят подходящи биокатализатори, 

способни да превръщат слънчевата енергия, достигаща до земната повърхност, в 

химическа енергия, а чрез БЕС в електрическа.

Фиг. 99. Директен Фотосинтезиращ Растителен Горивен Елемент (ДФРГЕ): а) 

принципна схема; b) фотография на лабораторната постановка; с) фотография на 

биоанода с L. minuta.

В настоящия раздел са представени резултати, демонстриращи за първи път 

възможността висши водни растения да бъдат използвани като биокатализатори за 

генериране на електричен ток от директен фотосинтезиращ растителен горивен елемeнт 
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(ДФРГЕ). За провеждане на изследванията бяха използвани водни растения от 

семейство Lemnaceae.

Горивният елемент бе конструиран така, че водната леща да расте и да се 

развива на повърхността на водата при условия, близки до естествените, и 

същевременно да осъществява директен контакт с плосък въглероден анод. Въглеродни 

гранули в отделено с филтър катодно пространство бяха използвани като въздушен 

катод. Дизайнът на използваните растителни горивни елементи е представен на 

фигура 99. 

1. ВЛИЯНИЕ НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ 

БИОЕЛЕКТРОХИМИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА LEMNA MINUTA-ДФРГЕ

В първоначалните ни изследвания бе използвана водна леща от вида L. minuta

(от колекцията на проф. Киряков, ПУ). Водната леща бе отглеждана в ДФРГЕ 

автотрофно като част от експериментите бяха проведени при естествена слънчева 

светлина, а друга - при смесена светлина в лабораторни условия. Още в първите часове 

след внасянето на биокатализатора в системата бе регистирано генерирането на 

електричен ток, чиято плътност бе с порядък по-голяма за ДФРГЕ, експонирани на 

открито (фиг. 100). 

Фиг. 100. Промяна на плътността на тока на L. minuta-ДФРГЕ, поляризиран чрез 

периодично включвано външно съпротивление (200 Ω), във времето; основна графика –

слънчева светлина, вътрешна графика – лабораторно осветление.(ляво)

Фиг. 101. а) Изменение на генерирания електричен ток, температурата и 

влажността във времето при опериране на L.minuta–ДФРГЕ при естествени условия. 

(дясно)
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След кратък адаптационен период бяха достигнати плътности на тока от 

1.6 A/m2, които са значително по-високи от всички досега цитирани стойности, 

постигани както с растителни, така и с дрождени биогоривни елементи [102-107, 170-

174]. Наблюдаваните флуктоации на тока и напрежението, получени от ДФРГЕ при 

естествени условия, могат да бъдат отнесени към промените на околната среда. Затова

бе изследвано влиянието на абиотичните фактори като влажност и температура на 

въздуха, осветеност и смяната на деня с нощта върху генерирането на електричен ток 

от БЕС с биокатализатор L.minuta. Сравнявайки изменението на влажността на въздуха 

и на генерирания ток във времето бе установено, че при повишаване на влажността 

стойностите на тока намаляват (фиг. 101 а). Същевременно, плътността на тока се 

увеличава с повишаване на околната температура. Представяйки данните в Арениусови 

координати (ln i vs. 1/T) бе установена линейна зависимост с относително нисък 

корелационен коефициент R2=0.683, което е показателно за това, че температурата 

може да се счита за важен (доколкото влияе върху скоростта на фотосинтетичните 

процеси), но не и доминиращ фактор в процесите на генериране на ток в ДФРГЕ.

Бе установено, че основният абиотичен фактор, оказващ влияние върху 

процесите, свързани с ЕЕТ и генерирането на ток в изследваната БЕС, е интензитетът 

на светлината. При поставяне на ДФРГЕ на тъмно бе регистрирано намаляване на 

измерваното напрежение с около 15 mV, като при включване на изкуствена светлина 

напрежението бързо се възстановява на изходните си нива. Този резултат бе указание, 

че изменението на напрежението на изследваната БЕС е свързано със светлинно-

зависими промени най-вероятно на мембранния потенциал на растителните клетки, 

контактуващи директно с анода на ДФРГЕ.

Най-неопровержимата демонстрация на директната връзка между генерирания 

ток и интензитета на светлината бе получена чрез провеждането на дългосрочни

експерименти, в които бе проследявано изменението на клемното напрежение на 

ДФРГЕ. Представените на фиг. 102 а резултати показват, че стойностите на 

генерирания ток стриктно следват цикъла ден/нощ. Токът започва да нараства при 

зазоряване, т.е. с повишаване на осветеността, достигайки максимални стойности по 

обяд, когато интензитетът на светлината също е максимален (фиг. 102 б). При това 

уравнението, описващо експерименталната зависимост между измервания ток и 

интензитета на осветяване през първата част от деня има вида на т.нар. P-I криви, 

изразяващи взаимовръзката между скоростта на фотосинтетичните процеси и 

интензитета на светлината [226]. Резултатите сочат, че част от екстрацелуларно 
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фотосинтезата.

а) б)

Фиг. 102. а) Влияние на смяната на деня и нощта върху плътността на тока; б) 

вариране на големината на генерирания ток с промяна на интензитета на осветяване 

в през деня.

Фиг. 103. Поляризационни криви и криви на мощността получени на 15 ден от 

оперирането на L.minuta-ДФРГЕ при естествена слънчева светлина (плътни точки) и 

изкуствено осветление (незапълнени точки).(ляво)

Фиг. 104. Изменение на анодните Ea (точки) и катодни Ec (квадрати) потенциали на 

L.minuta-DPPFC във времето.(дясно)

Ролята на интензитета на светлината се потвърждава и от снетите 

поляризационни криви и криви на мощността в полу-естествени и лабораторни условия 

(фиг. 103). Високи плътностти на мощността и тока, равняващи се съответно на 
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380±19 mW/m2 и 1.55±0.12 А/m2, бяха достигнати при естествена светлина (над 

10000 lx), докато съответните резултати, получени при осветеност 800 lx бяха с около 

порядък по-ниски.

Чрез проследяване на анодния и катоден потенциал бе доказано, че процесите 

върху биоанода имат доминираща роля върху цялостното поведение на 

биоелектрохимичната система. Докато катодният потенциал е относително стабилен 

във времето, анодният потенциал бавно се понижава през първите дни, достигайки 

стойности между -300 и -400 mV (vs.Ag/AgCl) след четвъртия ден от експеримента (фиг. 

104).

За изясняване произхода на наблюдаваната електрохимична активност в 

системата, анолит от ДФРГЕ бе изследван чрез циклична волтамперометрия. 

Наблюдаваното обратимо електрохимично поведение (фиг. 106 a) е индикация за 

наличието на електрохимично активен компонент в средата. 

а) б)

Фиг. 106 a) Циклични волтампераграми на: анолит от L.minuta-ДФРГЕ преди 

(непрекъсната линия) и след (прекъсната линия) филтрирането й през стерилен 

филтър (основна графика); вода от отглеждана при нормални условия водна леща 

(вътрешна графика). Скорост на разгъване на потенциала 10 mV/s; б) зависимост на 

анодните (точки) и катодни (квадрати) пикове на тока от корен квадратен на 

скоростта на разгъване на потенциала. R2=0.999.

Идентични по потенциал окислително-редукционни пикове бяха наблюдавани и 

след филтруване на електролита през стерилен микропорест филтър, което е 

показателно, че наблюдаваното електрохимично поведение не е асоциирано с 
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присъствие на електрохимично активни бактерии, способни да пренасят електрони 

директно до анода. Характерната за дифузионно-ограничените електрохимични 

процеси линейна зависимост на интензитета (Ip) на катодните и анодните пикове от 

корен квадратен на скоростта на разгъване на потенциала (v1/2), представена на фиг.106 

б, е в подкрепа на присъствието на разтворима редокс двойка в средата.

Определеното ниско общо бактериално число (7.2±1.1)x103 клетки/ml и липсата 

на електрохимична активност дори при продължителна поляризация на вода, в която 

водна леща е отглеждана като контрола, водят до заключението, че електронният 

пренос от живите организми до анода в изследваните ДФРГЕ е свързан с 

производството на ендогенен медиатор, секретиран от водната леща като отговор на 

приложената поляризация. 

Отговорът на водната леща към поляризационните условия бе изследван и чрез 

анализиране на основни биохимични параметри като вътреклетъчно съдържание на 

белтъци, глюкоза, скорбяла, неорганичен фосфат във фракции получени от L. minuta, 

отглеждана в ДФРГЕ при постоянно включено съпротивление, и сравнявани с тези от 

нормално гледани растения (контрола) - Таблица 7. 

Таблица 7. Вътреклетъчно съдържание на белтък, въглехидрати, неорганичен фосфат 

и амилазна активност в обогатените с органели фракции, получени от водна леща L. 

minuta, отглеждана при поляризационни и нормални условия.

Фракция, 
обагатена с 
хлоропласти и 
митохондрии

Белтък,

mg/g мокра 
биомаса

Глюкоза,

mg/g мокра 
биомаса

Скорбяла,

mg/g мокра 
биомаса

Спец. 
амилазна 

активност, 
mU/mg
протеин

Неорг. 
фосфат,

mМ

1 2 3 4 5 6
L.minuta
ДФРГЕ

621 ± 21 6.3 ± 1.1 78.1 ± 8.4 170.0±16.0 80 ± 12

L.minuta
контрола

321 ± 19 11.2 ± 1.3 47.1 ± 7.8 3.0±0.2 152 ± 15

Двойно по-високо съдържание на белтък бе определено в обогатената с 

хлоропласти и митохондрии фракция получена от леща, използвана като 

биокатализатор в ДФРГЕ. По-ниско количество глюкоза, но увеличено съдържание на 

скорбяла бе измерено в органелната фракция от ДФРГЕ-растения спрямо контролата. 

Установените промени на вътреклетьчните биохимични показатели показва, че 

поляризацията стимулира метаболитни процеси в растенията, насочени към натрупване 
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на въглехидратни резерви. Същевременно скорбялата се разгражда интензивно чрез 

амилазата за покриване на по-високите енергийни нужди в системата, а количество 

неорганичен фосфат намалява поради засилени процеси на фосфорилиране, 

включително производство на АТФ, необходим за поддържане на положителен 

енергиен баланс и нормалното развитие на растенията при прилагане на поляризация.

2. БИОЕЛЕКТРОХИМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ДФРГЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА ДРУГИ ВИДОВЕ ВОДНА ЛЕЩА

След потвърждаването на принципа на ДФРГЕ с използването на L. minuta, бяха 

проведени аналогични изследвания с още три вида водна леща - Lemna valdiviana, 

Lemna minor и Wolfia globosa. Проведените експерименти показаха, че и трите вида 

водна леща се развиват добре при поляризационни условия, като системата започва да 

генерира електричен ток непосредствено след въвеждането на биокатализатора. Още 

през първите 2-3 денонощия стойностите на генерирания ток рязко нарастнаха, след 

което се задържаха на относително постоянни нива (фиг. 107 а). Най-големи стойности 

на генерираните ток и мощност бяха получени при използването на L. valdiviana, което 

се потвърждава и от снетите поляризационни криви и криви на мощността (фиг. 108).

Фиг. 107. Изменение във времето на: а) генерирания електричен ток. (ляво)

Фиг. 108. Поляризационни криви и криви на мощността, снети на 15 ден от 

оперирането на ДФРГЕ използващи L. minor (черна линия), L. valdiviana (червена 

линия), W. globosa (зелена линия), в лабораторни условия. (дясно)

Проведените волтамперометрични анализи на проби от анолита след 

двуседмично опериране на изследваните ДФРГЕ при постоянно включено товарно 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
0

100

200

300

400

500

600

700

0

20

40

60

80

100

120

140

160
 L.minor
 L.valdiviana
 W.globosa

U
, m

V

i, A/m2

 P
, m

W
/m

2

0 2 4 6 16 18
0

50

100

150

200

250

 L.minor
 L.valdiviana
 W.globosa

i, 
m

A
/m

2

Time, days



57

-1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600

-0,015

-0,010

-0,005

0,000

0,005

0,010

I, 
m

A

E (vs. Ag/AgCl), mV 

 L.minor
 L.valdiviana
 W.globosa

съпротивление показаха наличие на електрохимично активни компоненти в средата 

(фиг. 109), липсващи в контролните проби, което е указание за сходен отговор на 

растенията към поляризационните условия и механизъм на осъществяване на ЕЕТ.

Фиг. 109. Циклични волтамперограми на анолити от ДФРГЕ с използването на 

L. minor (черна линия), L. valdiviana (червена линия) и W. globosa (зелена линия) като 

биокатализатори (15ти ден).(ляво) 

Фиг. 110. Изменение на анодния потенциал и напрежението на отворена верига на 

ДФРГЕ в зависимост от количеството растителна биомаса. (дясно)

2.1. L. VALDIVIANA КАТО БИОКАТАЛИЗАТОР В ДФРГЕ

За определяне на оптималното количество растителна биомаса за ефективното 

функциониране на конструираните растителни биогоривни елементи, бяха проведени 

експерименти, при които различни количества водна леща L. valdiviana бяха 

равномерно разпределяни върху повърхността на анода и бяха измервани стойностите 

на анодния потенциал и напрежението на отворена верига на горивния елемент 

(фиг. 110). Видно е, че използването дори на минимално количество (0.5 g) водна леща 

води до рязко изместване на анодния потенциал в отрицателна посока, което е пряко 

доказателство, че потенциалът на клетъчните мембрани на растенията има значителен 

принос за формирането на цялостния електроден потенциал. При увеличаване на 

количеството на водната леща анодният потенциал продължава плавно да се измества 

към по-отрицателни стойности, а OCV – да нараства пропорционално на изменението 

на анодния потенциал. След оптимизирането на количеството биомаса, в следващите 
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експерименти бе постигнато значително повишаване на стойностите на генерирания 

ток (фиг. 111). 

За разлика от L. minuta-ДФРГЕ, при които дори при естествени условия 

плътността на тока достигаше до 0.6 А/m2 в рамките на първите 10 дена (фиг. 100), при 

L. valdiviana-ДФРГЕ, опериращи на смесена светлина в лабораторни условия, 

плътността на тока нарасна повече от три пъти още в първите два дни и достигна 

стойности, вариращи в граници от 1.2 до 1.4 А/m2 до края на експеримента.

Фиг. 111. Изменение на плътността на генерирания ток от L. valdivianа-ДФРГЕ при 

постоянно включено товарно съпротивление от 1000 . (ляво)

Фиг. 112. Циклични волтамперограми на анолит от L. valdiviana – ДФРГЕ, снети при 

различни скорости на разгъване на потенциала: б) филтруван пез микропорест 

стерилен филтър анолит. (дясно)

Идентичният вид на цикличните волтамперограми, получени с нефилтруван и 

филтруван през микропорест стерилен филтър анолит при различни скорости на 

разгъване на потенциала (фиг. 112 б), категорично доказва, че наблюдаваната 

електрохимична активност не се дължи на присъствие на електрогенни бактерии в 

средата. Линейният вид на зависимостта Ip (v
1/2) е допълнително указание за наличието 

на разтворим електроактивен компонент в средата, чиято поява (по аналогия с 

L. minuta-ДФРГЕ) свързваме със синтезиране на ендогенен медиатор от самите 

растения. 
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2.2. ВЛИЯНИЕ НА ПОЛЯРИЗАЦИЯТА ВЪРХУ МЕТАБОЛИЗМА НА 

L.VALDIVIANA

Влиянието на поляризацията върху метаболизма на L.valdiviana бе изследвано 

чрез анализиране и сравняване на основни биохимични показатели на растения, 

отглеждани в ДФРГЕ и при нормални условия. 

Двойно по-голямо количество белтъци (Таблица 8, колона 2) бе установено в 

получената при фракциониране протопластна фракция на L.valdiviana от ДФРГЕ, 

сравнено с това на растения, отглеждани в идентични условия без поляризация. За 

разлика от установеното намалено количество глюкоза в L.minuta, в анализираните 

проби от L.valdiviana, използвана като биокатализатор в ДФРГЕ, бе определено два 

пъти по-голямо съдържание на глюкоза в сравнение с контролно отгледани растения 

(Таблица 8, колона 3). Паралелно с това бе установено и увеличено съдържание на 

скорбяла в резултат на приложената поляризация (Таблица 8, колона 4). Намалените 

стойности на измерената амилазна активност в сравнение с контролата (Таблица 8, 

колона 5) могат да се свържат с увеличеното количество глюкоза, достъпно за 

разграждане в процесите на гликолиза. Това бе потвърдено и от количеството 

определена глюкоза в надутаечните фракции (S12 000g), равняващо се на 3 mg/g мокра 

биомаса за контролата и на 13 mg/g за водната леща от ДФРГЕ. 

Таблица 8. Вътреклетъчно съдържание на белтък, въглехидрати, неорганичен фосфат, 

амилазна и фитазна активност в обогатените с органели фракции, получени от водна 

леща L. valdiviana, отглеждана при поляризационни и нормални условия.

Фракция, 
обагатена с 

хлоропласти 
и 

митохондрии

Белтък,

mg/g мокра 
биомаса

Глюкоза,

mg/g мокра 
биомаса

Скорбяла,

mg/g
мокра 

биомаса

Амилазна 
активност,

U/g
мокра 

биомаса

Неорганиче
н фосфат

mМ

Фитазна 
активност,

U/g
мокра 

биомаса
1 2 3 4 5 6 7

L.valdiviana 
ДФРГЕ

502.5±17.0 12.5±2.3 100.1±16.5 0.50±0.03 60.93±11.15 4.13±0.21

L.valdiviana 
(контрола)

342.5±20.0 5.5±0.6 69.5±9.1 0.61±0.03 73.64±9.22 2.25±0.10
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При провеждане на изследвания за фосфатния метаболизъм, бе установено по-

ниско съдържание на неорганичен фосфат в органелната фракция от растения, 

отглеждани при поляризационни условия (Таблица 8, колона 6), което може да се 

свърже с по-интензивното му превръщане в органичен в процесите на фосфорилиране, 

обезпечаващи енергийните растителни нужди. Намаленото съдържание на неорганичен 

фосфат корелира с повишена фитазна активност (Таблица 8, колона 7), която 

компенсира по-бързото изчерпване на неорганичния фосфат чрез разграждане на 

натрупани като резерв от растенията фитати. 

Обобщението на получените резултати от биохимичните анализи води до извода, 

че поляризационните условия водят до интензифициране на фотосинтетичните процеси 

и тези, водещи до натрупване на резервен въглехидрат под формата на скорбяла. От 

друга страна, увеличеното количество белтък и намаленото съдържание на неорганичен 

фосфат в обогатената с митохондрии фракция предполага и по-интензивни 

окислителни процеси.

За да установим дали окислително-редукционните процеси в митохондриите 

имат отношение към ЕЕТ в ДФРГЕ, митохондрии от водна леща L. valdiviana бяха 

изолирани чрез центрофугиране на органелната фракция в плътностен градиент. Чрез 

циклична волтамперометрия бе установено различно електрохимично поведение на 

фракции, получени при идентични условия от растения, отглеждани при нормални и 

при поляризационни условия (фиг. 114 б).

Повишена електрохимична активност, изразяваща се в появата на интензивен 

аноден (окислителен) пик, се наблюдава във волтамперограмата на супернатанта (S2),

получена в резултат на диференциално центрофугиране на хомогенат от растения, 

отглеждани при поляризационни условия и използвана понататък за получаване на 

органелна фракция (Р3). След проведеното центрофугиране в захарозен градиент, 

същият пик, но с различен интензитет се наблюдава във волтамперограмите на 35% и 

45% захарозни фракции. Височината па пика, достигаща до 0.1 mA, бе най-голяма в 

35% захарозни фракции (1.1513 g/cm3), съответстващи по плътност на тази на 

митохондриите. Липсата на този пик в митохондриалната фракция на водна леща, 

отглеждана в нормални условия, може да се тълкува като допълнително експресиране 

на електрохимично активни компоненти в митохондриите вследствие 

поляризационните условия, свързани с обмен на електрони.
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CV ДФРГЕ CV контрола
Фракция от плътностен 

градиент

25 % захарозна фракция, 
плътност 1.1036 g/cm3

35 % захарозна фракция,
плътност 1.1513 g/cm3

45 % захарозна фракция,
плътност 1.2025 g/cm3

Фиг. 114. б) Циклични волтамперограми на фракции от центрофугиране в плътностен 

градиент.

3. ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ДФРГЕ

Опростената конструкция, лесна поддръжка и относително стабилни във 

времето характеристики на разработените растителни биогоривни елементи са 

предпоставка за понататъшни изследвания в търсене на практическото им приложение. 

Едно от възможните им приложения е като биобатерии за захранване на различни 

консуматори с малка мощност (напр. полева електроника в отдалечени райони, 
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блатисти местности и др.). При последователно свързване на няколко еднакви ДФРГЕ 

бе регистрирано увеличаване на измерваното напрежение, пропорционално на броя на 

свързаните единични елементи – Фиг.116. При свързването на два елемента бе 

получено напрежение 600700 mV, на три - 10001100 mV, на четири - 15001600 mV. 

Чрез успоредно свързване на батерии, състоящи се от по четири последователно 

свързани ДФРГЕ, бе постигнато увеличаване на генерирания ток, кратно на броя на 

свързаните батерии. 

Друго възможно приложение на технологията е свързано с използването на 

водната леща като основен фураж за отглеждане на птици, риби и други животни в 

някои страни, където растенията се отглеждат в специални ферми. Установеното 

повишено съдържание на белтъци и въглехидрати във водната леща, отглеждана при 

поляризационни условия в ДФРГЕ, е основание за развитие на технологията и в тази 

насока. 

      а)      б)

      в)      г)

Фиг. 116. Последователно свързване на а) два броя; б) три броя; в) четири броя 

ДФРГЕ; г) успоредно свързани четири елементни стакове в обща биологична батерия 

(съставена от шестнадесет отделни биогоривни елемента).
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******

Превръщането на слънчева енергия в електричен ток може да се осъществи чрез 

прилагане на новоразвитата технология на ДФРГЕ. Получаваните електрически 

характеристики зависят от осветеността и температурата, демонстрирайки ролята на 

фотосинтезата в генерирането на електричен ток. По-големите стойности на тока, 

получавани през деня и корелиращи с интензивността на осветяване, се свързват със 

светлинно-зависимите реакции на фотосинтезата, докато генерирането на ток през 

нощта се асоциира със светлинно-независимите процеси на дишане. Водната леща 

може да се приспособява към поляризационните условия на ДФРГЕ чрез 

интензифициране на метаболизма си, водещо до увеличаване на количеството 

вътреклетъчни протеини и резервни въглехидрати. Динамичното превръщане на 

глюкозата в скорбяла и обратно предполага включването на механизми за 

уравновесяване на нарушения енергиен баланс на водната леща при поляризационни 

условия. Като специфичен отговор за възстановяването му при поляризация може да се 

счита и секретирането от растенията на електрохимично активно вещество в средата, 

изпълняващо ролята на ендогенен медиатор на електронен пренос.
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ИЗВОДИ

1. Поставени при поляризационни условия в биогоривен елемент дрожденият 

щам Candida melibiosica 2491 и водни растения от род Lemna осъществяват 

екстрацелуларен електронен пренос до анода като приспособителен 

механизъм за оптимизиране на енергийния си добив. 

2. При биогоривните елементи, използващи нисши еукариоти (дрожди), 

генерираният ток е по-голям при аеробни условия, което се дължи на участие 

в екстрацелуларния пренос на електрони, получени от енергетично по-

изгодните процеси в митохондриите.

3. В безмедиаторна непроточна биоелектрохимична система дрождите Candida

melibiosica синтезират собствен медиатор от феназинов тип за електронен 

пренос до анода, докато в полупроточна система подобрените електрически

характеристики се дължат на образуването на електрохимично активен 

дрожден биофилм, допринасящ за подобряване на електронния транспорт. 

4. Генерираните ток и мощност от дрожден биогоривен елемент, използващ 

Candida melibiosica като биокатализатор, се увеличават значително при 

добавяне на екзогенен медиатор метиленово синьо или използване на 

наномодифицирани с никел въглеродни аноди. Наред с подобряване на 

екстрацелуларния електронен транспорт, присъствието на метиленово синьо 

води до увеличаване на енергийния добив поради изместване катаболизма на 

дрождите от преобладаваща ферментация към процеси на аеробно окисление.

5. В условията на поляризация Candida melibiosica 2491 проявява повишена 

фитазна активност в сравнение с тази при нормално култивиране, което е 

предпоставка за приложение на дрождения биогоривен елемент за 

едновременно генериране на електрическа енергия и очистване на води, 

замърсени с трудно разградими полифосфати (фитати). 

6. В генерирането на електричен ток от Директен Фотосинтезиращ Растителен 

Горивен Елемент, използващ като биокатализатор висши водни растения от 

семейство Lemnaceae, участват електрони, произхождащи както от 
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светлинно-зависимите реакции в хлоропластите, така и от процесите на 

аеробно окисление в митохондриите на самите растения. 

7. Приложената поляризация води до интензифициране и модифициране на 

метаболизма на водната леща, изразяващи се в увеличаване на 

вътреклетъчното белтъчно и въглехидратно съдържание, експресиране на 

електрохимично активни компоненти върху митохондриите и синтез на 

ендогенни медиатори на електронен пренос.



66

ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Създадено е ново за страната ни научно направление - биоелектрохимични 

системи, използващи цели (микро)организми като биокатализатори. 

Разработени са различни типове микробиални, дрождени и растителни 

биогоривни елементи. 

2. Чрез разработена комплексна интердисциплинарна методология са 

установени електрогенните свойства на неизследвани преди това 

бактериални (Staphylococcus citreus, Pedicoccus pentosaceus, Sarcina sp., 

Enterecoccus faecali, Lactobacillus plantarum 226-15), дрождени (Candida

melibiosica 2491) и растителни (Lemna minuta, L. valdiviana, L. minor, Wolfia

globosa) видове при използването им като биокатализатори в 

(микро)биологични горивни елементи. 

3. С доказания за първи път екзоелектрогенен дрожден щам Candida melibiosica

2491 са постигнати най-високите досега стойности на генерирана плътност 

на тока (5.5±0.3 А/m2) и мощността (720±15 mW/m2) от безмедиаторен 

дрожден биогоривен елемент в сравнение с цитираните в литературата.

4. За първи път е разработена хемиметрична методика за охарактеризиране 

поведението на биоелектрохимични системи, базираща се на оценка на 

относителния дял на факторите, допринасящи за общата неопределеност на 

измерваните величини, и на разширената неопределеност на основните 

работни електрически характеристики на биогоривен елемент, въз основа на 

която е постигнато значително подобряване на възпроизводимостта на 

получаваните резултати чрез предприемане на адекватно коригиращо 

действие. 

5. Изяснени са механизмите на екстрацелуларен електронен пренос от дрожди 

Candida melibiosica 2491 до анода на биогоривен елемент при култивиране в 

проточен и полупроточен режим, присъствие на метали и добавени 

екзогенни медиатори. За първи път е установено, че електрони, 

произхождащи от процесите в НАДН-дехидрогеназния комплекс на 
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митохондриалните електрон-транспортни вериги се пренасят 

екстрацелуларно.

6. За първи път е доказано, че висши водни растения от семейство Lemnaceae

притежават екзоелектрогенни свойства и могат да бъдат използвани като 

биокатализатори в нов тип биоелектрохимична система, наречена Директен 

Фотосинтезиращ Растителен Горивен Елемент. Получените стойности на 

плътността на тока с Lemna minuta (1.55±0.12 А/m2) и Lemna valdiviana

(1.34 ±0.07 А/m2) са най-високи от всички досега цитирани в литературата за 

растителни биогоривни елементи.
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