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Списък на използваните съкращения 

 

ACE – Angiotensin-converting enzyme 

BSH – Bile Salt Hydrolase 

CFU – Colony Forming Unit 

FRAP – Ferric reducing antioxidant power 

GRAS – Generally Regarded As Safe 

ORAC – Oxygen radical absorbance capacity 

PCR – Polymerase Chain Reaction 

QPS – Quality Presumption of Safety 

ROS – Reactive Oxygene Species 

SOD – Superoxide dismutase 

АК – аминокиселина 

БСС – бяло саламурено сирене 

ГИТ – гастроинтестинален тракт 

Кп – криопротектор 

МКБ – млечнокисели бактерии 

ОАА – обща антиоксидантна активност 

ХС – хранителна среда 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Състоянието на околната среда, стресът, неправилното хранене, масовата употреба на 

лекарствени средства, и по-специално антибиотикотерапията, неизбежно оказват негативно 

влияние върху полезната чревна микрофлора в човешкия организъм. Съвременните 

тенденции в храненето изискват хранителните продукти да доставят на организма, не само 

необходимите хранителни съставки, но и специфични вещества, които влияят благоприятно 

върху здравето. Такива хранителни продукти са функционалните храни, наречени 

„биотерапевтични”. 

Функционалните храни на млечна основа днес заемат 2/3 от общия обем на 

предлаганите на пазара функционални храни и това е лесно обяснимо. Първо, защото 

млякото като суровина е феноменален, пълноценен хранителен продукт с природно 

балансиран състав на основни хранителни вещества като протеини, въглехидрати, мазнини, 

минерални соли, витамини и ензими, лесно усвояващи се от човека и изключително 

необходими за подрастващия и остаряващ организъм. Второ, млечнокиселата ферментация, 

протичаща под действието на подбрани видове и щамове бактерии, многократно повишава 

функционалната стойност и биологичната ценност на храните на млечна основа. Ето защо, 

ферментиралите млечни продукти представляват базата, върху която са създадени първите и 

най-широко разпространени днес функционални храни с различно предназначение и 

здравно-профилактичен ефект. В групата на функционалните храни първо място заемат 

млечните пробиотични продукти. Пробиотичните продукти съдържат живи микроорганизми 

с доказан благоприятен ефект върху човешкия организъм. 

Пробиотиците са транзитни и не се включват в постоянната чревна микрофлора, т.е. 

при временно приемане техните запаси се изчерпват. За да бъдат добър пробиотик, 

бактериите трябва: 

 да присъстват редовно в хранителната диета,  

 да бъдат приемани в достатъчни количества, за да проявят своя ефект; 

 да притежават добри органолептични свойства. 

През последните години в световен план все повече се засилва интересът към връзката 

между храната и здравето. Ето защо, разработката на пробиотични продукти представлява 

интерес, както от търговска гледна точка, така и с оглед подобряване здравния статус на 

хората. Перспективата на съвремието е създаване на нови функционални храни, които да 

подобрят качеството на живот и да предпазват от болести. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Многобройните клинични и експериментални проучвания поставят пробиотиците 

като основа на функционалното хранене и хранителната терапия на 21-ви век. Предвид 

актуалността им и направения литературен oбзор си поставихме следните цели: 

Да се изследва пробиотичният потенциал на МКБ и да се подберат щамове с 

полезни свойства. Да се разработят и приложат стартерни култури за млечни продукти 

със здравни ползи. 

 

Постигането на целите ще се осъществи с решаването на следните основни задачи: 

1. Характеризиране на видовата принадлежност и щамовата идентичност на подбрани МКБ 

чрез съвременни генетични методи. 

2. Изследване на адхезивната способност на МКБ и молекулни основи на адхезията 

1.1. Оценка на адезивната способност на МКБ към чревен епител; 

1.2. Установяване природата на адхезивните фактори; 

1.3. Определяне на повърхностно-протеиновите адхезионни фактори; 

1.4. Оценка на конкурентна адхезия. 

2. Изследване способността на МКБ да освобождават биоактивни пептиди с АСЕ-

инхибиторно действие 

2.1. Определяне на обща протеолитична активност и пептидазни активности; 

2.2. Подбор на щамове МКБ, освобождаващи биоактивни пептиди, подтискащи АСЕ 

ензима; 

2.3. Анализ на единични пептиди с АСЕ-инхибираща активност. 

3. Изследване на антихолестеролна активност на МКБ 

3.1. Директна адсорбция на холестерол; 

3.2. BSH-деконюгазна активност. 

4. Определяне на антиоксидантна активност на щамове МКБ 

4.1. Обща антиоксидантна активност на щамове МКБ; 

4.2. SOD-активност; 

4.3. Обща антиоксидантна активност на биоактивни пептиди от моделни сирена. 

5. Разработване на стартерни комбинации за БСС с щамове, освобождаващи биоактивни 

пептиди. 

6. Използване на щамове със значима адхезия и антиоксидантна активност като добавъчна 

култура за меки сирена. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Материали 

1. Микроорганизми, условия на култивиране и изолиране 

1.1. Референтни щамове; 

1.2. Изследвани щамове от колекцията на Ел Би Булгарикум; 

1.3. Условия на селективно култивиране и изолиране на интестинални изолати. 

2. Хранителни среди за култивиране. 

3. Криопротектори за лиофилизация. 

4. Изкуствени храносмилателни сокове. 

 

Методи 

1. Молекулярни методи за типиране 

1.1. Родово специфичен PCR; 

1.2. Изолиране и пречистване на ДНК от изолатите; 

1.3. ARDRA анализ на 16S рибозомална ДНК; 

1.4. Видово специфичен PCR. 

2. Молекулярни методи за типиране на ниво щам. 

2.1. RAPD анализ на ДНК от бактериални изолати; 

2.2. Пулсова електрофореза. 

3. Адхезивна способност и молекулни основи на адхезията 

3.1. Оценка адхезивната способност на щамове МКБ към епителни клетъчни линии; 

3.2. Установяване природата на адхезивните фактори; 

3.3. Определяне на повърхностно-протеиновите адхезивни фактори; 

3.4. Оценка на конкурентна адхезия. 

4. Методи за изследване способността на МКБ да освобождават биоактивни пептиди с 

АСЕ-инхибиращо действие 

4.1. Определяне на обща протеолитична активност и пептидазни активности; 

4.2. Определяне на АСЕ-инхибираща активност; 

4.3. Подготовка за хроматографски анализ; 

4.4. Секвениране на пептидите. 

5. Определяне на антихолестеролни активности 

5.1. Хидролизираща жлъчните соли активност (BSH); 

5.2. Директна адсорбция на холестерола. 

6. Определяне на антиоксидантни активности 

6.1. Обща антиоксидантна активност – ORAC; 

6.2. Обща антиоксидантна активност – FRAP; 

6.3. SOD активност. 

7. Преживяемост в условия, имитиращи ГИТ 

7.1. Метод за определяне устойчивост на МКБ в стомашен сок; 

7.2. Метод за определяне толерантност на МКБ към чревен сок. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ВИДОВАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ЩАМОВАТА 

ИДЕНТИЧНОСТ НА МКБ ЧРЕЗ ДНК МЕТОДИ 

1. ARDRA анализ на 16S рибозомална ДНК 

Анализът се базира на полиморфизма на 16S рибозомалния ген. След неговата 

първоначалната амплификация с праймерите:  

5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’ и  

5’-TACGGCTACCTTGTTACGACTT-3’, 

полученият амплификант при щамовете от род Lactobacillus се обработва в две отделни 

реакции с ензимите Hae III и Msp I.  

От Фигура 11 е видно, че не всички бактериални видове могат да се различат чрез 

ARDRA с ензима Hae III. Този факт води до необходимостта от ARDRA анализ с поне още 

един ензим или PCR с видово-специфични праймери. 

 

 

   1     2    3     4     5    6     7     8    9    10  11   12  13   14 

 

Фигура 11. ARDRA с ензима Hae III на щамове от референтни бактериални видове от род 

Lactobacillus 

Пътеки: 1–L. delbrueckii ssp. bulgaricus; 2–L. delbrueckii ssp. delbrueckii; 3–L. 

delbrueckii ssp. lactis; 4–L. reuterii; 5–L. fermentum; 6–L. casei; 7–L. rhamnosus; 8–молекулен 

маркер 100 bp; 9–L. plantarum; 10–L. johnsonii; 11–L. gasseri; 12–L. helveticus; 13–L. 

acidophilus; 14–L. crispatus. 
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M  1    2   3    4   5    6   7   8   9  10  11 12 13 14 15  h    b   1    c   r    p   a   M  cr   g   rt    j   f   16 17 18 19  20 22 23  24 25  26  27 28 29 30 M 

 

Фигура 12. ARDRA с ензима Hae III на изолати лактобацили 

На пътеки: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 25, 30–L. bulgaricus; 4, 5, 15, 18, 19–L. 

fermentum; 6–L. helveticus; 22, 23, 28–L. gasseri; 29–L. rhamnosus, 3, 6, 12, 21, 24, 26, 27 – 

неидентифицирани изолати. 

На Фигури 12 и 13 с букви са означени референтните щамове: h–L. helveticus, b–L. bulgaricus, 

c–L. casei, r–L. rhamnosus, p–L. plantarum, a–L. acidophilus, cr–L. crispatus, g–L. gasseri, rt–L. 

reuterii, j–L. johnsonii, f–L. fermentum, d–L. delbrueckii, z–L. zeae, М–молекулен маркер 100 bp. 

 

 

M    1    2    3   4   5    6    7    8   9   10  11  12  13  b   d    h   a   cr    g   j    rt    f     z    c    r   p   14  15  16  17 18  19  20  21 22  23 24  25  26  M 

 

Фигура 13. ARDRA с ензима Msp I 

На пътеки: 6, 7, 8–L. gasseri; 12, 13–L. helveticus; 17–L. plantarum; на останалите пътеки – 

изолатите не са идентифицирани чрез този метод. 
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Комбинацията от двата ензима Hae III и Msp I води до получаване на 

дискриминативни профили за повечето бактериални видове при лактобацилите. Ако 

рестриктните профили, обаче, отговарят на тези на Lactobacillus delbrueckii, се прави 

допълнителна рестрикция с ензима Eco RI, понеже трите подвида (bulgaricus, delbrueckii и 

lactis) дават едни и същи профили с ензима Hae III, а рестрикцията с Msp I е 

дискриминативна само за подвида delbrueckii без да води до отличаване на подвидове 

bulgaricus и lactis. Ензимът Eco RI дава напълно различни профили за видовете L. bulgaricus 

и L. lactis, като двата получени фрагмента при bulgaricus са 0,9 и 0,6 kbp, а при lactis – 1,48 и 

0,02 kbp. На Фигура 14 е онагледено различаването чрез ARDA с ензима Eco RI на 

представители на четири от най-важните за млечната промишленост бактериални вида – L. 

lactis, L. helveticus, L. bulgaricus и L. acidophilus. Разликите между профилите на L. lactis, L. 

helveticus и L. bulgaricus са отчетливи. Забелязва се, че фрагментът на L. lactis е малко по-

ниско разположен в гела от този на L. acidophilus. Причината е липсата на Eco RI рестриктна 

реакция спрямо амплификанта на L. acidophilus, докато такава е налична при L. lactis и може 

да се види нискомолекулният фрагмент в долната част на гела в профила на L. lactis.  

 

 

 1         2         3         4         5        6         7 

 

Фигура 14. ARDRA с ензима Eco RI на щамове от видовете: 1–L. lactis ATCC; 2–L. lactis l1; 

3–L. helveticus ATCC; 4–L. helveticus A1; 5–L.acidophilus ATCC; 6–L. bulgaricus ATCC; 7–L. 

bulgaricus J24 

 

Три от най-важните вида лактобацили – helveticus, acidophilus и crispatus също не се 

отличават с двата ензима Hae III и Msp I. В този случай се прави Eco RI рестрикция, която 

води до специфичен профил в случая на helveticus (фрагменти 0,8 и 0,7 kbp). Видовете 

acidophilus и crispatus се отличават с помощта на PCR с видово-специфични праймери при 

условия и праймери, посочени в методичната част. Други два вида лактобацили, които са 

неразличими с комбинацията от ендонуклеазите Hae III и Msp I, са casei и rhamnosus. В този 

случай в системния ход за генотипиране на бактериите от род Lactobacillus се предвижда 
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видово-специфична PCR реакция със селективните праймерни двойки, изложени в 

методичната част и при съответните условия. Четвърта група бактериални видове, 

неотличими с двата основни ензима, предвидени в системния ход са gasseri и johnsonii. При 

тях отново се прибягва до видово-специфичен PCR.  

 

2. Видово-специфичен PCR 

 

 

Фигура 15. Видово-специфичен PCR за L. gasseri и L. plantarum 

 

На пътеки: 1–L. gasseri ATCC 33323; 2–L. gasseri G4/13; 3–L. gasseri G7/12; 4–L. johnsonii 

ATCC 33200; 5–молекулен маркер 100 bp ladder; 6–L. plantarum ATCC 14917; 7–L. plantarum 

P12; 8–L. casei C. 

 

На Фигура 15 са представени резултати от прилагането на видово-специфичен PCR за 

видовете L. gasseri и L. plantarum със съответните видово-специфични праймерни двойки. 

Стандартният щам L. gasseri ATCC 33323 дава сигнал с видово-специфичната праймерна 

двойка за вида L. gasseri, докато стандартният щам L. johnsonii ATCC 33200 не реагира с тази 

праймерна двойка. Бактериалният вид L. johnsonii е избран за удостоверяване 

специфичността на праймерната двойка за L.gasseri поради сходството на двата вида, 

принадлежащи към ацидофилусната бактериална група. Отличаването на двата вида се 

извършва чрез видово-специфичен PCR, предвид невъзможността да се определят само с 

ARDRA. Чрез техниките ARDRA и видово-специфичен PCR е определена видовата 

принадлежност на изолатите Lactobacillus 4/13 и 7/12 като L. gasseri.  

На Фигура 15 вдясно от пътеката на молекулния маркер са дадени резултати от PCR с 

видово-специфични праймери за L. plantarum. Заедно със стандартния щам L. plantarum 

ATCC 14917, са анализирани и изолатите Lactobacillus изолат 12 и Lactobacillus C. 

1       2        3       4       5      6       7       8 
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Последният, определен като L. casei чрез ARDRA, е избран поради близостта на ARDRA-

профилите на L. plantarum и L. casei. Чрез техниките ARDRA и видово-специфичен PCR е 

определена видовата принадлежност на Lactobacillus изолат 12 като L. plantarum.  

По този начин с помощта на двата ензима Hae III и Msp I, приложени за всички 

изолати, с контекстно допълване с Eco RI рестрикция в описаните специални случаи, както и 

с видово-специфични PCR реакции при видовете, неразличими чрез ARDRA, се достига до 

възможност за отличаване на представителите на различните видове в род Lactobacillus.  

 

3. RAPD анализ на ДНК от МКБ 

RAPD е метод с потенциал за щамова дискриминация в рамките на бактериален вид. 

Той дава задоволителна първоначална щамова дискриминация и възможност за групиране на 

щамове от даден вид. Неговите възможности в този аспект са доста по-ограничени от тези на 

PFGE и AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), но поради бързината и ниската 

сeбeстойност на анализа, както и поради възможността да се групират изолатите от даден 

вид, RAPD има място в съвременното генотипиране. Анализът се базира на използването на 

къси праймери (класически един вид) с дължина 9–10 b. GC съдържанието обикновено е над 

60%. Условията за праймерната хибридизация при PCR процеса са с ниска специфичност – 

ниска температура (32÷40
о
С), сравнително висока концентрация на магнезиеви йони (3–4 

mM) и редуцирана (в настоящата работа) концентрация на KCl. Високата магнезиева 

концентрация редуцира силите на отблъскване между фосфатните йони в късите двойни 

спирали при хибридизиране на праймерите и така, имайки предвид и ниската температура на 

залепяне на праймерите, и понижената йонна сила, се достига до възможността за непълна, а 

частична комплементарност при праймерно-ДНК комплексите. Поради това броят на 

амплификантите при RAPD е значително по-голям от този, който би се получил при строго 

комплементарно праймерно хибридизиране. Оттам и по-високата дискриминативност на 

метода. Понижената степен на комплементарност при хибридизиране на праймерите не 

означава редуцирана възпроизводимост на RAPD анализа. Повторяемостта е отлична, 

включително и при наново изолирани ДНК от съответен щам. Фактори, които се отразяват 

благоприятно върху възпроизводимостта на RAPD резултатите са наличието на 0,1% Triton 

X-100 и 100 µg/mL BSA, използвани като подобрители. Поради големият брой цикли (45), 

концентрацията на dNTP е удвоена в сравнение с конвенционалните PCR процеси и 

активността на Taq-полимеразата е увеличена. Времето за хибридизиране на праймерите е 

сравнително високо – 1 min.  

RAPD анализът е извършен с изолати, принадлежащи към даден бактериален вид, за 

да се проучи възможността за групиране в рамките на вида. 

Обикновено, за да се постигне по-висока дискриминативност се извършва 

мултиплексно RAPD, където се използва повече от един вид праймер. Основна цел при 

използване на RAPD в настоящата работа е постигането на първоначално разграничаване на 

щамове от видовете Lactobacillus bulgaricus и Bifidobacterium. RAPD анализът на 
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бифидобактерии, както и на лактобацили с различен произход е представен на следващите 

фигури. 

Щамовете Bifidobacterium longum, типирани чрез RAPD дават еднакви или близки 

профили за тези от тях, които имат близки PFGE профили. Това е отразено на Фигура 16.  

 

 

 1  1/2   2      3     12   6     14   11  16         4      5      7    20   37  13  15  22           60         8     19   52   24    9    10  34   57  53   51   26   28  31  33  40    41        M1    M2 

 

Фигура 16. RAPD анализ на изолати B. longum 

Означенията над пътеките съответстват на номерата на изолатите; M1–молекулен маркер – 

100 bp; M2–молекулен маркер – λ ДНК, третирана с Eco RI / Hind III.  

 

Получените профили за изолатите на B. longum могат да се обособят в няколко RAPD групи: 

група I – изолати 1, 1/2, 2; 

група II – изолати 12, 14, 11, 16; 

група III – изолати 4, 5, 7, 20, 13, 15, 22, 60; 

група IV – изолати 8, 9, 10; 

група V – изолати 31, 33, 40, 41; 

Изолати с номера 3, 6, 37, 19, 52, 24, 34, 57, 53, 51, 26, 28 имат уникален профил. 

Изолати с номера 3, 6 и 2 съответстват на щамове 3/15, 6/2 и 2/10. 
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Фигура 17. RAPD анализ на изолати L. bulgaricus 

Линии: 1–6 щамове, изолирани от домашни сирена; 7–12 щамове с растителен произход; 13–

24 щамове с киселомлечен произход. 

 

От Фигури 16 и 17 може да се заключи, че RAPD се оказва по-дискриминативен за 

анализираните групи изолати L. bulgaricus в сравнение с изолатите B. longum. Възможна 

причина за това е фактът, че някои изолати B. longum са изолирани от един и същи донор, 

докато изолатите L. bulgaricus са от домашни млечни продукти, произведени с 

неиндустриални заваски, или с растителен произход.  

 

4. Пулсова електрофореза 

PFGE е златен стандарт при получаване на щамово-специфични ДНК профили. Той се 

основава на рестриктен фрагментен полиморфизъм на бактериалната ДНК, като 

рестрикцията се извършва с рядко режещи ендонуклеази, водещи до получаването на 

неголям брой макрофрагменти (по-малко от 20, обикновено). Получените макрорестрикти се 

разделят в агарозен гел с помощта на пулсиращо електрично поле. За разлика от 

конвенционалната електрофореза, където могат да се разделят фрагменти до 30–40 kbp, при 

PFGE може да се осъществи разделяне на фрагменти с дължина от няколко мегабазови 

двойки. На фрагменти с определен диапазон от молекулни маси отговарят импулси с 

определена продължителност. Например, кратки импулси от по няколко секунди не могат да 

разделят фрагменти, чиято молекулна маса е от порядъка на стотици килобазови двойки. 

Обикновено, се използва градиент на продължителността на импулсите. Времето за 
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преориентация на фрагментите с различна молекулна маса под въздействие на импулсите е 

различно и поради това те се движат с различна скорост, което води до тяхното разделяне в 

гела.  

От първостепенна важност за получаването на добри резултати с PFGE е качеството 

на ДНК. Бактериалната ДНК трябва да е в интактно състояние. Това се постига като 

първоначално клетките се имобилизират в агарозни блокове и мурамидазните и протеазните 

ензими, лизиращи клетките оставят „оголената” ДНК в интактна конформация. По този 

начин се елиминират неспецифичните фрагменти, които биха довели до понижаване 

качеството на образа. При електрофоретичния процес се използват специални агарози с 

много ниска електроендоосмоза, което ги прави пригодни за работа в пулсиращо електрично 

поле и при това целостта на фрагментите не се уязвява.  

PFGE има голямото предимство пред останалите методи за генотипиране с 

възможността фрагментите, изграждащи целия геном да са презентирани в гела. Това е един 

от факторите за изключителната дискриминираща сила на PFGE. Рестрикционният 

полиморфизъм зависи от избора на ендонуклеазните ензими (обикновено разпознаващи 6–8 

нуклеотидни бази). PFGE е метод с отлична повтаряемост и лесен за стандартизиране. 

Понастоящем са изградени бази данни от пулсово-електрофоретични профили, позволяващи 

даден щам да се сравни с големи библиотеки от профили, получени при съответни 

стандартни условия. 

В настоящата работа към PFGE се прибегна след определянето на видовата и 

субвидовата принадлежност на изолатите лактобацили и лактококи. Докато GC 

съдържанието на някои видове лактобацили и лактококи е ниско (35–40%), то при други 

видове то е средно високо (около 50% за L. delbrueckii group, например). Ето защо, при PFGE 

на представители от видовете L. casei, L. acidophilus, L. rhamnosus и др. се използват 

рестриктази, чиито сайт за рязане се състои от 6 GC нуклеотидни бази. При щамове от 

видовете L. delbrueckii (включително L. bulgaricus), L. salivarius, L. fermentum, L. brevis, чието 

GC съдържание е по-високо, се използват ензими, разпознаващи 4 GC бази от общо 6 бази в 

сайта на рязане. 

Предварителното уточняване видовата принадлежност е желателно, т. к. изборът на 

рестриктази и условията за разделяне при PFGE зависят силно от GC-съдържанието на 

бактериалната ДНК. В Таблица 12 и 13 в раздел „Материали и методи” са посочени 

използваните рестриктази и условията за провеждане на PFGE според видовата 

принадлежност на изпитваните щамове. 

Следват фигури, доказващи високият разделителен потенциал на PFGE при 

различните видове лактобацили.  
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Фигура 18. PFGE анализ на щамове L. helveticus с помощта на ензима Sgr AI  

На пътеките: M1–молекулярен маркер ММ ДНК (50–1000 kbp); М2–ММ λ-ДНК, третирана с 

Hind III (0,1–200 kbp); А1–щамът L. helveticus A1. 

 

 

Фигура 19. Пулсово-електрофоретично анализиране с ензима Apa I на изолати на щамове L. 

casei и L. plantarum 

M   C                                                                 P12                      M 
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Фигура 20. Пулсово-електрофоретично анализиране на изолати L. acidophilus и L. gasseri 

след рестрикция с ензима Xho I 

 

На пътеките на Фигури 19 и 20: М–ММ λ-ДНК, третирана с Hind III (0.1–200 kbp); G4/13–

щамът L. gasseri G4/13, C–щамът L. casei C; P12–щамът L. plantarum P12. 

 

На Фигура 20 ясно си личат изолатите с еднакви профили. Тази фигура, както и 

изобщо фигурите след всички пулсови гел-електрофорези, позволява да се реши кои от 

изолатите могат да се обединят в един щам и кои са различни щамове, притежаващи 

специфични пулсово-електрофоретични профили. При получаване на еднакви PFGE 

профили след прилагане на няколко рестриктазни ензима, може да се твърди с голяма 

вероятност, че изолатите са едни и същи щамове. 

След прилагането на различни молекуляри методи, може да се обобщи, че 

използването на комбинации от методите ARDRA и видово-специфичен PCR дава 

възможност за достоверно определяне на видовата принадлежност, а чрез метода PFGE се 

получават щамово-специфичните ДНК-профили на изследваните изолати. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОБИОТИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МКБ 

1. Изследване на адхезивната способност на МКБ и молекулни основи на адхезията 

1.1. Оценка на адхезивната способност на МКБ към чревен епител 

Адхезията на пробиотичните щамове към интестинални повърхности и последваща 

колонизация е важна предпоставка за действие на пробиотика. Пробиотичните бактерии 

могат да упражнят някои от своите здравословни свойства, ако са способни да адхезират 

върху човешкия мукус и епителен слой. За да адхезират в дебелото черво, пробиотиците 

трябва успешно да преодолеят няколко бариери: ниското рН в стомаха, действието на 

протеази в стомаха и червата, както и действието на жлъчни соли в дванадесетопръстника. 

Адхезията към интестинални епителни клетки е важно пробиотично свойство на някои 

щамове, за чието изучаване се използват утвърдени схеми за in vitro скрининг с помощта на 

човешки епителни клетъчни линии. Последователността на стадиите за определяне на 

адхезионната способност е: 

 Активиране и поддържане на епителните клетъчни линии CaCo-2 и HT-29 и 

образуване на монослой от зрели епителни клетки; 

 Приготвяне на бактериални препарати от живи клетки с еднаква концентрация; 

 Съвместно инкубиране на щамовете с еукариотните клетки от клетъчните линии; 

 Определяне на степента на адхезия за всеки щам. Отмиване на незадържаните 

бактерии, фиксиране, контрастно оцветяване и микроскопско изброяване на 

адхезиралите бактерии.  

На следващите две фигури са дадени снимки на две различни степени на адхезия: 

слаба и висока. Представени са снимки (Фигури 22, 23 и 24), доказващи силната адхезия на 

щамовете. Трябва да се подчертае, че един от добре адхезиращите щамове е с млечен 

произход и е подходящ за закваска за сирени продукти – това е щамът L. helveticus АС.  

От фигурите се вижда, че концентрацията на бактериалните клетки върху 

еукариотните клетки е много по-висока от тази в междуклетъчното пространство, което 

свидетелства за специфичността на адхезията.  

Опитът е извършен трикратно, както за оценка на адхезията върху клетъчна линия 

Caco-2, така и върху линия HT-29 като резултатите са осреднени.  

Най-силно адхезиращият щам при използване и на двете клетъчни линии е L. plantarum 

P12, следван от L. gasseri G4/13. И двата щама са с интестинален произход. От млечните 

щамове най-значима адхезия демонстрира L. helveticus АС. За гореспоменатите два 

интестинални щама може да се каже, че притежават много силна адхезия, т.к. средният брой 

адхезирали бактерии върху една средно-статистическа еукариотна клетка е по-голям от 15. 

Много силна адхезия се счита при повече от 15 бактерии за 1 еукариотна клетка. База за 

определяне силата на адхезия е L. rhamnosus GG, който при различни опити показва адхезия 

средно по 18–19 бактериални клетки на 1 еукариотна Сасо-2 клетка. В сравнение с него, L. 

plantarum Р12 адхезира с 19–20 на Сасо-2 клетка. 
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Фигура 21. Слаба адхезия върху Сасо-2 

епителен монослой на щама L. gasseri G8/1 

Фигура 23. Силно адхезиращия щам L. gasseri 

G4/13 върху Сасо-2 клетки 

 

 

  

Фигура 22. Силно адхезиращият щам               

L. plantarum P12 върху Сасо-2 монослой 

Фигура 24. Силно адхезиращият щам           

L. plantarum P12 върху единична Сасо-2 

еукариотна клетка 

Адхезирали 

бактерии 

Еукариотна 

клетка 
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Редица са изискванията, на които трябва да отговарят МКБ, за да бъдат използвани 

като пробиотици. Сред ключовите критерии е способността да адхезират към чревния епител 

и да проявяват антагонистична активност спрямо патогени (Shah, 2006; Morelli, 2007). 

Изследванията сочат, че МКБ адхезират и колонизират гастроинестиналния и урогениталния 

тракт и образуват естествен биофилм със защитна роля (Servin, 2004; Tropcheva et al., 2014). 

Увеличават се доказателтвата, че лактобацилите и бифидобактериите развиват 

антaгонистична активност и участват в защитата на гостоприемника. Не всички щамове 

обаче адхерират, което свидетелства, че адхезивността е щамово-специфична (Servin, 2004). 

 

1.2. Установяване природата на адхезивните фактори 

За установяване природата на адхезивните фактори са изследвани щамовете: L. 

plantarum Р12, L. gasseri G4/13, L. helveticus АС и L. bulgaricus b144. Клетъчни суспензии от 

посочените щамове в PBS са третирани с 3 различни разтвора: трипсин (0,25%), 

метапериодова киселина (50 mМ) и EDTA (50 mМ).  
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Фигура 25. Влияние на третирането с трипсин, EDTA и метапериодат върху адхезията на 

щамовете 

Трипсиновото третиране понижи силно степента на адхезия на всички горепосочени 

щамове с изключение на L. bulgaricus b144. Това доказва, че адхезивните молекули в 

клетките са повърхностни протеини. Третирането с EDTA практически не води до 

редуциране на адхезията, което сочи, че при горепосочените щамове адхезията не се дължи 

на калциеви йони. Единствено при L. bulgaricus b144 третирането с метапериодова киселина 
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доведе до чувствително понижаване на адхезията, което свидетелства, че в този случай 

адхезията, която е поначало умерена за този щам, се дължи на екзополизахаридни 

макромолекули по повърхността на клетката. Според Fuller, 1975; Greene & Klaenhammer, 

1994 и др., адхезията на МКБ, дължаща се на въглехидрати е наблюдавана при много 

проучвания. Според едни автори (Mikelsaar et al., 1998; Silanpää J., 2001) отговорни за 

адхезията са някои повърхностни белтъци (от типа на лектините или S-слойните протеини), 

докато други автори (Чомаков, 2007; Ouwehand, 1998; Greene & Klaenhammer, 1994) посочват 

ролята на липотейхоевите киселини и въглехидратите. 

 

1.3. Определяне на повърхностно-протеиновите адхезивни фактори 

За доказване на адхезивните свойства на повърхностни протеини при щамовете L. 

plantarum P12, L. gasseri G4/13, L. helveticus AC и L. bulgaricus b144, екстрактите от 

повърхностни протеини бяха разделени на две части. Първата част (P1, G1, H1, B1) са 

повърхностно-протеинови екстракти от съответните щамове L. plantarum P12, L. gasseri 

G4/13, L. helveticus AC и L. bulgaricus b144, които екстракти не са инкубирани с монослой. 

Тези повърхностно-протеинови екстракти бяха използвани като контрола. Втората част (P2, 

G2, H2, B2) са повърхностно-протеинови екстракти от съответните щамове, които екстракти 

са инкубирани с Caco-2 монослой. И двете части на протеиновите препарати за всеки от 

щамовете (контролите и инкубираните с Caco-2) се дозират в полиакриламиден гел (SDS-

PAGE). 

 

 

Фигура 26. Определяне на адхезивните повърхностни протеини на щамовете: L. plantarum 

P12, L. gasseri G4/13; L. helveticus AC и L. bulgaricus b144 

plantarum gasseri helveticus bulgaricus 

   P1     P2     G1    G2     H1    H2     B1    B2 
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На Фигура 26 е представена снимка на гела след електрофорезата на повърхностните 

протеини на анализираните щамове – преди (индекс 1) и след (индекс 2) адхезионния тест на 

повърхностните протеини. Ясно личи, че следствие инкубацията на повърхностно-

протеиновите препарати върху Caco-2 монослоя, силно се редуцира (видимо изчезва) 

относителният интензитет на протеиновите линии, маркирани със стрелки. При L. bulgaricus 

b144 не се наблюдава промяна в интензитета на линията на повърхностния протеин, което 

съответства с констатацията, че клетъчно-свързани екзополизахариди са отговорни за 

адхезионните свойства на този щам.  

При проведените експерименти, по установяване наличие на адхезиращи бактерии 

категорично е доказано съществуването на силно адхезиращи бактерии, които са със степен 

на адхезия над 15 бактерии върху еукариотна клетка. Тези щамове ще се насочат към 

закваски за кисело-млечни продукти. Трябва да се подчертае находката на адхезиращия щам 

L. helveticus AC, който е с млечен произход. От щамовете на L. bulgaricus единствено b144 

проявява умерена адхезия и природата на адхезивните молекули при него е 

екзополизахаридна. Докато адхезините при останалите щамове са с протеинова природа. 

 

1.4. Оценка на конкурентна адхезия 

Важно пробиотично свойство на МКБ е успешното конкуриране срещу интестинални 

патогени за адхезивни рецептори на мукусните и епителни клетки, както и способност за 

инхибиране и изместване на адхезирали патогени (Lee et al., 2008; Silanpää J., 2001). Много 

изследвания потвърждават тези способности (Dunne C et al., 2004; Lee et al., 2000; Gueimonde 

M. et al., 2006).  

Благодарение на адхезивните си способности някои МКБ могат да редуцират 

вероятността за адхезия на патогенни бактерии. Пробиотични МКБ и патогенни бактерии се 

конкурират при съвместното инкубиране с епителни клетки за адхезивните фактори на 

еукариотните клетки, поради което изпитанието се нарича конкурентна адхезия.  

В методичен план изследванията се провеждат подобно на описаните при изпитване 

на адхезията, но при определяне на конкурентната адхезия се провежда съвместно 

инкубиране на пробиотичните щамове с патогенни бактерии. Финалната концентрация при 

определяне на конкурентната адхезия на патогените E. coli и на S. typhimurium е 1×10
8 

клетки 

на милилитър. Толкова е и концентрацията на изпитваните щамове. Изследванията бяха 

проведени с три пробиотични щама, демонстриращи много силна адхезия (L. plantarum Р12, 

L. gasseri G4/13) или силна адхезия L. helveticus AC. 

Има три варианта за изпитване на конкурентна адхезия: 

1. Съвместно едновременно инкубиране на даден щам МКБ и вредните бактерии 

върху епителен монослой – едновременна адхезия. При този способ се добива информация за 

способността на изпитваните щамове да предотвратят адхезия на патогени при директна 

конкуренция. 

2. Предотвратяване адхезията на патогени от предварително адхезирали щамове 

МКБ – последователна адхезия, 1
во

 пробиотик. В този случай се провежда първоначално 
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инкубиране на епителните клетки с даден щам МКБ и след 1 час следва отмиване на 

неадхезиралите клетки с PBS. След това следва инкубиране с разтвор на вредните бактерии 

за 1 час. Чрез този модел се добива предстaва дали при редовна профилактична употреба на 

пробиотици, предварително адхезиралите бактерии ще предотвратят адхезия на патоген при 

евентуалното му попадане в чревния тракт. 

3. Изместване на вече адхезирали патогени от пробиотични МКБ – последователна 

адхезия, 1
во

 патоген. Оценката на този ефект се извършва обратно на предходния – 

предварително се провежда инкубиране на епителния монослой с патогенни бактерии и след 

промиване на неадхезиралите клетки, монослоят се третира за 1 час със съответен изпитван 

щам МКБ. Този случай може да се разглежда като терапевтичен ефект на пробиотичните 

щамове, ако те успеят да „откачат от епитела” вече адхезирали патогенни щамове. 

Резултатите са нанесени в таблици 16 и 17, както и на Фигура 29.  

 

Таблица 16. Конкурентна адхезия на подбрани щамове МКБ срещу E. coli 

                              Щам 

Адхезия 

Брой бактерии на 100 Сасо-2 клетки 

L. plantarum 

Р12 
E. coli 

L. gasseri 

G4/13 
E. coli L. helveticus AC E. coli 

Единична адхезия 2100 240 1700 240 890 240 

Едновременна 

конкурентна 

адхезия  

730 41 360 17 124 93 

Предварителна 

адхезия на 

пробиотик 

540 194 240 112 82 214 

Предварителна 

адхезия на патоген 
610 110 290 80 106 142 

 

Таблица 17. Конкурентна адхезия на подбрани щамове МКБ срещу S. typhimurium 

                             Щам 

Адхезия 

Брой бактерии на 100 Сасо-2 клетки 

L. plantarum 

Р12 

Salmo-

nella 

L. gasseri 

G4/13 

Salmo-

nella 
L. helveticus AC 

Salmo-

nella 

Единична адхезия 2100 170 1700 170 890 170 

Едновременна 

конкурентна 

адхезия  

820 32 390 12 166 68 

Предварителна 

адхезия на 

пробиотик 

580 142 294 66 98 136 

Предварителна 

адхезия на патоген 
710 48 326 26 124 120 
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От направените изследвания с три пробиотични щама спрямо двете патогенни 

бактерии може да се обобщи, че най-значим е ефектът на конкурентната адхезия при 

едновременното инкубиране на пробиотика и патогена с епителни клетъчни линии. 

Редукцията, както на E.coli, така и на S. typhimurium е най-висока с всичките подбрани 

пробиотици при едновременната конкуренция.  

Най-слабо е понижението на двата патогена в случая, когато пробиотиците са 

предварително адхезирали (неадхезиралите са отстранени чрез междинно промиване) и след 

това се провежда инкубирането с патогените. Този извод важи за всичките три пробиотика. В 

обратния случай, когато се изследва елиминирането (откачането) на предварително 

адхезирали патогени чрез третиране с пробиотици, резултатите са междинни – редукцията на 

патогените е доста по-висока в сравнение с предходния случай, но не е толкова висока, 

колкото при едновременната конкурентна адхезия.  

Интересен факт е, че най-силно адхезиращият пробиотик L. plantarum Р12, който 

поддържа и в трите гореописани експеримента най-висока адхезия, редуцира по-слабо 

адхезията и на двата патогена, в сравнение с редукцията, причинена от L. gasseri G4/13. За да 

се елиминира влиянието на производството на антибактериални ефектори като бактериоцини 

и антимикробни пептиди от трите пробиотика, то всички използвани щамове бяха термично 

инактивирани. От предходни опити е установено, че влиянието спрямо адхезията върху 

епителни клетъчни линии (in vitro) на термичното инактивиране е незначително. Тоест, ако 

конкуренцията между пробиотиците и патогените е за едни и същи сайтове на епителните 

клетки, то би следвало да се очаква по-силна конкурентна адхезия на L. plantarum Р12. Но се 

получава феноменът, че по-слабо адхезиращият L. gasseri G4/13 притежава по-силен анти-

адхезионен ефект спрямо двата патогена. Вероятна причина за този феномен е или 

коагрегацията с патогена, или по-голямото сродство между адхезионните сайтове на L. 

gasseri G4/13 и епителните клетки, от една страна, в сравнение със сродството между 

адхезионните сайтове на патогените и епителните клетки, от друга страна. Резултатите 

кореспондират с предишни репорти (Gueimonde M. et al., 2006; Tuomola et al., 1999), при 

които инхибирането не е свързано с адхезионната способност на щамовете. Според 

Gueimonde, 2006 инхибирането би могло да бъде свързано или със специфични адхезини и 

рецептори, за които пробиотиците и патогените се конкурират, или с други фактори като 

коагрегацията им. Потвърждават се изследвнията, при които видове от р. Lactobacillus 

изместват патогени и инхибират адхезията на патогени като E. coli и Salmonella typhimurium 

(Чомаков, 2007; Gueimonde M. et al., 2006, Silanpää J., 2001; Lee et al., 2000), а в друго 

изследване (Servin, 2004) щамове на L. plantarum, L. gasseri и др. развиват инхибиторна 

активност срещу E. coli. 

Онагледяване на конкурентна адхезия чрез микроскопски снимки е представено на 

Фигури 27 и 28 (след оцветяване по Gram). На снимките са дадени щамове с различна степен 

на конкурентна адхезия. Онагледена е и огромната разлика между степента на адхезия на 

много силно адхезиращ щам като L. plantarum Р12 и други щамове с полезни свойства, но с 

по-слаба адхезия като L. helveticus AC. 
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Фигура 27. Конкурентна адхезия на            

L. helveticus AC срещу E.coli 

Фигура 28. Конкурентна адхезия на силно-

адхезиращия L. plantarum Р12 срещу E.coli 

 

На Фигура 29 е показана конкурентната адхезия на трите пробиотични щамове – L. 

plantarum Р12, L. gasseri G4/13 и L. helveticus AC срещу E. coli при трите изпитани варианта: 

едновременна конкуренция на пробиотик и патоген; последователна адхезия – първо 

пробиотик, после патоген (предотвратяване адхезията на патогена от предварително 

адхезиралия пробиотик); последователна адхезия – първо патоген, после пробиотик 

(изместване на вече адхезиралия патоген от пробиотика). 
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Фигура 29. Конкурентна адхезия на L. plantarum Р12, L. gasseri G4/13, L. helveticus AC срещу 

E. coli при: едновременно адхезиране; последователна адхезия – първо пробиотик; 

последователна адхезия – първо E.coli 
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2. Изследване способността на МКБ да освобождават биоактивни пептиди с АСЕ-

инхибиращо действие 

2.1. Определяне на обща протеолитична активност и пептидазна активност 

Млечнокиселата ферментация, протичаща под действието на подбрани видове и 

щамове бактерии, многократно повишава функционалната стойност и биологичната ценност 

на храните на млечна основа. Млечнокиселите продукти съдържат редица биоактивни 

пептиди. Те могат да бъдат генерирани по време на ферментацията на млякото, като резултат 

от протеолитичната активност на използваните стартерни култури. Повечето стартерни 

култури, използвани в млечната индустрията са високопротеолитични щамове. От една 

страна, хидролизата на млечни протеини по време на ферментацията удовлетворява 

специфичните изисквания за развитието на МКБ, a от друга – освободените АК и пептиди 

повлияват физичната структура и органолептични свойства на крайния продукт. Освен 

значението на протеолитичните ензими за текстурата и органолептиката на млечните 

продукти, някои щамове МКБ освобождават биоактивни пептиди, за които се смята, че имат 

положително влияние върху здравето. Свойството на МКБ да освобождават при своето 

развитие биоактивни пептиди от млечните протеини е в зависимост от тяхната обща 

протеолитична активност и пептидазни активности.  

Определянето на пептидхидролазните активности на безклетъчните екстракти на 

щамове на L. helveticus, L. bulgaricus и L. casei, е представено на Фигури 30 и 31. Резултатите 

сочат, че щамовете L. helveticus А1, АС, Q48, V28, h5 притежават най-богат протеолитичен 

комплекс сред L. helveticus, а щамовете А1, АС и V28 демонстрират рядко срещаната 

ендопептидазна активност при хидрофобни аминокиселинни остатъци. Последната е 

предпоставка за повишена вероятност при откриването на нискомолекулни пептиди с 

евентуални биоактивни свойства (Nakamura et al., 1995; Yamamoto et al., 1994; Yamamoto et 

al., 1995, Gobetti et al., 2000). Находка от досегашната работа е откриването на L. bulgaricus 

J24, който освен значими аминопептидазни активности експресира високи (за вида си) 

олиго- и ендо-пептидазна активности. От важност е откриването на щам L. casei С, който 

притежава богат и силен за вида си протеолитичен комплекс с изявени ендопептидазна и 

олигопептидазна активности и поради това – перспективен кандидат при предстоящите 

изследвания на биоактивни пептиди.  
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* Съкращенията helv и bulg да се четат съответно L. helveticus и L. bulgarcus. Последващите означения са номерата на щамовете. 

 

Фигура 30. Пептидхидролазни активности на изследваните щамове – Aminopeptidase N (pepN), X-prolyl-dipeptidyl aminopeptidase (pepX) 
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Фигура 31. Пептидхидролазни активности на изследваните щамове – Glutamyl aminopeptidase (pepA), Proline iminopeptidase (pip), 

Oligopeptidase (olig), Endopeptidase 1 (endo), Proteinase (prot) 
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2.2. Подбор на щамове МКБ, освобождаващи биоактивни пептиди, подтискащи АСЕ 

ензима 

Основно схващане е, че МКБ имат силно ограничен капацитет за синтез на АК. За 

сметка на това притежават много добре развит протеолитичен комплекс. При развитието си в 

хранителни среди МКБ разграждат протеиновите източници (казеина при млякото) и 

получените пептиди се импортират в бактериалните клетки чрез олигопептид-транспортни 

системи. След това вътреклетъчни пептидази хидролизират тези олигопептиди до по-

нискомолекулни фракции и свободни аминокиселини. Не всички нискомолекулни пептиди 

се използват от бактериите, а някои от тях се експортират извън клетките. Част от тези 

емитирани в хранителната среда пептиди са способни да подтискат ангиотензин-

конвертиращия ензим (АСЕ). АСЕ отцепва дипептид от ангиотензин І, превръщайки го в 

ангиотензин ІІ, който е вазоконстриктор и индуцира производството на алдостерон, което 

довежда до увеличаване на концентрацията на натриеви йони и поради това на кръвното 

налягане. Най-добре изучен е антихипертоничният ефект на трипептидите Ile-Pro-Pro и Val-

Pro-Pro, освобождавани при протеолитичната дейност на определени щамове L. helveticus. Те 

дават силно инхибиране на АСЕ. Антихипертоничният ефект е потвърден в клинични опити. 

Важни свойства на АСЕ-инхибиращите пептиди са резистентността спрямо интестиналните 

ензими и абсорбираемостта през чревната бариера. В последните години се откриват нови 

пептиди с антихипертонично действие. Една от целите на настоящия труд е да се открият 

щамове-продуценти на антихипертонични пептиди; да се изучи техния състав и определи 

тяхната концентрация; на финалния етап – да се подходи към създаване на закваски за 

млечнокисели продукти с антихипертоничен ефект.  

След изследване на инхибиращата активност, на голяма група МКБ, срещу 

ангиотензин-конвертиращия ензим се избраха някои щамове, които демонстрират най-висока 

АСЕ-инхибираща активност при прилагане на описания метод. Инхибиращата активност се 

движи в диапазона 0–94% и е дадена в Таблица 18. 

 

Таблица 18. Инхибираща активност на щамoвете с най-висока АСЕ-инхибираща активност 

№ Щам 
ACE-инхибиране, 

% 
№ Щам 

ACE-инхибиране, 

% 

1 L. bulgaricus J24 36,5 9 L. helveticus A1 94,0 

2 Lb. lactis 1 3,1 10 L. casei C 82,1 

3 Lb. lactis 3 3,0 11 L. casei 2 38,2 

4 L. plantarum P12 38,7 12 L. helv 5 34,0 

5 L. helveticus 4 14,2 13 L. helveticus V28 68,2 

6 L. helveticus 2 12,2 14 L. helv Q40 11,8 

7 L. helveticus AC 60,1 15 L. helv 1 9,3 

8 L. plantarum 2 13,2 16 L. bulg. 67 11,5 

 

За най-силните инхибитори (L. helveticus A1, L. casei C, L. helveticus V28, L. 

bulgaricus J24) бяха построени графики, на които е определен инхибиращият ефект на 
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разреждания 1/2 и 1/4 от изследваните супернатанти. Щамът L. bulgaricus J24 е избран, т.к. 

демонстрира най-силен АСЕ-инхибиращ ефект сред изследваните представители на вида L. 

bulgaricus. Основната цел при това изследване е да се детектира силата на АСЕ-

инхибиращия ефект при разреждане на пробите. Презумцията е, че ако две проби имат 

еднакъв инхибиращ ефект, след разреждане едната от тях може да демонстрира доста по-

нисък инхибиращ ефект от другата. По-долу са дадени графичните зависимости на АСЕ-

инхибиращия ефект от концентрацията на пептидния извлек за най-силните инхибиращи 

щамове. На абсцисите са нанесени микролитрите използвана супернатанта при опита, а на 

ординатите – процентът на инхибиране на АСЕ. 
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Фигура 32. Зависимост на АСЕ-инхибиращия ефект от концентрацията на пептидния извлек 

от L. helveticus A1 
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Фигура 33. Зависимост на АСЕ-инхибиращия ефект от концентрацията на пептидния извлек 

от L. casei C 
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От получените резултати може да се заключи, че са открити щамове със силен АСЕ-

инхибиращ ефект. Това са L. helveticus A1, L. casei C, L. helveticus V28 и L. bulgaricus J24. 

Доминирането на щамове L. helveticus сред най-силните продуценти на антихипертонични 

пептиди не е изненада – това потвърждава резултатите, получени и в редица други 

лаборатории (Yamamoto N., 1999; FitzGerald et al., 2004; Gobetti et al., 2000; Lignitto et al., 

2010 и др.). Откриването на щамове L. casei и L. bulgaricus сред силните АСЕ-инхибитори е 

от важност за създаването на закваски за бяло саламурено сирене с повишена способност за 

освобождаване на биоактивни пептиди. Nielsen M., 2009; Rojas-Ronquillo et al., 2012, 

Gonzales-Gonzales et al., 2011 също откриват щамове, принадлежащи на видовете L. casei и L. 

bulgaricus, притежаващи хипотензивна активност. Последните два бактериални вида са 

важни за производството на сирена, особено в България. В състава на закваските за някои 

сирена също влизат представители на вида L. casei. Предвид гореизложеното следва, че с 

успех проучените щамове с анти-АСЕ ефект могат да се включват в състава на закваски за 

различни видове сирена.  

 

 

2.3. Анализ на единични пептиди със значима АСЕ-инхибираща активност 

След ин-витро скрининг на щамове МКБ за подтискане на ACE, отговорен за 

повишеното кръвно налягане, се пристъпи към фракциониращи процедури за откриване и 

изследване на конкретните пептидни фракции с АСЕ-инхибиращи свойства. От най-силните 

инхибиращи фракции се пречистиха единични пептиди и се изследваха за АСЕ-инхибиращ 

ефект. Най-ефективните от тях се подложиха на секвениране и се оцени тяхната 

концентрация. 

 

Грубо фракциониране на пептидните концентрати след хроматографско разделяне 

Инжектираните проби в HPLC колоната, както е посочено в методичната част, се 

подлагат на градиентно обратно-фазово фракциониране. Градиентът на ацетонитрил е от 0% 

до 80% в 0,1% TFA. Пептидите се детектират при дължина на вълната от 214 nm. С помощта 

на фракционния колектор се улавят фракции от по 1 mL. След края на грубото 

фракциониране тези фракции се изпаряват на вакуум-центрофуга и се ресуспендират в 0,1% 

TFA. Изпитва се АСЕ-инхибиращата активност на фракциите, за да се подберат тези, които 

притежават висока такава активност. Хроматограмата, изобразяваща грубото фракциониране 

на пептиден концентрат от щам L. helveticus A1, е показана на Фигура 36, където с червена 

плътна линия са маркирани фракциите (14 и 15), които съдържат пептиди с най-висока анти-

АСЕ активност. За определяне на най-силните АСЕ-инхибиращи фракции се прилага същият 

метод като за пробите ферментирали млека като тук не се коригира рН и съответно не се 

центрофугира. Фракции 14 и 15 са с най-висока АСЕ-инхибираща активност, затова се 

обединяват и се пристъпва към по-нататъшно пречистване на пептидите, съдържащи се в 

тях. 
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Фигура 36. Грубо фракциониране на пептиден концентрат от щам L. helveticus A1 

 

На Фиг. 37 е отразено грубото обратно-фазово пречистване на пептиден концентрат 

от щама L. casei C. Процедурата на пречистване е същата, но при щам L. casei C най-силни 

АСЕ-инхибиращи фракции се оказват 21–22. С плътна линия са маркирани 

колекционираните фракции с най-висока АСЕ-инхибираща активност (21 и 22). 

 

 

Фигура 37. Грубо фракциониране на пептиден концентрат от щам L. casei C 
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Фино фракциониране на избраните фракции за колекциониране на пречистени 

пептиди след високоефективна обратно-фазова хроматография 

Методично финото фракциониране се осъществява на същия принцип като грубото – 

обратно-фазово, но тук градиентът е по-полегат. Градиентните условия за отбраните 

фракции от щама L. helveticus A1 са 25–35% ацетонитрил, а при щам L. casei C градиентният 

процент е 35–45%. Използваната колона е полупрепаративна Nucleodur Sphinx. На Фигури 38 

и 39 са изобразени хроматограми на фините обратно-фазови рефракционирания на 

предварително избраните груби пептидни фракции за щамовете. На Фигура 38 с плътна 

линия е маркирана активната АСЕ-инхибираща фракция (10-та) за щама L. helveticus A1 – 

определянето е извършено след прилагане на ензимния тест за инхибиране на АСЕ. На 

Фигура 39 с червена плътна линия е маркирана активната АСЕ-инхибираща фракция (12-та) 

от щама L. casei C, след прилагане на ензимния тест за инхибиране на АСЕ.  

След финото обратно-фазово пречистване избраните активни АСЕ-инхибиращи 

фракции (10-та за L. helveticus A1 и 12-та за L. casei C) се подлагат на по-нататъшно 

пречистване и удостоверяване чистотата на съответните пептиди. По аналогичен начин се 

процедира за всички избрани щамове с най-висока АСЕ-инхибираща активност.  

 

 

 

Фигура 38. Фино обратно-фазово пречистване на пептидната фракция (14+15 от 

предварителното фракциониране) с най-висока анти-АСЕ активност за щама L. helveticus A1 

 

 



31 

 

Фигура 39. Фино обратно фазово пречистване на пептидната фракция (21+22 от 

предварителното фракциониране) с най-висока анти-АСЕ активност за щама L. casei C 

 

Последната стъпка за пречистване на избраните активни пептидни фракции е 

пречистването през йонообменна HPLC колона. Колоната е силнокисела катионообменна 

колона с бензенсулфонатни йон-активни групи в литиева форма. Елуирането се осъществява 

чрез рН градиент в цитратен буфер при рН 3,0 до 9,0.  

 

Фигура 40. Йонообменно пречистване на активната фракция (10-та) от предшестващия 

цикъл на пречистване за щама L. helveticus A1 
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Фигура 41. Йонообменно пречистване на активната фракция (12-та) от предшестващия 

цикъл на пречистване за щама L. casei C 

 

На Фигура 40 и 41 са изобразени хроматограмите на йонобменното пречистване за 

предварително избраните активни АСЕ-инхибиращи фракции съответно за щама L. helveticus 

A1 и щама L. casei C. С плътна линия е маркиран единичният пептид с най-висока АСЕ-

инхибираща активност, който се съдържа в 8-ма фракция за L. helveticus A1 и в 13-та 

фракция за L. casei C. 

 

Определяне на аминокиселинния състав на пептидите след хидролиза и 

течнохроматографски анализ 

Методът, който се използва е хидролиза на изследваните пептиди с 6 N HCl и 

дериватизация с фенилизотиоцианат. Получените фенилтиокарбамилни производни се 

анализират чрез обратно-фазова течна хроматография и се детектират абсорбционно при 254 

nm. HPLC колоната е Inertsil-2; ацетонитрилният градиент е от 6% до 29%; температурата е 

42°С. 

Типична хроматограма на аминокиселинни стандарти, разгънати по гореспоменатия 

метод, е представена на Фигура 42. На фигурата аминокиселините отляво на дясно са: asp, 

glu, asn, ser, gln, gly, arg, thr, ala, his, pro, tyr, val, met, cis, ile, leu, phe, lys. 

Триптофанът (trp) се определя след алкална хидролиза отделно, понеже при 

киселинната хидролиза тази аминокиселина се разлага.  

След определяне на аминокиселинния състав пречистените пептиди се подлагат на 

секвениране. 
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Фигура 42. РТС-производни на аминокиселинни стандарти 

 

 

Секвениране на пептидите 

Принципът на секвениране, който е използван е класическата схема на ръчно 

секвениране по Едман с фенилизотиоцианат. В Таблица 20 са представени секвенции на 

АСЕ-инхибиторните пептиди, освободени от щамовете с най-силен инхибиращ АСЕ ефект. 

Определена е и силата на инхибиране на АСЕ за всеки един от пептидите. 

 

Таблица 20. Секвенции на АСЕ-инхибиращи пептиди, освободени от щамовете с най-силен 

инхибиращ АСЕ ефект 

№ Щам 

ACE-

инхибираща 

активност, % 

Пептидна секвенция 

1 L. bulgaricus J24 35,0 Leu-Gly-Pro-Val-Arg-Gly-Pro-Phe-Pro 

9 L. helveticus A1 89,0 Ala-Leu-Pro-Met 

10 L. casei C 78,1 Ala-Pro-Phe-Ala-Lys 

 

Най-характеризираните АСЕ-инхибиращи пептиди са Val-Pro-Pro и Ile-Pro-Pro 

(Nakamura et al., 1995). Най-често те се образуват при съвместно развитие на L. helveticus и 
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дрожди. В настоящото изследване пептидите с най-висока АСЕ-инхибираща сила са с повече 

от три АК-остатъка. Това не означава, че не присъстват и други АСЕ-инхибиращи пептиди, 

но те са или с по-малка АСЕ-инхибираща сила, или са в достатъчно ниска концентрация, за 

да не доминират като АСЕ-инхибитори. По литературни данни за производство на 

киселомлечни продукти с АСЕ-инхибиторни свойства са използвани различни МКБ, 

включващи щамове от видовете L. helveticus, L. casei, L. delbrueckii ssp. bulgaricus и др. 

(Nielsen M., 2009; Rojas-Ronquillo R. et al., 2012; Gonzalez-Gonzalez C. R. et al., 2011). 

3. Изследване на антихолестеролна активност на МКБ 

Антихолестеролната активност е ценно здравословно свойство на определени 

млечнокисели бактерии. Бактерии с подобна активност се използват с търговска цел, 

вложени в различни продукти.  

В Ел Би Булгарикум беше разработена in vitro система за оценка на 

антихолестеролната активност. Системата е подходяща за определяне на това здравословно 

свойство на големи групи бактерии, което би довело до излъчването на най-ефективните 

срещу холестерола микроорганизми. Изследването за антихолестеролна активност е 

проведено с 10 щама, които са селектирани на база на предварителни опити от голяма група 

МКБ. 

Изследваха се две основни активности, свързани с редуциране нивото на холестерола 

– директното понижаване нивото на холестерола и индиректното редуциране нивото на 

серумния холестерол като следствие на деконюгиращата активност спрямо жлъчните соли 

(BSH).  

 

3.1. Директна адсорбция на холестерола 

При директното елиминиране на холестерола, дължащо се най-вече на адсорбция 

върху компоненти от клетъчната стена на микроорганизмите, се измерва остатъчния 

холестерол, както е дадено в методичната част. Поради възможността за естерификация на 

част от холестерола се използва термично третиране, в алкални условия с метанол, с цел 

освобождаване на холестеролната молекула. Както беше отбелязано в методичната част, 

използва се специален водоразтворим конюгат на холестерола, а в хранителните среди 

присъстват жлъчни соли, отговарящи по концентрация, състав и пропорция на различните 

жлъчни соли на средностатистическите за човека. Измерването на концентрацията на 

холестерола се извършва с помощта на ензимен тест. Измерванията са извършени трикратно 

като резултатите са осреднени. Отстраняването на холестерола чрез прикрепяне за 

клетъчната повърхност е физичен феномен, дължащ се на химичните и структурни качества 

на пептидогликаните в клетъчната стена, които съдържат АК, способни да свързват 

холестерола (Kimoto-Nira et al., 2007). Lye et al., 2010 доказват, че щамове на L. acidophilus, L. 

bulgaricus и L. casei показват тенденции за прикрепяне на холестерола. Usman и Hosono, 1999 

откриват, че щамове на L. gasseri свързват холестерола и инхибират интестиналната му 

абсорбция (Lye et al., 2010).  
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Резултатите от директната адсорбция на холестерола са представени в Таблица 21. На 

база на измерване концентрацията на холестерола в контролния бульон и този след 

развитието на съответните щамове, може да се заключи, че изследваните щамове L. 

bulgaricus и L. helveticus имат малка активност по отношение директната адсорбция на 

холестерола. Това е поредното доказателство, че пробиотичните свойства са щамово-

специфични. Щамовете B. longum 3/15, L. fermentum 11/2, L. gasseri G4/13 и L. acidophilus a2 

при развитието си водят до най-силно намаляване на холестеролната концентрация. Дадени 

са резултатите за 10-те щама с най-голяма активност, като са обхванати видове от родовете 

Lactobacillus и Bifidobacteria. Сред изследваните видове се потвърждава, че някои щамове L. 

gasseri притежават холестерол-свързваща способност (Lye et al., 2010).  

 

Таблица 21. Директна адсорбция на холестерола от щамове Lactobacillus и Bifidobacteria при 

анаеробно развитие в бульони, съдържащи 100 μg/mL холестерол и 0,5% oxgall 

Щам 
Холестерол в отработения бульон, µg/ 

mL 

B. longum 3/15 21,0 

L. fermentum 11/2 30,2 

L. gasseri G4/13 27,5 

B. longum 1/2 39,1 

L. acidophilus a2 30,1 

L. fermentum 9/2 44,8 

L. gasseri G7/12 46,9 

L. rhamnosus 3/1 58,8 

L. fermentum 7/1 62,8 

L. plantarum P12 62,4 

 

3.2. BSH-деконюгазна активност 

BSH деконюгазната активност влияе индиректно върху нивото на серумния 

холестерол – чрез хидролиза на жлъчните соли от щамове с BSH активност. Жлъчно-

солевата хидролаза катализира хидролизата на амидната връзка в жлъчните соли, при което 

се отделят свободни жлъчни киселини и АК. Освободените деконюгирани жлъчни киселини 

са по-малко водоразтворими, следователно се реабсорбират по-трудно в интестината и по 

този начин се отвеждат към изхода на интестиналния тракт (екскретират се с фецеса). Това 

увеличава нуждата от холестерол за синтезиране на нови жлъчни киселини, които да 

запълнят загубата на екскретираните. Т.к. холестеролът е прекурсор за de novo синтезиране 

на жлъчни киселини, използването на холестерола за синтезиране на нова жлъчка ще доведе 

до понижаване концентрацията на серумния холестерол.  

BSH активността на щамовете е измерена с помощта на HPLC анализ, както е 

посочено в методичната част. Чрез измерване на концентрацията на освободената при 
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хидролизата жлъчна киселина, при развитието на изпитваните щамове, се прави извод за 

степента на деконюгацията (BSH-активността). 

Анализите на деконюгираните жлъчни киселини при развитието на щамовете от 

Таблица 22 показват значителна редукция на концентрацията на таврохолата и гликохолата и 

съответно увеличаване концентрацията на освободената холиновата киселина. BSH-

активността е дадена като средната стойност на холиновата киселина (в микромолове), 

съответстваща на 10
10

 клетки от съответния щам за 1 min при 24 часов инкубационен период. 

Резултатите са представени като средната аритметична стойност при n=3 и стандартното 

отклонение. 

 

Таблица 22. BSH активност на щамове Lactobacillus и Bifidobacteria  

Щам 
Концентрация на 

холат, µmol 

Стандартно 

отклонение 

B. longum 3/15 37,7 ± 2,0 

L. fermentum 11/2 30,9 ± 2,3 

L. gasseri G4/13 27,9 ± 3,2 

B. longum 1/2 26,0 ± 2,0 

L. acidophilus a2 25,5 ± 1,9 

L. fermentum 9/2 23,9 ± 3,4 

L. gasseri G7/12 17,0 ± 3,2 

L. rhamnosus 3/1 15,1 ± 1,1 

L. fermentum 7/1 12,3 ± 0,9 

L. plantarum P12 9,5 ± 0,9 

 

 

Концентрацията на жлъчни соли във ферментационната среда рефлектира, както на 

растежа на микроорганизмите, така и на адсорбцията на холестерола. На Фигура 44 е 

представена зависимостта на директната адсорбция на холестерола от концентрацията на 

жлъчни соли (oxgal в случая) от щамовете L. gasseri G4/13 и B. longum 3/15 – забелязва се 

понижаване на холестеролната концентрация във ферментационната среда и при двата щама. 

L. gasseri G4/13 е избран за това изследване, т.к. притежава не само значима директна 

антихолестеролна активност и BSH активност, но и висока адхезивна способност към 

епителни клетки. Както се вижда от фигурата, холестерол-редуциращата активност 

придобива значителни измерения, когато концентрацията на жлъчни соли е над 0,2%. С 

увеличаване концентрацията на жлъчни соли до 0,4%, се наблюдава увеличаване на 

холестерол-редуциращата активност за щам L. gasseri G4/13. След тази концентрация на 

жлъчни соли, холестерол-редуциращата активност за щама не се увеличава значимо. За B. 

longum 3/15 холестерол-редуциращата активност продължава да расте с увеличаване 

концентрацията на жлъчни соли до 0,5%. 
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Фигура 44. Влияние на концентрацията на жлъчни соли върху холестерол-редуциращата 

активност на L. gasseri G4/13 и B. longum 3/15 

 

Като извод от тази част може да се заключи, че съществува връзка между BSH-

активността на щамовете лактобацили и бифидобактерии и способността им да редуцират 

холестеролната концентрация in vitro. Щамът L. gasseri G4/13, доказал висока адхезивна 

способност спрямо човешки епител и добра преживяемост в гастро-интестиналния тракт, 

демонстрира висока холестерол-редуцираща активност. Сред изследваните йогуртови 

бактерии L. bulgaricus и S. thermophilus практически няма нито един представител с BSH 

активност. Това се дължи на факта, че тези бактериални видове не притежават BSH 

структурния ген. Това потвърждава изследванията от Liong & Shah, 2006, Tanaka et al., 1999 

и 2000, че BSH-активността е специфична за родовете Lactobacillus и Bifidobacterium и че 

тази активност напълно отсъства при L. bulgaricus и S. thermophilus. От анализите на 

антихолестеролната активност може да се обобщи, че са открити щамове МКБ със значима 

активност.  

4. Изследване на антиоксидантна активност на щамове МКБ 

Основни цели на настоящия раздел са: оценка на антиоксидантния потенциал на 

щамове МКБ; определяне на SOD-активност на Streptococcus и Lactococcus spp.; селекция на 

щамове МКБ за използване като стартерни култури/добавъчни култури за меки сирена; 

изследване на антиоксидантния потенциал на пептидната материя на моделни проби БСС, 

произведени с разработени закваски с участието на предварително подбрани щамове с 

антиоксидантни свойства. 

 



38 

 

4.1. Обща антиоксидантна активност на щамове МКБ 

Първоначално беше извършено определяне на общата антиоксидантна активност 

(ОАА) на голяма група МКБ и на база на резултатите бяха селектирани щамовете L. 

plantarum P12 и L. helveticus A1, които показаха най-висока ОАА. Първият е с най-висока 

ОАА сред изпитваните лактобацили, както е посочено в методичната част. Втори по ред е L. 

helveticus A1, който е с най-значима ОАА, сред представителите на видовете L. helveticus, L. 

casei, L. bulgaricus, които най-често се използват при разработването на закваски за сирена. 

L. casei е първенец в група МКБ, изследвани за обща антиоксидантна активност по ORAC 

метода (Yamamoto, 2009) – за разлика от нашите резултати, при които сред представителите 

на видовете L. helveticus, L. casei, L. bulgaricus, се установи, че щам на L. helveticus е втори по 

ред. В Таблица 23 са дадени резултатите от определянето на общата антиоксидантна 

активност на щамовете L. plantarum P12 и L. helveticus A1 чрез ORAC теста. Резултатите са 

осреднени от пет опита. При направеното изследване се констатира значима, както 

екзоцелуларна, така и вътреклетъчна обща антиоксидантна активност: 

 

Таблица 23. Обща антиоксидантна активност, ORAC, trolox eq./10
9
 клетки, на щамовете L. 

plantarum P12 и L. helveticus A1 

Щам 
Вътреклетъчна 

активност 

Екзоцелуларна 

активност 

L. plantarum P12 
1766 ± 83 

n=5 

1990 ± 105 

n=5 

L. helveticus A1 
1488 ± 72 

n=5 

1764 ± 96 

n=5 

 

 

4.2. SOD активност 

При определянето на SOD се удостовери, че значима SOD имат най-вече щамовете от 

видовете Streptococcus thermophilus и Lactococcus lactis. Като сред най-силните 20 щама 

всички са S. thermophilus. Това съответства с констатацията на Bruno-Bárcena, 2004, че в 

повечето Streptococcus и Lactococcus spp. елиминирането на ROS става с помощта на 

основната антиоксидантна защитна система, а именно SOD. Беше адаптирана реакция за 

определяне на SOD в микроплатков формат (96-кладенчови микроплатки), което дава 

възможност да се провеждат много повече реакции за единица време и понижава значимо 

себестойността на анализите. 
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Фигура 45. Принцип на реакцията за отчитане на SOD 

 

За анализа се използва спрегната ензимна система с ензима ксантин-оксидаза (XO), 

при която се генерират супероксидни радикали, които се елиминират от SOD-активността на 

изпитваните щамове. При по-висока SOD-активност концентрацията на супероксидни 

радикали ще намалее – по-малко молекули WST-1 ще акцептират електрон и ще се 

превърнат в цветното съединение формазан. Тоест при по-висока SOD интензитетът на 

оцветяване (измерваната абсорбция при 450 nm) ще бъде по-нисък. 

На Фигура 46 са представени резултатите от определянето на SOD за 20-те най-

активни щама. Резултатите са осреднени от три повторения. Най-силни щамове по 

отношение на SOD са S. thermophilus с номера: t48/1, t6, t53/3, следвани от t8 и t53v. Очаква 

се тези щамове по-бързо да елиминират разтворения в млякото кислород и да са с по-къса 

лаг-фаза. Освен това, те са най-подходящи при производство на продукти с повишена 

антиоксидантна активност.  

 

 

Фигура 46. SOD активности на 20 щама S. thermophilus 
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4.3. Антиоксидантна активност на биоактивни пептиди от моделни сирена 

Оценена е ОАА на биоактивни пептиди от моделни сирена, произведени с подбрани 

закваски, съдържащи щамове от видовете L. bulgaricus и L. helveticus с доказана висока ОАА, 

както и щамове от видовете S. thermophilus и Lc. lactis, притежаващи значима SOD-

активност. Основната цел е да се провери дали подбраните щамове с висока ОАА при 

включването си в сиренарски закваски водят до увеличена ОАА при моделните сирена. Като 

реперна закваска беше използвана LBB BY 189, състояща се от L. bulgaricus и S. 

thermophilus, която от дълги години се използва за промишлено производство на БСС.  
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Фигура 47. Обща антиоксидантна активност (FRAP) на биоактивни пептиди на моделни 

сирена, произведени с подбрани закваски 
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Изолирането и пречистването на пептидните извлеци от моделните сирена се 

извършва аналогично на приготвяне на пептидните извлеци за определяне на АСЕ-

инхибиращи пептиди. Беше използван FRAP методът за количествена оценка на ОАА. 

Методът беше адаптиран за микроплейт-рийдър с микроплатки с 96 кладенеца, което дава 

възможност за едновременно отчитане на промените на абсорбциите на много проби. Бяха 

използвани ELISA микроплатки като в реакцията участваха 100 μL пептидни фракции (5%) и 

100 μL реагент (фери-трипиридил-триазин). Контролата, отговаряща на 100% 

антиоксидантна активност, е със стандарта феро-трипиридил-триазин. Абсорбцията на 

стандарта феро-трипиридил-триазин e 1,308 на 4 min при концентрация на Fe
2+

 10 mmol. 

Разработени са различни комбинации закваски, в състава на които влизат различни 

щамове от видовете L. bulgaricus, S. thermophilus, L. helveticus, Lc. lactis и L. casei. 

Резултатите от оценката на ОАА на пептидните извлеци от моделните сирена сочат, 

че включването на щама L. helveticus A1 води до увеличение на общата антиоксидантна 

активност. В дегустационен аспект използването на щама L. helveticus A1 като добавъчна 

култура води до вкус и аромат на добре узряло сирене с по-изразена дълбочина на вкуса в 

сравнение с моделните сирена, получени при използване на контролната закваска LBB BY 

189, състояща се само от L. bulgaricus и S. thermophilus. Наличието на антиоксидативна сила 

в биоактивни пептидни извлеци е поредното доказателство, към установеното от Coda et al., 

2012 и Gobbetti M., 2000, че биоактивните пептиди показват широк спектър биологични 

функции. Това е и потвърждение към констатацията на Adebiyi et al., 2009, че интересът към 

антиоксидантни пептиди, получени от храни се увеличава. 

Получените резултати показват, че разработената закваска (bulgJ24+tn1+l310+helvA1), 

съдържаща щамовете L. helveticus A1 и L. bulgaricus J24, води до образуването на 

биоактивни пептиди със значима ОАА. 

 

 

СЕЛЕКТИРАНЕ НА ПРОБИОТИЧНИ ЩАМОВЕ 

Използването на МКБ изисква да бъде направен внимателен подбор на щамове, годни 

за прилагане в индустриален мащаб. Тези щамове трябва да отговарят на ключовите 

критерии за селекция на пробиотици за комерсиално приложение (постановени от Shah, 

2006; Morelli, 2007). След откриване на щамове, които отговарят на критериите за 

безопасност (GRAS или QPS) и притежават функционални и/или физиологични свойства, се 

пристъпи към оценка на технологичните им качества. Усилията се съсредоточиха към 

разработка на заквасочни комбинации за сиренарски закваски и към проучване на 

възможностите за прилагането им като добавъчни култури. Важни кандидати, които да бъдат 

използвани като стартерни култури или добавъчни култури („adjunct cultures”) са щамовете 

от съответните бактериални видове, дадени в Таблица 24, където схематично са индикирани 

основни предимства на тези щамове. 

 

http://aem.asm.org/search?author1=Rossana+Coda&sortspec=date&submit=Submit
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Таблица 24. Предимства на основните селектирани пробиотични щамове 

Щам Предимства 
Насочване 

за: 

L. helveticus A1 Силна протеолитична активност; 

Образува антихипертонични пептиди,  

Образува пептиди, свързващи Ca и Mg; 

Бързо киселинообразуване. 
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L. bulgaricus J24 Силна протеолитична активност; 

Образува антихипертонични пептиди;  

Бързо киселинообразуване. 

S. thermophilus t8 Бързо киселинообразуване;  

Сравнително добра протеолитична активност и 

силен продуцент на глутамат-дехидрогеназа; 

Притежава много слаба уреазна активност. 

Lc. lactis N1 С най-добре изразена протеолитична активност и 

най-бързо киселинообразуване сред щамовете на 

Lc. lactis. 

L. plantarum P12 Най-висока адхезивна способност; 

Най-висока ОАА. 
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1. Разработване на стартерни комбинации за БСС с щамове, освобождаващи 

биоактивни пептиди 

От досегашните изследвания, обхващащи щамове от различни бактериални видове, 

анализирани по различни показатели, е ясно, че най-значимата находка е пробиотичния щам 

L. helveticus A1, чиито основни предимства са маркирани в Таблица 24. Поначало, закваските 

за български сирена (бяло саламурено сирене и кашкавал) съдържат киселомлечен 

компонент (L. bulgaricus и S. thermophilus) и сиренарски компонент (L. helveticus и Lc. lactis). 

Нерядко вместо L. helveticus в сиренарския компонент на закваската може да фигурира L. 

casei (при БСС, произведено по БДС). В последните години много често производителите на 

сирена използват стартерни комбинации, състоящи се само от киселомлечна част, тоест само 

от L. bulgaricus и S. thermophilus, което в общия случай лишава националните ни сиренарски 

продукти от типичния им вкус и аромат. Освен това се забавя и процеса на зреене. 

Трябва да се подчертае, че вероятността за намиране на пробиотични щамове, 

освобождаващи биоактивни пептиди при зреенето на сирената, сред видовете L. helveticus и 
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L. casei e много по-висока от тази при L. bulgaricus и S. thermophilus, което се доказа и от 

резултатите по това изследване. В този смисъл, подходящо е L. helveticus A1 да се съчетае с 

Lc. lactis N1 (в сиренарската част на закваската) и L. bulgaricus J24 със S. thermophilus t8, 

съставящи киселомлечната част на закваската.  

Може да се обобщи, че основен вариант на заквасочна комбинация, подходяща за 

производство на пробиотични сирени продукти, водеща до образуване на биоактивни 

пептиди и оптимална биоактивност на функционалните сирена, е: 

L. helveticus A1, Lc. lactis N1, L. bulgaricus J24 и S. thermophilus t8 

Една от най-търгуваните сиренарски закваски, понастоящем в България – LBB BY 

189, се състои от: 

L. bulgaricus и S. thermophilus. 

С помощта на тази контролна закваска, както и с новоразработената биоактивна 

закваска бяха произведени моделни сирена и бяха изследвани определени важни параметри 

при зреенето на сирената. При производството на моделните сирена количеството на 

използваната закваска е 0,3%.  

Един пример за паралел между двата продукта – този с контролната и този с 

новоразработената закваска е даден на Фигура 48, на която паралелно са дадени пептидните 

профили на двете проби, изследвани с помощта на гел-филтрационно течно-хроматографско 

разделяне.  

 

 

Фигура 48. Паралел на пептидните профили на проби от двете серии сирена на 30-я ден от 

зреенето 

 

На Фигура 48 ясно се забелязва разликата в пептидната концентрация на моделни 

сирена, произведени с двете закваски – новоразработена и контролна. Относителният дял на 

Новоразработена закваска Контрола 
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нискомолекулните пептиди в моделните сирена, произведени с новоразработената закваска е 

определено по-висок от този при сирената, произведени с контролната. 

В Таблица 25 е представено изменението на ниско-, средно- и високо-молекулните 

пептиди през периода на зреене на двете серии сирена, а на Фигури 49 и 50 – изменението на 

общата площ на пептидните пикове и относителният дял на фракциите на високо-, средно- и 

ниско-молекулните пептиди за двете серии сирена през периода на зреене. Като първа серия 

е сирене, произведено с новоразработената закваска, а втора серия – с контролната LBB BY 

189. 

 

Таблица 25. Изменение на ниско-, средно- и високо-молекулните пептиди през периода на 

зреене на двете серии сирена 

 
1

ва
 серия – сирене 

с новоразработената закваска 

2
ра

 серия – сирене 

с контролната закваска 

Ден от 

зреенето 

Общи 

пептиди, 

сумарна 

пикова площ, 

μeV 

% от общата пептидна 

площ 

Общи 

пептиди, 

сумарна 

пикова площ, 

μeV 

% от общата пептидна 

площ 

3–10 

kDa 

1–3 

kDa 

< 1 

kDa 

3–10 

kDa 
1–3 kDa < 1 kDa 

15 834 49 41 10 109 56 38 8 

30 922 47 42 11 120 51 41 8 

45 1041 44 40 16 168 48 41 11 

60 1211 31 41 28 229 46 42 12 

 

Анализирана е пептидната материя, извлечена от пробите след екстракция и 

ултрафилтрация през мембрана с граница на отрязване 10 kDa. Използвана е 

гелфилтрационна течнохроматографска колона, специално оптимизирана за пептидни 

анализи. При този начин на разделяне пептидите се подреждат по молекулна маса в 

низходящ ред, тоест от 10 kDa до най-нискомолекулните пептиди. Пептидната материя е 

разделена условно на високомолекулна (3–10 kDa), средномолекулна (1–3 kDa), и 

нискомолекулна (< 1 kDa). Определен е относителният дял в % на всяка една от пептидните 

групи, в горепосочените диапазони по отношение на общата пептидна концентрация, като 

функция на периода на зреене. Резултатите сочат, че относителният дял на 

високомолекулните пептиди за двете серии намалява при зреенето, докато при 

средномолекулните пептиди има относително постоянство. При нискомолекулните пептиди 

и при двете серии се наблюдава увеличение на относителния им дял, като процентът им и 

увеличението му при първата серия сирена (с използване на новоразработената закваска) са 

по-високи от тези при втората серия, произведена с контролната закваска. Общата пептидна 

материя, изразена като обща площ на пептидните пикове при абсорбционна детекция при 

220 nm, при първата серия сирена е около 5–6 пъти по-голяма от тази при втората серия.  
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Фигура 49. Обща площ на пептидните пикове (μeV) при двете серии сирена като функция на 

периода на зреене 
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Фигура 50. Относителен дял на фракциите на високо-, средно- и ниско-молекулни пептиди 

за двете серии сирена като функция на периода на зреене 
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На Фигура 51 е даден паралел на свободните аминокиселини на проби от двете серии 

сирена на 30-я ден от зреенето. От представените резултати е ясно, че щамовия състав на 

сиренарските закваски е от изключителна важност за достигане до оптималните биохимични 

и технологични параметри на сирените продукти.  

 

 

Фигура 51. Паралел на свободните АК на проби от двете серии сирена на 30-я ден от 

зреенето; горе – новоразработена закваска, долу – контрола 

 

Контрола 
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Както се вижда от Фигура 51, концентрацията на свободните аминокиселини в 

моделно сирене, произведено с новоразработената закваска, е значително по-висока, 

отколкото в сиренето с контролната закваска.  

На Фигура 52 са представени резултатите за динамиката на отделянето на разтворими 

пептиди в хода на зреенето на моделни сирена. За яснота са дадени резултатите за две от 

сериите моделни сирена. Първата серия е сирене, произведено по класическа технология, но 

заквасочната комбинация се състои от специално селектираните щамове с повишена 

биоактивност и функционален ефект. По-точно, това е най-важната разработена заквасочна 

комбинация:  

L. helveticus A1, Lc. lactis N1, L. bulgaricus J24 и S. thermophilus t8. 

Втора серия моделни сирена, представена на Фигура 52 е произведена по класическа 

технология и стартерната комбинация е конвенционална заквасочна комбинация за 

производство на бяло саламурено сирене, традиционно ползвана от много български 

производители – по-точно LBB BY 189, състояща се от:  

L. bulgaricus и S. thermophilus. 

Хроматограмите на Фигура 52 са постигнати чрез гелфилтрационна високо-ефективна 

течна хроматография на 15-и, 30-и и 60-и ден от началото на зреенето на сирената. Резултати 

от други серии моделни сирена, както и в междинни дни от зреенето са спестени за яснота. 

Очевидна е голямата разлика между общата пептидна концентрация при сирената, 

произведени със стартерната комбинация с повишена биоактивност – за съответен ден от 

зреенето разликата в пептидните хроматографски площи в сравнение с базисната стартерна 

комбинация е 3–4 пъти по-висока. Нещо повече, на 15-ия ден от началото на зреенето на 

сирената с биоактивната стартерна комбинация се достига до по-високо съдържание на 

пептиди, в сравнение с 60-ия ден при използване на контролната стартерна комбинация. Този 

факт води до извода, че новоразработената стартерна комбинация е перспективна – с нея 

може не само да се достигне до повишено съдържание на биоактивни пептиди, но и да се 

съкрати значително процеса на зреене, което има позитивен икономически ефект.  
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Фигура 52. Динамика на образуването на разтворими пептиди в хода на зреенето на моделни сирена, анализирани чрез GP-HPLC
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закваска 

Новоразработена закваска Контролна закваска 
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Извлечените по-горе изводи се потвърждават от резултатите, представени на Фигура 

53, където са дадени пептидните фракции, освободени в процеса на зреене, анализирани чрез 

обратно-фазова течна хроматография. За разлика от Фигура 52, където анализираните 

компоненти се подреждат по молекулна маса от по-високомолекулни към по-

нискомолекулни, то на Фигура 53 подредбата е по хидрофобност, тоест от по-малко 

хидрофобни към по-хидрофобни. Подобно на резултатите от Фигура 52 и на Фигура 53 ясно 

личи значително по-високото пептидно съдържание на моделните сирена, произведени с 

разработената биоактивна стартерна комбинация, в сравнение с контролната стартерна 

комбинация. Необходимо е да се отбележи, че при подготовката на пробите се извършва 

ултрафилтрационно елиминиране на високомолекулните полипептиди и протеини с 

молекулна маса по-голяма от 10 kDa. 

 

 

II 

І 

 

Фигура 53. Хроматограми на разтворими пептиди при зреенето на моделни сирена на 30-ия 

ден, анализирани чрез RP-HPLC 

Означенията с римски числа са: I – новоразработена закваска; II – контрола. 

 

С представените резултати категорично се доказва повишаването на концентрацията 

на пептидната материя при използване на стартерни комбинации, съдържащи щамове с 

повишена биоактивност. 
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Освен определяне концентрацията на разтворими пептиди, в хода на зреене, е 

изпитана и АСЕ-инхибиращата сила на тези пептиди. На графиката е изобразено АСЕ-

инхибирането на биопептиди, осовобождавани при зреенето на моделни сирена, произведени 

с новоразработената и с контролната закваска. Видима е значително по-високата АСЕ-

инхибираща сила на пептидите, освобождавани под действието на щамовете, влизащи в 

състава на изпитваната закваска. АСЕ-инхибиращата сила достига над 90% спрямо 50% на 

контролата. 

 

 

Фигура 54. АСЕ-инхибираща активност в процес на зреене на моделни сирена, произведени 

с изпитваната и контролна закваска 

 

Биоактивни пептиди с разнообразни биологични активности и по-специално 

антихипертензивни пептиди, детектирани в сиренето, потвърждава констатациите, 

направени от Adeo et al. 1992; Ryhänen et. al., 2001; Saito et al., 2000; Tonouchi et al., 2008; 

Kilpi et al., 2007, че такива пептиди могат да бъдат получени при контролирани условия с 

участието на селектирани култури. 

2. Технология за производство на стартерна култура с висока продукция на 

биогенни пептиди 

Целите на настоящето проучване са: да се установят такива технологични параметри 

за получаване на закваската, които няма да се отразят отрицателно върху способността за 

освобождаване на биоактивни пептиди и да се изработят технологични схеми за получаване 

на концентрати от селекционираните пробиотични култури; 
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При лабораторни условия предварително бяха проучени условията за получаване нa 

концентрат от клетки на следните селекционирани пробиотични щамове:  

 S. thermophilus t8 и L. bulgaricus J24; 

 L. helveticus A1;  

 Lc. lactis N1. 

В хода на проучване на технологичните параметри за получаване на клетъчни 

концентрати на посочените щамове бяха проучени:  

 Съставът на хранителните среди; 

 Продължителността на ферментацията; 

 Необходимостта от центрофугиране; 

 Протектиращи агенти върху преживяемостта и активността на концентратите 

при замразяване и лиофилизация. Лиофилизацията е процес, използван за дългосрочно 

съхранение на биологични проби. По време на този процес, клетките се намират в екстремни 

условия, което води до структурни и физиологични повреди, а това резултира в намаляване 

жизнеспособността на много видове. За да се предотвратят или намалят тези нежелани 

ефекти е необходимо добавянето на протективни субстанции преди замразяването или 

лиофилизацията (Zárate et al., 2006). Ето защо проучванията на различни протектори има 

толкова голямо значение. 

 

2.1. Проучване възможностите за получаване на млечнокиселата компонента на 

закваската (L. bulgaricus J24 и S. thermophilus t8) 

Първоначално се провежда съвместна ферментация на L. bulgaricus J24 и S. 

thermophilus t8. Инокулирането е с 2% инокулум, който съдържа 4,6×10
8
 CFU/mL. Провежда 

се ферментация на 42
о
С при рН 5,6–5,7 и се неутрализира с 4 M NaOH с разбъркване с 

бъркалката при 200 оборота и подаване на азот през милипор-филтър. Установихме, че 

максимално натрупване на клетки се наблюдава на 5 ч от развитието на културата. След 

приключване на ферментацията, културалната среда се охлажда до 10–15
о
С, добавя се 10% 

криопротектор (Кп 4), инкубира се при тази температура за 1 h и се подава за лиофилизация.  

В Таблица 26 са дадени резултатите за броя клетки преди лиофилизация и след 

лиофилизация на лабораторния експеримент и на промишления опит. Забелязва се, че се 

получава една добра преживяемост на културите при процеса на сублимационно сушене. 

 

Таблица 26. Жизнеспособни клетки на L. bulgaricus и S. thermophilus преди и след 

лиофилизация 

Брой клетки, 

CFU/mL; CFU/g 

Лабораторен експеримент Промишлено производство 

L. bulgaricus S. thermophilus L. bulgaricus S. thermophilus 

Преди 

лиофилизация  
9,1×10

9
 4,5×10

10
 3,4×10

9
 1,6×10

10
 

След 

лиофилизация 
1,6×10

9
 8,9×10

9
 7,4×10

8
 9,3×10

9
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На база на извършените наблюдения е предложена технологична схема (Фигура 55) за 

производството на пробиотична закваска, съдържаща щамовете L. bulgarisus J24 + S. 

thermophilus t8. Тази комбинация е основата, към която чрез сухо смесване се добавя 

лиофилизирана комбинация от по една част от L. helveticus A1 и Lc. lactis N1. Получената 

комбинация от тези четири щама е предназначена за използване, както за производство на 

производствена закваска, така и за директно приложене (DVS) при производството на 

функционални сирена.  

 

2.2. Проучване възможностите за получаване на сиренарската компонента на 

закваската (L. helveticus А1 и Lc. lactis N1) 

За осъществяване на експериментите, щамовете L. helveticus А1 и Lc. lactis N1 бяха 

възстановени от замразени на минус 80 
o
С флакони и няколкократно реинокулирани в MRS 

бульон (за лактобацила) и в М17 бульон (за лактокока) като инкубирането е за 16 h на 42
о
С и 

на 32
о
С, съответно за L. helveticus А1 и Lc. lactis N1. 

 

2.2.1. Получаване на лиофилизиран концентрат от L. helveticus A1 

Предварителните проучвания, проведени при статични условия на инкубиране, 

доведоха до следния избор за провеждане на ферментациите за L. helveticus А1: 

 Температура на култивиране: 42
о
С; 

 Среда за култивиране: ХС 1; 

 Процент инокулум: 2%. 

 

За определяне най-подходящо рН за развитието на щама беше поддържана активна 

киселинност рН 5,5; 5,7 и 5,9. Изпитването на тези условия се осъществи на лабораторна 

биореакторна система и резултатите от проведените ферментации са представени на Фигура 

56. 

От фигурата се вижда, че най-голям брой клетки L. helveticus A1 се достига на 7–8 h, 

от момента на инокулирането, при поддържане на рН 5,7. Вижда се също, че висок брой 

клетки е достигнато и при рН 5,5, като достигнатият брой клетки е от порядъка на 10
9 

CFU/mL. 
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Влияние на рН върху ферментацията на щам L. helveticus A1 

1,00E+07 
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Фигура 56. Влияние на киселинността върху процеса на натрупване на клетъчна маса на 

щам L. helveticus A1 

 

За определяне преживяемостта на щама L. helveticus A1 се изпитаха три 

криопротекторни комбинации. Данните от проучването на влиянието на криопротектори 

върху преживяемостта на щама при процеса на лиофилизация са дадени в Таблица 27. 

От таблицата се вижда, че с различните протектори се достига една добра 

преживяемост на щама L. helveticus A1. Няма съществена разлика в преживяемостта на 

културата при използване на двете хранителни среди спрямо контролната MRS-среда. 

 

Таблица 27. Преживяемост на L. helveticus A1 в присъствието на криопротектори с различен 

състав 

ХС Протектор Нецентрофугирана 

MRS 

Кп 1 27 % 

Кп 2 31 % 

Кп 3 34 % 

среда 1 

Кп 1 22% 

Кп 2 33% 

Кп 3 38% 

среда 2 

Кп 1 20% 

Кп 2 34% 

Кп 3 33% 
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При горе описаните условия беше произведен концентрат на пилотната инсталация в 

цех „Лиофилизация”. Като криозащитна среда беше приложен Кп 3. В условията на 

лиофилизация на промишления лиофилизатор беше постигнат титър на клетките 3,1×10
9 

CFU/g, т.е постигнат е сравнително висок титър на живите клетки. При тази концентрация 

този щам се предлага да бъде употребяван като добавъчна култура към производствени 

закваски за сирена или да бъде смесен с една част към предложената комбинация. 

 

2.2.2. Получаване на лиофилизиран концентрат от Lc. lactis N1 

След провеждане на предварителни проучвания върху развитието на щама при 

статични условия бяха избрани следните условия за култивиране във ферменторна система 

при следните параметри: 

 Температура на култивиране: 32
о
С; 

 Среда за култивиране: ХС 4; 

 Продължителност: 13–14 h; 

 Процент инокулум: 2%; 

 Активна киселинност: рН 5,8–5,9 

Резултатите показват, че се достига висок брой клетки като максималният брой е 

достигнат около 13
ия

–14
ия

 час от инокулирането и е от порядъка на 10
10

 CFU/mL. След което 

при центрофугиране и след лиофилизация е постигната висока клетъчна концентрация: 

сухият концентрат съдържа 2,2×10
11

 CFU/g. Като протектант е използван Кп 1. От 

получените резултати можем да заключим, че Lc. lactis демонстрира добра устойчивост при 

замразяване и лиофилизация.  

Високият брой клетки на двете монокултури, постигнати след лиофилизацията ни 

дава основание да се използва разработените технологични схеми за производството им. 

Анализите на получените резултати показват, че за получаването на лиофилизирани 

концентрати от монокултури на L. helveticus A1 и Lc. lactis N1, е подходяща за използване 

разработената технологична схема. 

След смесване на сухите компоненти, от получените концентрати на предложените 

щамове, е получена комбинация със следната активност по отношение на брой клетки: 

а) L. helveticus – 9,7×10
8
 CFU/g; 

б) Lc. lactis – 8,4×10
10

 CFU/g; 

в) S. thermophilus – 3,8×10
9
 CFU/g; 

г) L. bulgaricus – 3,4×10
8
 CFU/g. 

Общото съдържание на млечнокисели бактерии е 8,9×10
10

 CFU/g.  

Двете части (млечнокисела и сиренарска), съставящи стартерната комбинация, 

достигат висок брой клетки и постигат добра преживяемост след лиофилизацията – това дава 

основание да се използват разработените технологични схеми за производството им.  

Получената закваска се използва за приготвяне на производствена закваска в 

количество 20 g/100 L възстановено обезмаслено мляко. Закваската достига киселинност рН 

4,5 за 16 h при инкубиране на 37
о
С.  
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С тези получени параметри можем да твърдим, че тази стартерна комбинация може да 

се използва за производство на сирене с функционални свойства. 

След откриване на щамове със значима способност да продуцират биоактивни 

пептиди и демонстриращи оптимални биохимични, органолептични и технологични 

показатели, дава основание комбинацията от щамове да бъде използвана като стартерна 

култура за функционални сирена. 

 

 

3. Получаване на лиофилизиран концентрат от L. plantarum P12 със значима 

адхезия и антиоксидантна активност като добавъчна култура за меки сирена 

Проучихме възможностите за използване на щам L. plantarum P12, който притежава 

значима адхезия и антиоксидантна активност, като добавъчна култура за меки сирена. За 

осъществяване на експериментите, щамът беше възстановен от замразени на минус 80
о
С 

флакони и няколкократно реинокулиран в MRS бульон с рН 6,2 като се инкубираше на 37
о
С.  

Основната цел при култивирането на L. plantarum P12 е получаване на възможно най-

голям брой клетки. Условията на култивиране и характеристиките на хранителните среди са 

сред най-важните фактори при култивирането. Оптималният състав на хранителната среда е 

гаранция за интензивен растеж. За бързо развитие на микроорганизмите и максималнен 

клетъчен добив е необходимо най-съществените физиологични показатели да бъдат с 

оптимални стойности. При предварителните проучвания – при статични култивирания, беше 

установено, че за L. plantarum P12 ще се използва развитие в ХС 2 при температура 37
о
С и 

инокулиране с 3% инокулум.  

При провеждане на статично култивиране при 37
о
С в 3 хранителни среди се достигна 

следния титър на жизнеспособни клетки след края на ферментацията и след центрофугиране: 

 

Таблица 28. Титър жизнеспособни клетки при статично култивиране и след центрофугиране 

на L. plantaurm P12 

Хранителна среда 

Титър на жизнеспособните клетки, CFU/mL 

Нецентрофугирана Центрофугирана 

MRS 6,4×10
8
 3,8×10

9
 

ХС 1 1,8×10
8
 4,0×10

8
 

ХС 2 2,6×10
8
 4,3×10

8
 

 

 

Лабораторната ферментация се провежда в биореактори New Brunswick Scientific, USA 

Bioflo 2000, 6 L работен обем, оборудван със скачена система за автоматично подаване на 

неутрализиращ агент. pH на средата се поддържа постоянно чрез добавяне на 20% NaOH. 

Създават се микроаерофилни условия чрез подаване на филтриран азот под налягане 1–1,5 

atm. Температурата на култивиране на щама е 37
о
С, оборотите на бъркалката са 100 rpm. За 
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инокулиране на средата се използва 3% инокулум и култивирането продължава около 6–7 h. 

Началната концентрация след посяване с 3% инокулум е 6,9×10
7 

CFU/mL. Максимален брой 

клетки се забелязва на 6 h от развитието на щама при рН 5,7, достигайки 5,1×10
10

 CFU/mL. В 

резултат на тези изследвания можем да обобщим, че по-висок титър жизнеспособни клетки 

се постига при култивиране в биореактор. 

Преживяването на културата при изсушаването и по време на съхранение зависи от 

много фактори – началната концентрация, условия и среди за растеж, условията на 

рехидратация и протективните компоненти. Основна задача при лиофилизирането е 

получаване на най-висока преживяемост и съхраняване активността на пробиотиците по 

време на процеса. Това е и причината за проучване влиянието на протектиращи среди с 

различен компонентен състав.  

При изследванията се установи, че преживяемостта на клетките при лиофилизация е 

добра, като най-добри резултати са постигнати при средите с Криопротектор 2. Титърът на 

жизнеспособните клетки при статично култивиране и преди процеса на лиофилизация е 

даден в Таблица 28. В Таблица 29 са резултатите за преживяемостта и титъра жизнеспособни 

клетки след процеса на лиофилизация. 

 

Таблица 29. Преживяемост на L. plantarum P12 след лиофилизация в присъствието на 

криопротектори с различен състав 

Хранителна 

среда 
Криопротектор 

Центрофугирана 

Титър на 

жизнеспособните 

клетки, CFU/g 

Преживяемост, % 

MRS 

Кп 1 9,8×10
8
 26% 

Кп 2 1,8×10
9
 47% 

Кп 3 1,4×10
9
 37% 

среда 1 

Кп 1 1,5×10
8
 38% 

Кп 2 3,6×10
8
 90% 

Кп 3 1,7×10
8
 43% 

среда 2 

Кп 1 2,0×10
8
 47% 

Кп 2 3,5×10
8
 82% 

Кп 3 1,2×10
8
 28% 

 

 

Най-добра преживяемост, достигайки 90%, се забелязва при комбинацията: среда 1 + 

Криопротектор 2. Следвана от комбинацията среда 2 + Криопротектор 2, с 82%. Най-

подходящ се оказва Криопротектор 2 (съдържащ полиетилен-гликол, захароза и глицерол), 

т.к. той дава най-висока преживяемост (като титър жизнеспособни клетки и като %) в 

сравнение с другите два криопротектора. 

Високият титър жизнеспособни клетки в концентрираните препарати се дължи на 

правилното планиране и провеждане на технологичния процес, на оптимизиране състава на 
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хранителните и криопротектиращи среди, условията и продължителността на култивиране и 

лиофилизиране. 

За да окаже своето благоприятно влияние върху здравето на човека пробиотичният 

щам Р12, трябва да бъде в подходяща концентрация. Жизнеспособността и активността на 

пробиотичната култура може да бъде повлияна при всички етапи – от култивирането до 

съхранението и приемането на пробиотика. За да се гарантира висока жизнеспособност на 

щама L. plantarum, е необходимо получаването на лиофилизиран концентрат от клетки. За 

получаването на такъв концентрат e приложена разработена технологична схема с 

предварително установени параметри на култивиране. 

Получените резултати показват, че една от основните цели при създаването на 

закваски и получаването на лиофилизирани концентрати с висока преживяемост е 

постигната. Титърът жизнеспособни клетки на щама L. plantarum след лиофилизация е доста 

висок, достигайки 10
8 

CFU/g при статично култивиране и 10
10

 при култивиране в биореактор. 

Този брой жизнеспособни клетки е в границите 10
6
–10

9
 CFU/mL. Тези лимити са 

препоръчителните нива на бактериите за постигане на благоприятни ефекти според Kurman 

& Rasich, 1991; Ouwehand et al., 2002; Vasiljevic & Shah, 2008.  

 

4. Определяне устойчивостта на L. plantarum P12 в стомашночревни сокове 

При избора на МКБ, които да бъдат използвани като пробиотици към тях се отправят 

някои изисквания. Освен висок брой жизнеспособни клетки (които са постигнати), за да 

окажат своите благоприятни ефекти, бактериите трябва да достигнат до екологичната ниша, 

където ще адхезират върху чревния епител. За да достигнат прицелното място, бактериите 

трябва да притежават устойчивост в условията на храносмилателния тракт. Поетите орално и 

навлезли в стомашночревния тракт бактерии се поставят в киселинен обхват рН 2 ~ рН 8. 

Извършихме проучване на влиянието на стомашно-чревни сокове върху 

преживяемостта на щама L. plantarum Р12. След двучасов престой в кисело рН, титърът на 

жизнеспособните клетки се понижава с три порядъка, достигайки 10
5
 CFU/mL, т.е. броят на 

жизнеспособните плантарумни клетки се редуцира. При прехвърлянето на бактериалната 

суспензия в чревен сок (pH 8), се забелязва слабо увеличаване броя на клетките след 2,5 h 

престой. На 5 h от инкубирането броят на клетките се запазва. Т.е. жизнеността на клетките в 

чревен сок се запазва и те преживяват добре в посочените условия. На Фигура 57 са 

представени резултатите от извършените изследвания.  
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Фигура 59. Преживяемост на L. plantarum P12 в храносмилателни сокове 

 

Предвид получените резултати, можем да направим следния извод: установените 

пробиотични свойства, а именно добра преживяемост в условия, имитиращи ГИТ, висока 

адхезионна и антиоксидантна способност, както и успешното прилагане на технологичната 

схема за получаване на лиофилизиран концентрат от клетки, дава основание щамът да бъде 

използван като добавъчна култура за меки сирена. 
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ИЗВОДИ 

Предвид поставените задачи и резултатите от извършените експерименти можем да 

направим следните изводи: 

 

1. Приложените ДНК техники водят до прецизно идентифициране на пробиотичните 

щамове и получаване на техните щамово-специфични ДНК профили. 

2. Най-значима адхезионна способност имат щамовете L. plantarum P12 и L. gasseri 

G4/13. Адхезивните фактори на тези щамовете са с протеинова природа. 

3. Щамовете L. plantarum P12 и L. gasseri G4/13 притежават висока способност да 

понижават адхезията на E. coli и S. typhimurium, като ефектът е най-значим при 

едновременно инкубиране на пробиотика и патогена. 

4. Доказано е, че щамове L. helveticus А1, L. casei С, L. bulgaricus J24 са способни да 

освобождават биоактивни пептиди със силно АСЕ-инхибиращо действие. 

5. Разработеният метод за изолиране и пречистване на единични пептиди дава 

възможност за идентифициране на биоактивните пептиди с най-значима АСЕ-

инхибираща сила и определяне на тяхната секвенция. 

6. Щамът L. plantarum P12, комбиниращ значима антиоксидантна активност и висока 

адхезионна способност, е подходящ за използване като добавъчна култура при 

производството на меки сирена. 

7. Щамове L. gasseri G4/13 и B. longum 3/15 притежават най-голяма способност за 

директно елиминиране на холестерола и най-висока BSH активност, поради което те 

са подходящи за включване в продукти с антихолестеролен потенциал. 

8. Разработените закваски за БСС показват повишена способност за освобождаване на 

биоактивни пептиди с АСЕ-инхибиращи и с антиоксидантни свойства при моделни 

сирена. 
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ПРИНОСИ 

 

Приноси с научен характер 

Доказан е вида на адхезивните фактори за щамовете със значими адхезионни свойства 

и е разработен метод за определяне на конкретни повърхностни протеини с адхезивни 

свойства. 

Демонстрирана и доказана е конкурентната адхезия на предварително подбрани 

щамове срещу патогенни бактерии и са селектирани щамове със значима способност да 

понижават адхезията на патогени. 

Разработен е подход за изолиране и пречистване на единични пептиди от 

ферментирали млечни продукти, чрез който са открити единичните пептиди с най-значима 

АСЕ-инхибираща сила и е извършен секвенационен анализ. 

 

Приноси с приложен характер 

На база доказване на антиоксидантните и адхезивни свойства на щамове МКБ е 

подбран щамът L. plantarum P12, който е използван като добавъчна култура при 

производството на меки сирена. 

При изследване на антихолестеролната активност на щамове МКБ са подбрани 

щамове L. gasseri и B. longum, притежаващи способност за директно елиминиране на 

холестерола и значима BSH активност. Тези щамове са включени в закваски за млечнокисели 

продукти. 

Разработени са закваски за БСС с подбрани щамове L. helveticus, L. bulgaricus, L. casei, 

които притежават способност да освобождават биоактивни пептиди с АСЕ-инхибиращи и 

антиоксидантни свойства. Доказана е повишената концентрация на биоактивни пептиди в 

процеса на зреене на моделните сирена. 
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Абстракт 

Определена е видовата и щамовата принадлежност на предварително изолирани 

млечнокисели бактерии (МКБ) и бифидобактерии, за които се установи, че притежават 

пробиотични качества: силна адхезия, освобождаване на биоактивни АСЕ-инхибиращи 

пептиди, холестерол-редуцираща активност и антиоксидантна активност. 

Доказано е, че щамовете L. plantarum P12 и L. gasseri G4/13 с интестинален произход 

и L. helveticus AC с млечен произход притежават висока степен на адхезия към епителни 

клетъчни линии. Адхезивните молекули при тези щамове са повърхностни протеини. 

Щамовете на L. plantarum P12 и L. gasseri G4/13 предотвратяват адхезията на патогени (E. 

coli и S. typhimurium) при едновременна конкурентна адхезия и демонстрират способност за 

изместване на предварително адхезирали патогени, като L. gasseri G4/13 притежава по-силен 

антиадхезионен ефект. Освен, че е силно адхезивен, щамът L. plantarum P12 притежава 

антиоксидантна активност и преживява добре в in vitro създадени условия, имитиращи ГИТ. 

L. plantarum P12 притежава и технологични качества – позволява да бъде култивиран в 

биореактор, достигайки висок титър жизнеспособни клетки (над 10
10

 CFU/ml) и преживява 

добре при лиофилизация.  

Резултатите сочат, че щамове L. helveticus A1, AC, Q48 и V28 притежават добре 

развит протеолитичен комплекс като щамове A1, AC и V28 експресират и рядко срещаните 

олигопептидазна и ендопептидазна активности. Находка е откриването на щамове L. 

bulgaricus J24 и L. casei C, които притежават богат и силен за видовете си протеолитичен 

комплекс. Тези щамове са и продуценти на антихипертонични пептиди. Чрез 

високоефективна обратно-фазова течна хроматография и йонообменна хроматография се 

пречистиха единичните пептиди с най-висока АСЕ-инхибираща активност и се извърши 

секвенционен анализ. 

Открити са щамовете L. gasseri G4/13 и B. longum 3/15 с антихолестеролна активност, 

дължаща се на способност за директна редукция на холестерола и значима BSH-активност. 

Антиоксидантната активност на МКБ беше анализирана чрез три различни 

биохимични метода. В първия, общата антиоксидантна активност (ОАА) на различни 

лактобацилни видове беше оценена чрез ORAC (Oxygen radical absorbance capacity) и са 

селектирани щамовете L. plantarum P12 и L. helveticus A1 със значима ОАА. Във втори, 

независим експеримент, беше оценена ОАА на биоактивни пептиди от моделни сирена. ОАА 

на пептидната материя беше анализирана чрез FRAP (Ferric reducing antioxidant power) и бяха 

селектирани стартерните култури, притежаващи най-висока ОАА. Освен това, щамове на 

Streptococcus thermophilus и Lactococcus lactis бяха подложени на тезт за SOD-активност 

(Superoxide dismutase activity) и се удостовери, че най-значима SOD-активност притежават 

щамовете на вида S. thermophilus. 

На база притежавани предимства, се селектираха щамовете L. helveticus A1, Lc. lactis 

N1, L. bulgaricus J24 и S. thermophilus t8, които се използваха за разработването на закваска 

за бяло саламурено сирене. Произведените с тази стартерна комбинация моделни сирена 

имат значително съдържание на биоактивни пептиди, сред които се доказаха и АСЕ-

инхибиращи. 
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Abstract 

In this work, we have identified the species and strains of isolated lactic acid bacteria and 

different bifidobacteria, which display a variety of probiotic properties: good adhesion, release of 

bioactive ACE-inhibitory peptides, cholesterol reducing activity and antioxidant activity. 

We have shown that the intestinal strains L. plantarum P12 and L. gasseri G4/13 as well as 

the strain L. helveticus AC, which has been isolated from diary products, display a high adhesion 

potential to epithelial cell lines. The adhesive factors in this strains are cell-surface proteins. The 

strains L. plantarum P12 and L. gasseri G4/13 prevent the adhesion of pathogenic strains (E. coli 

and S. typhimurium) in a direct competition adhesion assay and demonstrate the ability to displace 

previously attached pathogens. In both these studies, L. gasseri G4/13 has shown a more 

pronounced effect in comparison to L. plantarum P12. In addition, L. plantarum P12 has an 

antioxidant activity and can survive when cultivated under laboratory conditions resembling the 

human gastro-intestinal system. Furthermore, L. plantarum P12 has good technological properties 

and can be easily cultivated in a bioreactor, reaching a high number of living cells (above 10
10

 

CFU/ml) and remain viable after lyophilization.  

The experimental results show that L. helveticus A1, AC, Q48 and V28 have a well-

developed proteolytic complex and the strains A1, AC and V28 express in addition a rare 

oligopeptidase and an endopeptidase activity. As well, we have found two strains: L. bulgaricus J24 

and L. casei C, which express in comparison to other L. bulgaricus and L. casei strains, a 

proteolytic complex with higher enzymatic activities. As a result of the casein proteolysis, a variety 

of biologically active peptides are released. Among these peptides we have identified some with 

anti-hypertonic properties. The peptides with the highest ACE-inhibiting activity have been purified 

via reverse-phase liquid chromatography and ion-exchange chromatography and subsequently 

subjected to a sequencing analysis. 

Furthermore, we have identified the strains L. gasseri G4/13 and B. longum 3/15 with an 

anti-cholesterol activity, which is due to a direct reduction in cholesterol levels and a significant 

BSH-activity. 

The antioxidant activities of the studied bacterial strains have been analysed by three 

different biochemical methods.  In the first assay, the total antioxidant activity (TAA) of different 

Lactobacilli has been measured by ORAC (Oxygen radical absorbance capacity) and two strains 

with significant TAA have been identified: L. plantarum P12 and L. helveticus A1. In a second 

independent experiment, we have produced cheese in laboratory conditions with twelve different 

starter cultures. The TAA of the peptide matter was analysed by FRAP (Ferric reducing antioxidant 

power) and the starter showing the best TAA was selected. Furthermore, we have subjected 

Streptococcus and Lactococcus bacteria to a test for superoxide dismutase activity (SOD) and 

identified a few Streptococcus thermophilus strains displaying a high SOD.  

On the basis of their intrinsic characteristics and the evaluated benefits, we have selected L. 

helveticus A1, Lc. lactis N1, L. bulgaricus J24 and S. thermophilus t8 for the development of a 

cheese starter and the production of white brain cheese. The cheese, prepared with this starter, has a 

high content of biologically active peptides, among which some display ACE-inhibiting activity. 

 


