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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
AA -

Акриламид

APS -

Амониев персулфат

APTES

3-аминопропилтриетоксисилан

DEAE-целулоза - Диетиламиноетил-целулоза
FPLC -

Бърза течна хроматография на белтъци

GRAS -

Generally Recognized As Safe

HEMA -

Хидроксиетил метакрилат

HPLC -

Високоефективна течна хроматография

MAA -

Метилен акриламид

MBAA -

N,N’-метилен-бис-акриламид

MMA -

Метилметакрилат

PEG -

Полиетиленгликол

PEO -

Полиетилен оксид

pLGA -

поли( лактид-ко-гликолид )

PVA -

Поливинил алкохол

PVCA -

Поливинилен карбонат

TEMED -

N,N,N’,N’-тетраметил-етилендиамин

TEOS -

Тетраетил ортосиликат

TMOS -

Тетраметил ортосиликат

КДА -

Картофено-декстрозен агар
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Получаването на ензимни препарати от микроорганизми е направление в
биотехнологията, което стои в основата на разработването на редица технологии в
множество индустриални направления. Биокаталитичната активност на хидролазните
ензими определя значимата им роля в хранителната, текстилната и химическата
промишленост, фармацията и медицината, както и в технологиите за пречистване на
отпадни води. Индустриалното производство на хидролази на база култивиране на
микроорганизми е икономически ефективен процес, който води до получаването на висока
продукция от ензима при използване на евтини суровини и материали. Микроорганизмите
като продуценти на ензими имат безспорни преимущества пред растенията и животните
поради високата си пластичност спрямо промените във външната среда и възможности за
бързо размножаване и натрупване на биомаса. Широко приложение като микробни
продуценти на хидролазни ензимни препарати в биотехнологичните производства намират
плесенните гъби, като са разработени редица технологии за повишаване на тяхната
биосинтетична активност. Постоянен научен интерес представляват микромицетните гъби
от род Rhizopus и Aspergillus, чиито представители продуцират разнообразен набор от
ензими, сред които са липаза, α-амилаза и ксиланаза. Поради разнообразието от реакции,
които катализират и множеството възможности за приложение, тези ензими са обект на
постоянен научно-изследователски интерес, свързан с оптимизиране на параметрите на
култивиране на плесенните им продуценти и повишаване на биосинтетичната им активност.
Съществуват множество стратегии за увеличаване на ефективността и стабилността на
ферментационните процеси: чрез използване на стабилизиращи добавки, химическа
модификация на ензимната структура на биосинтетичния апарат, имобилизация,
оптимизация на състава на хранителните среди и условията на култивиране чрез
математично моделиране, генетични модификации и скрининг на високо-продуктивни
щамове и др.
През последните години технологията за имобилизация на микробни клетки и
ензими привлича вниманието на множество изследователски групи, тъй като елиминира
голяма част от недостатъците на свободните клетъчни системи и осигурява условия за
многократно използване, съхраняване и поддържане на биосинтетичните възможности на
плесените продуценти.
Предмет на настоящия дисертационен труд е откриването на подходящи
модифицирани неорганични и хибридни неоргано-органични носители за имобилизация на
щамове от род Rhizopus и Aspergillus, продуценти на липаза, α-амилаза и ксиланаза,
оптимизиране на условията на култивационния процес и изследване на тяхното поведение
и биосинтетична активност като имобилизирани култури.

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
В биотехнологичните производства е заложен стремежът към повишаване и
запазване физиолого-биохимичната активност на използваните щамове продуценти в
резултат на прилагането на редица оптимизационни техники, сред които са математичното
моделиране и клетъчната имобилизация. Приложението на метода за имобилизация за
многократно използване, съхраняване и поддържане на биосинтетичните възможности на
микромицетните продуценти от род Rhizopus и Aspergillus изисква задълбочени проучвания
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за откриването на подходящи носители и оптимизиране на условията на култивиране на
изследваните щамове.
Това предопределя и основната цел на настоящия дисертационен труд:
Оптимизиране на технологичните параметри на култивиране на щамове
от род Rhizopus и Aspergillus продуценти на липаза, амилаза и ксиланаза и
изследване на биосинтетичните им възможности като имобилизирани култури в
неорганични и неоргано-органични носители.
За реализирането на така дефинираната цел бяха поставени следните по-важни
научно-изследователски задачи:
1. Проучване биосинтетичните възможности на щамове Rhizopus arrhizus КБ-2,
Aspergillus oryzae PP и Aspergillus awamori K-1 за биосинтеза на липаза, амилаза и
ксиланаза като неимобилизирани култури.
1.1. Оптимизиране състава на хранителната среда чрез вариране на
концентрацията на компонентите, влияещи върху липазната активност на щам Rhizopus
arrhizus КБ-2, с помощта на еднофакторен анализ и математично моделиране.
1.2. Проучване на възможностите за повишаване на хидролазната активност на
неимобилизирани култури Aspergillus oryzae PP и Aspergillus awamori K-1 продуценти на αамилаза и ксиланаза.
2. Подбор на природни неорганични и органични материали като матрици за
имобилизация на микромицетните щамове по метода на адсорбцията.
2.1. Изследване на хидролазната активност на щамовете Rhizopus arrhizus КБ-2,
Aspergillus oryzae PP и Aspergillus awamori K-1, имобилизирани в природни и модифицирани
неорганични материали - зеолити.
2.2. Проучване биосинтезата на ксиланаза, α-амилаза и липаза от щамове
Aspergillus awamori K-1, Aspergillus oryzae PP и Rhizopus arrhizus КБ-2, имобилизирани в
природен органичен носител – луфа.
3. Изследване биосинтезата на хидролазни ензими от щамове Aspergillus oryzae PP,
Aspergillus awamori K-1 и Rhizopus arrhizus КБ-2, имобилизирани в хибридни матрици по
зол-гелния метод.
3.1. Определяне на оптималните параметри на процеса на имобилизация в
хибридни матрици на изследваните щамове продуценти Aspergillus oryzae PP и Aspergillus
awamori K-1.
3.2. Подбор на синтетични хибридни неоргано-органични материали като матрици
за имобилизация на микромицетните щамове.
3.3. Оптимизиране условията на култивиране на имобилизираните в хибридни
матрици култури от щам-продуцентите Aspergillus awamori K-1, Aspergillus oryzae PP и
Rhizopus arrhizus КБ-2.
3.4. Проучване на възможностите за запазване на биосинтетичната активност на
имобилизираните култури Aspergillus awamori K-1, Aspergillus oryzae PP и Rhizopus arrhizus
КБ-2 продуценти на ензимите ксиланаза, α-амилаза и липаза, при осъществяването на
продължителна ферментация.
4. Изследване на биологичната активност на микромицетните щамове от род
Rhizopus и Aspergillus върху тест растения in vivo и възможности за приложение в
земеделието.
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
1. Микроорганизми
Изследванията по настоящия дисертационен труд са осъществени с микромицетни
култури Rhizopus arrhizus КБ-2, Aspergillus awamori K-1 и Aspergillus oryzae PP, които са
предоставени от микробиологичната колекция на Катедра „Биотехнология” на
Биологическия факултет към Софийския Университет ''Св. Климент Охридски’’.
2. Хранителни среди.
2.1. Хранителни среди за поддържане на изследване на щамовете
Щамовете Rhizopus arrhizus КБ-2 и Aspergillus awamori K-1 са поддържани на среда
картофено-декстрозен агар (КДА) (Difco Laboratories, USA). Щам Aspergillus oryzae PP е
поддържан на среда на Сабуро.
2.2. Хранителни среди за култивиране на щам Rhizopus arrhizus КБ-2
Използвани са различни по състав хранителни среди за изследване на растежа и
развитието на щам Rhizopus arrhizus КБ-2 и за определяне на липазната му активност при
дълбочинни условия - хранителна среда 1 (Li et al., 2006); хранителна среда 2, чиито състав
е установен в резултат на еднофакторен анализ по експериментални данни; хранителна
среда 3, чиито състав е установен чрез разработването на математичен модел по метода
на централния композиционен план. Проведена е оптимизация на състава на хранителната
среда чрез вариране концентрацията на въглеродния източник, азотния източник,
растежните фактори, растителните масла (слънчогледово и маслинено масло).
2.3. Хранителни среди за култивиране на щам Aspergillus awamori K-1
2.3.1. Посевна хранителна среда на Манделс,
2.3.2. Ферментационна хранителна среда за развитието на щам Aspergillus awamori
K-1 - среда на Чапек-Докс
2.4. Хранителни среди за култивиране на щам Aspergillus oryzae PP
2.4.1. Посевна хранителна среда на Чапек – Докс
2.4.2. Ферментационна хранителна среда за щам Aspergillus oryzae PP
3. Получаване на посевен материал от проучваните щамове микромицети.
3.1. Получаване на споров посевен материал изследваните щамове от род
Rhizopus и Aspergillus.
3.2. Получаване на посевен материал с глобуларен растеж
3.3. Получаване на вегетативен посевен материал
4. Култивиране на щам продуцентите при дълбочинни условия.
4.1. Култивиране на щам Rhizopus arrhizus КБ-2 при дълбочинни условия за
биосинтеза на липаза
4.2. Култивиране на изследваните щамове от род Aspergillus при
дълбочинни условия за биосинтеза на амилаза и ксиланаза
4.3. Култивиране на имобилизиран споров материал при дълбочинни
условия
4.4. Култивиране на имобилизиран вегетативен посевен материал при
дълбочинни условия
5. Методи за определяне на хидролазните ензимни активности.
5.1. Определяне на липазната активност
Методите, използвани за анализ на липазната активност, се основават на
свойството на тези ензими да катализират хидролизата на растителни масла и мазнини.
При проведените експериметални изследвания липазната активност се определя по метод,
идентичен с метода по Европейската фармакопея (Enzymе technical association, 2002).
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5.2. Метод за определяне на ксиланазната активност
Ксиланазната активност се определя спектрофотометрично чрез измерване на
редуциращите вещества, получени при хидролизата на субстрата ксилан (Ghose and
Bisaria, 1987) с помощта на метода на Шомоги - Нелсон (Shomogyi, 1951).
5.3. Метод за определяне на α-амилазната активност
Активността на синтезираната α-амилаза от щам Aspergillus oryzae PP се определя
по метода на Sandstedt, Kneen и Blish (Cereal Chem. 16, 172 and Technical Bulletin No. 1024,
U.S. Department of Agriculture).
6. Моделиране на състава на хранителната среда за продукция на ензим
липаза, чрез използването на централен композиционен план (метод на Box–Wilson).
За моделиране на процеса е използван централен композиционен план (метод на
Box-Wilson) по следния алгоритъм, подробно описан в Ламбрев (1993).
7. Имобилизация на посевен материал от изследваните щамове продуценти на
хидролазни ензими
7.1.1. Имобилизация по метода на адсорбцията на споров материал от
микромицетните щамове Rhizopus arrhizus КБ-2, Aspergillus awamori K-1 и
Aspergillus oryzae PP в неорганични материали (зеолити).
За целта на този експеримент са използвани природни и модифицирани зеолити
(три варианта), предоставени от НИПРОРУДА АД.
7.1.2. Имобилизация на споров материал от изследваните микромицетни
щамове върху луфа.
7.2. Имобилизация на посевен материал на щамове Rhizopus и Aspergillus в
хибридни зол-гелни матрици.
Прозрачните зол-гелни хибридни матрици, съдържащи 5, 10 или 15 обемни % от
органичния компонент (PEO, калциев алгинат и наличие на съответния индуктор), се
синтезират при стайна температура. Матриците се формират чрез използването на 18 ml
неорганичен прекурсор и смесването им с органичния компонент с различна концентрация.
Към така получената полимерна смес се прибавя определен обем от развития
предварително 24-часов посевен материал от изследваните микромицетни щамове.
8. LC-MS анализ на съдържанието на фитохормони в културални течности,
получени при култивиране на изследваните щамове от род Rhizopus и Aspergillus при
дълбочинни условия
Анализите са направени на LTQ Orbitrap® Discovery equipped, оборудван с
Surveyor® HPLC система и IonMax® HESI II електроспрей йонизационен модул
(ThermoScientific Co, USA). Събирането и обработката на данните са осъществени със
софтуерния пакет XCalibur® (Thermo Scientific Co, USA).
9. Изследване на физиологично-активните свойства на щамове от род
Rhizopus и Aspergillus върху семена от соя in vivo.
За целта на тази група експерименти изследваните щамове са култивирани
дълбочинно в продължение на 120 часа при 28˚C. Получените културални течности се
филтруват с цел отстраняване на микромицетната биомаса. Безклетъчните културални
течности се прилагат в различни концентрации при отделните експерименти.
10. Обработка на резултатите.
Получените резултатите от проведените експериментални изследвания по
настоящия дисертационен труд са обработени и представени в табличен и графичен вид на
Microsoft Excel (Microsoft Office) и GraphPad. Математичният модел за оптимизация на
състава на хранителната среда за култивиране на щам Rhizopus arrhizus КБ-2 е разработен
на софтуерни програми Microsoft Excel (Microsoft Office) и Statgraphics Centurion XV.
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Част I. Проучване биосинтетичните възможности на неимоблизирани
култури от род Rhizopus и род Aspergillus за биосинтеза на хидролазни
ензими
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1.
Изследване на щам Rhizopus arrhizus КБ-2 при дълбочинно култивиране за
биосинтеза на ензима липаза.
Множество изследователски колективи са доказали значимото влияние на вида и
концентрацията на въглеродните и азотните източници, рН, температурата на растеж и
развитие на продуцента, както и концентрацията на разтворения кислород върху
биосинтезата на липаза при дълбочинно култивиране (Elibol et al., 2001).
Биосинтетичните възможности на щам Rhizopus arrhizus КБ-2 като продуцент на
липаза са изследвани при дълбочинно култивиране в продължение на 120 часа в
хранителна среда 1, чиито състав е подбран по литературни данни (Li et al., 2006).
Получените данни са отразени в графика 1:

Час на ферментацията (h)

Графика 1. Биосинтеза на липаза от щам Rhizopus arrhizus КБ-2 при дълбочинно
култивиране в хранителна среда 1 (Li et al., 2006).
Според представените резултати най-висока липазна активност от 45,98 FIP U/ml е
отчетена на 72 час от ферментационния процес. Тази активност е сравнима с отчетената
активност от 43,7 U/ml от Li et al. (2006) на 48 час от ферментацията. Подобен резултат oт
48 FIP U/ml е описан и от Byrne (1985) на 48 час от култивирането на изследвания щам при
съдържание на глюкоза от 5 g/l. При следващите изследвани часове наблюдавахме
понижаване на липазната активност до 120 час от култивирането. Ето защо при понататъшните експерименти ензимната активност е отчитана на 72 час.
1.1. Оптимизиране състава на компонентите на хранителната среда чрез
вариране на концентрацията на компонентите, влияещи върху липазната
активност на щам Rhizopus arrhizus КБ-2.
От голямо значение за проява на биосинтетичната активност на микромицетните
щамове е съставът на хранителната среда. Първата стъпка от оптимизацията е вариране
на един от компонентите на хранителната среда при постоянна концентрация на
останалите.
При култивиране на щамовете от род Rhizopus за биосинтеза на липази се използва
предимно глюкоза, но могат да се използват и други нискомолекулни въглехидрати галактоза, захароза, лактоза, малтоза и декстрин (Adnan, 1998). Влиянието на глюкозата
върху липазната активност на щам Rhizopus arrhizus КБ-2 е проучено посредством
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дълбочинно култивиране в хранителни среди с различни концентрации на този въглероден
източник в продължение на 72 часа при 28оС и 250 об/min.
В подбраната хранителна среда за биосинтеза на липаза на изследвания щам е
използвано соевото брашно като органичен азотен източник. Проведена е и серия от
ферментационни процеси в продължение на 72 часа с цел изследване на растежа и
развитието, както и на липазната активност на продуцента при различни концентрации на
соевото брашно в средата.
Проучено е и влиянието на дрождевия екстракт като азотен източник и растежен
фактор върху развитието и биосинтетичната активност на щам Rhizopus arrhizus КБ-2.
Различни концентрации на дрождев екстракт са използвани в състава на хранителната
среда за проследяване изменението на липазната активност при провеждането на този
набор от ферментационни процеси. Получените резултати от проведените изследвания за
влиянието на трите компонента от хранителната среда са представени на графики 2, 3 и 4:

Концентрация на глюкозата (g/l)
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Графика 2. Липазна активност при използване на различни конценрации глюкоза в
хранителната среда.
От представените данни става ясно, че най-висока липазна активност от 66,72 FIP
U/ml изследваният щам проявява при култивиране в хранителна среда с 10 g/l
концентрация на глюкоза. При увеличаване концентрацията на глюкоза над тази
концентрация се наблюдава понижаване на липазната биосинтеза, което най-вероятно се
дължи на появата на катаболитна репресия. Получената липазна активност от 66,72 FIP
U/ml е по-висока от 45,98 FIP U/ml, отчетена на 72 час от ферментационния процес при
използване на 5 g/l глюкоза в среда 1. Въз основа на получените резултати, при понататъшните експерименти добавяме по 10 g/l глюкоза към състава на хранителната среда
за култивиране на проучвания щам.

Концентрация на соевото брашно (g/l)

Графика 3. Биосинтеза на ензима липаза на 72 час от култивирането при вариране
конценрацията на соевото брашно в хранителната среда.
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Графика 4. Изменение на липазната активност на 72 час от култивирането при
използването на различни конценрации на дрождевия екстракт в състава на хранителна
среда за култивиране на щам Rhizopus arrhizus КБ-2
На база получените резултати е установено, че при оптимална концентрация на
соевото брашно от 30 g/l е постигната липазна активност от 59,43 FIP U/ml на 72-я час от
ферментацията. При отсъствие му в състава на хранителна среда е отчетена ниска
липазна активност от 1,08 FIP U/ml, което ни дава основание да смятаме, че този компонент
играе ролята на комплексен източник с ключово значение за развитието на изследвания
щам и проявата на биосинтетичните му възможности. Влагането на 30 g/l соево брашно
води до проявата на най-висока активност, което е наблюдавано и при използването на
хранителна среда 1 (Li et al., 2006). На този етап от експерименталната работа може да се
направи извода, че добавянето на 10 g/l глюкоза и 30 g/l соево брашно в състава на
хранителната среда водят до повишаване на липазната активност на проучвания
продуцент.
Според представените данни е получена и липазна активност от 46,18 FIP U/ml при
добавянето на 15 g/l дрождев екстракт към състава на хранителната среда за култивиране
на проучвания продуцент. Тази стойност е сравнима с липазната активност от 45,98 FIP
U/ml на 72 час от контролната ферментация, при която се използва хранителната среда по
литературни данни с 10 g/l дрождев екстракт.
Проведено е дълбочинно култивиране в хранителни среди, съдържащи 2%
царевичен екстракт отделно или в комбинация с 10 g/l дрождев екстракт в продължение на
96 часа на клатачен апарат при 28оС и 250 об/min. Данните от анализите на липазната
активност са представени на графика 5, както следва:

Час на ферментацията (h)

Графика 5. Биосинтеза на липаза от щам Rhizopus arrhizus KБ-2 в хранителни
среди, съдържащи на царевичен екстракт и дрождев екстракт при дълбочинни условия
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От получените резултати става ясно, че най-висока липазна активност от 46,18 FIP
U/ml е постигната в контролната среда, съдържаща само дрождев екстракт с концентрация
10 g/l, на 72 час от ферментационния процес. Тази стойност е около 2 пъти по-висока от
липазната активност от 24,80 FIP U/ml, отчетена в пробата, съдържаща комбинация от
двата растежни фактора. Тези данни в съответствие с ниската липазна активност от 2,16
FIP U/ml, установена в пробата с 2% царевичен екстракт, ни дават основание да смятаме,
че не оказва влияние върху развитието на щама и проявата на биосинтетичните му
възможности.
Въз основа на получените резултати от проведените серии от експерименти по
метода на еднофакторния анализ са установени оптимални концентрации на основните
компоненти на хранителната среда за дълбочинно култивиране на щам Rhizopus arrhizus
КБ-2, които са: глюкоза 10 g/l; соево брашно 30 g/l; дрождев екстракт 15 g/l. Отчетената
липазна активност от 46,18 FIP U/ml в средата, съдържаща тези количества на компоненти,
е по-ниска от предходно установените стойности от 59,43 FIP U/ml на среда SF4 и 66,72 FIP
U/ml нa среда G5. Това ни дава основание да смятаме, че е необходимо по-задълбочено и
точно изследване за оптимизиране на параметъра хранителна среда с цел повишаване на
липазната активност чрез разработването на математичен модел.
1.2. Оптимизиране количеството на основните компоненти на
хранителната среда с помощта на математично моделиране.
Чрез прилагането на метода на повърхнината на отклика (RSM) при разработването
на математичен модел за оптимизация състава на хранителната среда е възможно
получаването на голямо количество информация от провеждането на малък брой опити.
Експериментът се нарича централно композиционен (ЦКРЕ), защото се състои от
три части: ядро (план на матрицата за пълния факторен експеримент -ПФЕ), звездни точки
(върху координатните оси) и нулеви точки (опити, симетрично разположени в центъра на
експеримента). Прилага се за получаване на регресионен модел и за описание на локални
участъци от факторното пространство при брой на факторите обикновено n ≤ 4.
При централния композиционен план (CCD) се определят три основни нива на
факторите:
 Факторни точки – максимално (горно) ниво (+1) и минимално (долно) ниво (-1) на
факторите;
 Аксиална (звездна) точка - всички фактори се намират на основно ниво (0).
Техният брой се определя от броя на факторите по формулата 2n.
 Всички фактори се запазват на средно ниво 0, с изключение на един който се
изменя от ниво - до ниво +.
Следователно факторите се изменят на пет нива на всеки фактор:-, -1, 0, 1 и +.
Това дава адекватна оценка на изменението на отговора и осигурява броя на
степените на свобода, необходими за подходящ статистически тест на модела.
Математическата обработка на резултатите от експериментите е осъществена с помощта
на Microsoft Excel.
Въз основа на проведените серии от експерименти, при които е варирана
концентрацията на всеки фактор поотделно, са установени оптималните концентрации на
компонентите на хранителната среда, оказващи влияние върху липазната активност на
щам Rhizopus arrhizus КБ-2.
По литературни данни (Ламбрев, 1993) най-често се използват модели от втора
степен, а в редки случаи и от трета степен.
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Модел от втора степен може да се получи, като се използва предложения
централен композиционен план (метод на Box-Wilson). Математичният модел се изгражда
като се използват опитните данни за изследваните величини (таблица 2) и използването на
описания в Материали и методи алгоритъм.
Кодирането на избраните променливи се извършва по описаната зависимост и
избраните граници на вариране на управляващите параметри (таблица 2):
(2)
xi  Z i  Z i0 / Z i





където: xi е кодираната стойност на променливата Zi; Zi0 – е натуралната стойност на
променливата в центъра на плана; ΔZi – интервал на вариране на i – тата променлива.
Основното предимство на този метод е възможността за оценка, както на
инхибиращия, така и на стимулиращия ефект на факторите. Въз основа на резултатите,
получени от експериментите, при които варирахме един фактор, са определени факторното
пространство и границите на вариация на компонентите на хранителната среда,
представени на таблица 1:
Таблица 1. Граници на вариация на компонентите на хранителната среда за
култивиране на щам Rhizopus arrhizus КБ-2
Фактор

Концентрация,g.dm-3

- (-1,41421)

A

Глюкоза

4,3

B

Соево брашно

C

Дрождев екстракт

-1

0

+1

+ (+1,41421)

6

10

14

15,7

24,3

26

30

34

35,7

9,3

11

15

19

20,7

От Ламбрев (1993) избираме за к=3 управляващи параметъра и n0=4 броя опити в
центъра на плана, големина на звездното рамo   1,41421 . Използвайки формулата за
кодиране на променливите определяме и натуралните стойности на управляващите
параметри (таблица 3). Останалата част от компонентите на средната бяха фиксирани на
постоянни нива.
План-матрицата за провеждане на експеримента, както и резултатите получени при
провеждането на опитите са представени на таблица 2. Влиянието на времето се отчита,
като е направено измерване на целевата функция на 72 час.
След завършване на серията от експерименти на база получените стойности на
липазната активност на Rhizopus arrhizus KB-2 e проведен регресионен анализ.
Въз основа на данните, и на база на алгоритъма на планирания експеримент е
получен математичен модел за изменението на липазната активност в зависимост от
концентрацията на компонентите на хранителната среда.
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Таблица 2. План-матрица на експеримента и експериментално установени
стойности на липазната активност Rhizopus arrhizus KB-2

Регресионното уравнение, описващо модела, има следния вид:
Y = 15,78 – 3,85X1– 4,2X1Х2+9,78X2– 5,10X12 + 8,61X22,
където Y е липазната активност и стойностите на променливите са посочени в
техните оригинални единици. Положителният коефициент за глюкозата доказва
положителното влияние на концентрацията на глюкозата и дрождевия екстракт върху
биосинтетичните възможности на изследвания щам. Повишаването на концентрацията на
дрождевия екстракт води до увеличаване на липазната активност според получения
математичен модел. Отрицателният коефициент пред соевото брашно показва, че то не
бива да надвишава дадена пределна концентрация.
Резултатите от анализа на предложения математичен модел са показани в Таблица
3. В съответствие и с диаграмата на Парето (графика 6), всички незначителни фактори бяха
изключени от модела.
Таблица 3. Резултати от ANOVA тест за проверка на значимостта на факторите
върху липазната активност
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Графика 6. Диаграма на Парето за отстраняване на незначимо влияещите фактори.
Анализът на Парето се базира на факта, че само малко на брой от многото
възможни фактори имат значение за стойността на функцията. Анализът на Парето като
правило се илюстрира с диаграмата на Парето, на която по оста на абсцисата са
подредени факторите, чиито влияние е изследвано, а по оста на ординатата се разполага
тяхното значение в числен вид. Според получените резултати най-голямо влияние върху
липазната активност оказват концентрацията на глюкозата и дрождевия екстракт.
Диаграмата на Парето потвърждава, че концентрацията на соевото брашно не бива да
надвишава определена стойност.
Полученият математичен модел се характеризира с висока точност, като
коефициентът на корелация R2 е 98,6251%. Това показва, че моделът е адекватен и описва
с висока акуратност изследваната величина. От получения модел може да се определи как
влияят избраните управляващи компоненти на хранителната среда върху добива на
липаза. Следователно оптимумът на функцията е разположен в избраното факторно
пространство. Таблицата по ANOVA теста разделя изменението на липазната активност
под влиянието на всеки фактор поотделно.
Степента на влияние на изследваните фактори поотделно и в комбинации е
представена на графика 7:
Main Effects Plot for Lipase activity
Interaction Plot for Lipase activity
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Графика 7. Влияние на проучваните фактори поотделно (а) и в комбинация (б)
върху липазната активност.
Графично моделът може да бъде представен по следния начин:
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Графика 8. Крива на отклика за влиянието на дрождевия екстракт и соевото брашно
върху липазната активност при ниво на Глюкозата= - 1.37 (данните са в кодиран вид)
В резултат на проведеното математично моделиране и последващата
статистическа обработка е получена оптималната стойност на целевата функция (липазна
активност) от 58,556 FIP U/ml .Тази стойност трябва да се получи при култивиране на щам
Rhizopus arrhizus KB-2 в дълбочинни условия.
Въз основа на получения модел глюкозата трябва да бъде в малки количества (4,3
g/l), соево брашно и дрождевият екстракт имат оптимални стойности от 28,5 g/l и 9,3 g/l в
изследваното факторно пространство. Експериментално е постигната липазна активност от
60,72 FIP U/ml на 72 час от култивирането на щам Rhizopus arrhizus KB-2 след оптимизация
на състава на хранителната среда от разработения математичен модел. Според
получените резултати математичния модел е приложим към процеса на дълбочинно
култивиране на щам Rhizopus arrhizus KB-2 с цел биосинтеза на липаза.
1.3. Изследване влиянието на маслиненото и слънчогледовото масло като
индуктори на липазната биосинтеза от щам Rhizopus arrhizus КБ-2.
Според редица данни в литературата въглеродни източници и индуктори на
липазната биосинтеза се явяват различни растителни масла (Li et al, 2006). Оптималната
концентрация на растително масло за повишаване на добива на биомаса е 3%, а за
биосинтеза на липаза e до 2%. Установено е, че при култивиране на Rhizopus arrhizus
оптимални резултати са постигнати чрез използване на маслинено масло като въглероден
източник и индуктор (Rajendran et al., 2009). Li et al. (2006) провеждат ферментация с щам
Rhizopus arrhizus в среда, съдържаща маслинено масло като индуктор. Получената
стойност за липазната активност на 96-я час от култивирането е 157 U/mL (Li et al, 2006).
В проведените експерименти е изследвано влиянието на маслиненото и
слънчогледовото масло като индуктори на липазната биосинтеза. Към състава на
получената в резултат на разработения математичен модел хранителна среда са добавени
различни концентрации на двете растителни масла. Проведена е серия от ферментационни
процеси за биосинтеза на липаза от проучвания щам в продължение на 72 часа при 28 оС и
250 об/min.
От получените резултати се вижда, че най-висока активност от 44,78 FIP U/ml е
отчетена в среда с най-ниска концентрация от 0,25% на маслиненото масло. Тази стойност
е значително по-ниска от отчетената активност от 60,72 FIP U/ml при култивиране на щама
в оптимизираната чрез математично моделиране хранителна среда. По отношение на
слънчогледовото масло най-висока активност от 9,40 FIP U/ml е постигната в среда с
концентрация 0,5%, като се наблюдава същата тенденция на намаляване на активността с
увеличаване на концентрацията. Според представените експериментални данни наличието
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на маслинено масло и слънчогледово масло в изследваните концентрации води до нисък
добив на липаза.

Концентрация на маслиненото масло (%)
В среди, съдържащи слънчогледово масло
В среди, съдържащи маслинено масло

Графика 9. Влияние на маслинено и слънчогледово масло върху липазната
активност на щам Rhizopus arrhizus КБ-2
Тези резултати се потвърждават и от Adnan (1998), според който високите
концентрации на растителни масла в средата потискат синтезата на екстрацелуларни
липази. Elibol и Ozer (2002) предполагат, че инхибирането на липазната биосинтеза при повисоки концентрации на растително масло се дължи на понижаване на кислородния обмен,
което води до промени в метаболизма на микромицетите. Следователно растителните
масла не оказват индуктивен ефект върху развитието и биосинтетичните възможности на
щам Rhizopus arrhizus КБ-2.
1.4. Изследване влиянието на скоростта на разбъркване върху липазния
биосинтез от щам Rhizopus arrhizus КБ-2.
Аерацията се явява като критичен параметър за развитието на микромицетни
култури в условията на дълбочинно култивиране (Liu et al, 2011). Li и екипът му
установяват, че при скорост на разбъркване от 130 об/min се постига оптимално аериране в
условия на дълбочинно култивиране на щам продуцент Rhizopus arrhizus. При тези условия
получават активност от 52 U/ml на 48-я час от култивирането на щама (Li et al., 2006).
Промяната във вида и концентрацията на компонентите на хранителната среда оказва
влияние върху процесите на масопренос при дълбочинно култивиране на продуцентите на
хидролазни ензими. Това налага проучването на параметъра скорост на разбъркване при
процеса на ферментация за биосинтеза на липаза от изследвания щам с цел оптимизация.
Въз основа на дискутираните литературни данни проведохме серия от ферментации за
изследване на липазната активност от щам Rhizopus arrhizus КБ-2 в оптимизирана
хранителна среда в продължение на 96 часа при различна скорост на разбъркване от 150,
200 и 250 об/min. Получените резултати са представени графика 10:
Според получените резултати, най-висока липазна активност от 66,48 FIP U/ml е
постигната на 72 час при скорост на разбъркване от 250 об/мин. Тази стойност е сравнима с
отчетената активност от 59,27 FIP U/ml в резултат на култивиране при 200 об/мин, което ни
дава основание да смятаме, че при по-високи скорости на разбъркване се получава
повишен добив от целевия ензим. Това се потвърждава и от получената около 3 пъти пониска липазна активност от 20,41 FIP U/ml при 150 об/мин.
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Графика 10. Изменение на липазната активност в резултат на дълбочинно
култивиране на щам Rhizopus arrhizus КБ-2 при различна скорост на разбъркване
Не е проведено изследване на липазната активност при по-високи обороти поради
опасения от нарушение на стерилността на процеса чрез използването 100 ml хранителна
среда и техническите особености на клатачния апарат. Ето защо всички ферментационни
процеси във връзка с настоящата дисертационна работа са проведени при 250 об/мин като
оптимална скорост на разбъркване за развитието и проявата на биосинтетичните
възможности на щам Rhizopus arrhizus КБ-2.
2. Изследване биосинтетичните възможности на неимобилизирани култури
Aspergillus oryzae PP и Aspergillus awamori K-1 продуценти на α-амилаза и ксиланаза
2.1. Изследване на хидролазната биосинтеза от щам Aspergillus oryzae PP и
Aspergillus awamori K-1 с различен тип на развитие на биомасата
Биосинтетичните възможности на неимобилизирани култури на Aspergillus ryzae PP,
продуцент на ензима α-амилаза, са проучени при култивирането им във ферментационна
среда, съдържаща разтворимо нишесте като индуктор. Евстатиева и колектив (2010)
получават най-висока амилазна активност от 1984,08 IU/ml на 96 час от ферментацията при
наличие на нишесте като въглероден източник.
Вегетативният посевен материал, използван за изследване на ензимната синтеза, е
развит под две форми – мицелна и пелетна култура. Посевният материал с мицеларен
растеж е развит в посевна среда, инокулирана с 20% споров посевен материал, култивиран
в продължение на 24 часа на клатачен апарат при 28оС и 250 об/min. За получаване на
пелетна култура е използвана спорова суспензия с обем 10 ml и концентрация 106 спори/ml
посята в посевна среда без пшенични трици и култивирана за 24 часа при 28оС и 250
об/min. Така получените култури с мицеларен растеж и под формата на пелети са
прехвърлени във ферментационна среда за проучване на α-амилазната активност. Пробите
са култивирани на клатачен апарат при 28оС и 250 об/min в продължение на 120 часа, като
на всеки 24 часа са взимани проби за анализ. Получените резултати са представени на
графика 11:
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Графика 11. Амилазна активност на 24-часови неимобилизирани култури на щам
Aspergillus oryzae PP
От данните се вижда, че и двете култури проявяват най-висока амилазна активност
на 96 час от началото на ферментационния процес, като при пробата с мицеларен растеж е
отчетена ензимна активност от 1759 SKB U/ml, а при пелетите – 542,76 SKB U/ml. Пелетите
се характеризират с почти три пъти по-ниска амилазна активност в сравнение с мицелния
материал поради липсата на пшенични трици и соево брашно в средата за култивиране,
необходими за оптимален растеж и развитие на щам Aspergillus oryzae PP. Пшеничните
трици играят ролята на въглероден източник и повърхност за имобилизация на клетките на
продуцента, което се потвърждава от получените резултати. Пелетите представляват
форма на развитие на микромицетите, която се проявява при липса на жизненоважни
компоненти на хранителната среда, неблагоприятни стойности на физикохимичните
фактори или се образуват в определен етап от ферментационния процес.
Аналогичен експеримент е проведен и с неимобилизирани култури на щам
Aspergillus awamori K-1, продуцент на ензима ксиланаза, като биосинтетичните им
възможности са проучени при култивирането им във ферментационна среда, съдържаща
пшенични трици и царевични какалашки като индуктори. Евстатиева и колектив (2010)
доказват индуктивния им ефект, като получават ксиланазна активност от 36,26 IU/ml на 72
час от ферментацията. Вегетативният посевен материал, използван за изследване на
ензимната синтеза, е развит под формата на мицел и пелети.
Посевният материал с мицеларен растеж е получен в посевна среда, инокулирана с
20% споров посевен материал на изследваната култура, в резултат на култивиране в
продължение на 24 часа на клатачен апарат при 28оС и 250 об/min. Спорова суспензия с
обем 10 ml и концентрация 5.106 спори/ml е посята в посевна среда без пшенични трици,
което води до развитие на пелети при 24-часово култивиране на клатачен апарат при 28оС и
250 об/min.
Така получените култури с мицеларен растеж и под формата на пелети са
прехвърлени във ферментационна среда за изследване на ксиланазната активност.
Пробите са култивирани на клатачен апарат при 28оС и 250 об/min в продължение на 120
часа, като на всеки 24 часа са взимани проби за анализ. Получените резултати са
представени на графика 12:
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Графика 12. Ксиланазна активност на неимобилизирани 24-часови култури на щам
Aspergillus awamori K-1
От получените резултати се вижда, че най-висока ксиланазна активност от 23,99
IU/ml е отчетена при мицелната култура на 72 час от началото на ферментационния
процес. Пелетите се развиват по-бавно, като достигат ензимна активност от 11,86 IU/ml на
96 час от култивирането. Тази ниска биосинтетична активност се дължи на липсата на
пшенични трици в използваната посевна среда, необходими за индуциране на оптимален
растеж и развитие на щам Aspergillus awamori K-1.
Въпреки регистрираните по-ниски ензимни активности и при двата щама, пелетните
култури са избрани като по-подходящ посевен материал за имобилизация в органични и
хибридни матрици поради възможностите им за лесно отделяне от посевната среда.
2.2. Проучване на възможностите за повишаване на хидролазната
активност на щамовете Aspergillus чрез добавяне на растежен фактор във
ферментационната среда
Култивирането на подбраните щамове от род Aspergillus е осъществено при
дълбочинни условия във ферментационни хранителни среди, съдържащи съответния
индуктор за синтезата на изследваните хидролазни ензими.
Биосинтетичните възможности на щам Aspergillus oryzae PP, продуцент на ензима
α-амилаза, са проучени при култивирането му във ферментационна среда с и без наличие
на 2% царевичен екстракт и съдържаща разтворимо нишесте като индуктор. Култивирането
е осъществено за период от 264 часа при оптимални условия за продуцирането на
целевите ензими. На всеки 48 часа са е определена биосинтетичната активност.
Получените резултати са представени в графика 13.
От представените данни се вижда, че пробата, посята във ферментационна среда,
съдържаща 2% царевичен екстракт, се характеризира с максимална амилазна активност от
3011,28 SKB U/ml на 168-я час, а пробата посята във ферментационна среда без царевичен
екстракт - 2439,07 SKB U/ml на 216-я час. При анализиране на резултатите може да се
посочи, че наличието на царевичен екстракт във ферментационната среда допринася за
по-благоприятния растеж и развитие на изследвания щам Aspergillus oryzae PP и поранната изява на максимална ензимна активност още на 168-я час от началото на
ферментационния процес.
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Графика 13. Амилазна активност на свободната култура Aspergillus oryzae PP във
ферментационни хранителни среди с и без царевичен екстракт.
Аналогичен експеримент е проведен и със свободната култура Aspergillus awamori
K-1, продуцент на ензима ксиланаза. Въз основа на данните от предварителни
експерименти е установено значимото влияние на царевичния екстракт в концентрация 2%
върху проучвания щам. При настоящия експеримент биосинтетичните му възможности са
проучени при култивирането му във ферментационна среда с наличие и отсъствие на
царевичен екстракт (2%), и съдържаща пшенични трици и царевични какалашки като
индуктори за ензимната синтеза. Вегетативният посевен материал, използван за
изследване на ензимната синтеза, е получен в посевна среда, инокулирана с 20% споров
посевен материал на изследваната култура и култивирана в продължение на 24 часа на
клатачен апарат при 28оС и 250 об/min. Така получената култура с мицеларен растеж е
прехвърлена във ферментационна среда за изследване на ксиланазната активност.
Пробите са култивирани на клатачен апарат при 28оС и 250 об/min в продължение на 264
часа, като на всеки 48 часа са определяни ензимните активности. Получените резултати са
представени на графика 14:
40
30
20
10

26
4

21
6

16
8

12
0

72

48

0
Време на ферментацията (h)
Без царевичен екстракт
с 2% царевичен екстракт

Графика 14. Биосинтетична активност на свободната култура Aspergillus awamori K1 в хранителни среди с и без царевичен екстракт.
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От получените резултати се вижда, че културата се развива и на двете изследвани
хранителни среди, но най-висока ксиланазна активност е отчетена на 72-я час при пробата,
посята във ферментационна среда с 2% царевичен екстракт. Отчетената ксиланазна
ензимна активност е 33,83 IU/ml, а при тази, посята във ферментационна среда без
царевичен екстракт – 22,04 IU/ml. Най-вероятно по-ниската биосинтетична активност се
дължи на липсата на растежен фактор в използваната ферментационна среда. И при двата
проведени експеримента е отчетено намаляване на ксиланазната ензимна активност след
72-я час от началото на процеса.
Ето защо може да се направи заключението, че и при двата щама се наблюдава
един и същи профил на биосинтетичната активност на двата изследвани ензима.
Установено бе, че след достигане на оптимална ензимна синтеза, съответните активности
намаляват до края на ферментационния процес. Най-вероятно този профил се дължи на
лизисни процеси на изследваните култури в резултат на изчерпване на хранителните
компоненти в средата и постепенно отмиране на клетките.
Въз основа на получените резултати, по отношение на биосинтетичните
възможности на подбраните щамове при дълбочинно култивиране, са конструирани
следващите експерименти, като всички данни са сравнени с тези получени при свободните
култури.

Част II. Изследване на хидролазната активност на култури от щамове
Rhizopus и Aspergillus имобилизирани по метода на адсорбцията върху
природни неорганични и органични материали.
1. Подбор на модифицирани неорганични материали – зеолити като
матрици за имобилизация на микромицетните щамове от род Aspergillus и род
Rhizopus.
Един от съвременните методи в биотехнологията е имобилизирането на
микроорганизми към подходящи носители. Свързването на клетки от микроорганизми има
много преимущества както пред използването на свободни клетки, така и пред
имобилизираните ензими. При всяка имобилизационна процедура, стремежът е запазване
на биосинтетичната активност на щамовете на максимално високо ниво.
Проведени са серия от експерименти с цел изследване на биосинтетичните
възможности на получен споров посевен материал на щамовете Aspergillus oryzae PP и
Aspergillus awamori K-1, имобилизирани по метода на адсорбцията върху зеолити.
Установено е, че силата на взаимодействие между съответната микробна клетка и дадения
носител зависи от специфичните характеристики и свойства на природния или
модифициран с метални йони зеолит. Въз основа на тези данни са проведени
експерименти с два типа зеолити - природни и модифицирани. От модифицираните с
метални йони зеолити са изследвани два различни: с железни и медни йони, по отношение
на способността им да адсорбират различни микромицетни клетки. В конструираните опити
зеолитите са добавяни в количество 0,75 g към 30 ml посевна среда без пшенични трици и
са инокулирани със спорова суспензия на съответния щам продуцент. Дълбочинното
култивиране е осъществено за 24 часа с цел адсорбиране на спорите на микромицетите
към изследвания природен или модифициран с метални йони зеолит.
Така имобилизираните култури са пренесени в Ерленмайерови колби от 500 ml с
150 ml ферментационна среда без пшенични трици с цел проучване на биосинтетичните
възможности на имобилизираните щамове Aspergillus oryzae PP и Aspergillus awamori K-1.
Култивирането е осъществено на клатачен апарат при 28оС и 250 об/min. Данните от
проведените ферментационни процеси са представени в графика 15:
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Графика 15. Амилазна активност на щам Aspergillus oryzae PP, имобилизиран в
природен и модифициран с железни и медни йони зеолит.
При култивирането на щам Aspergillus oryzae РР във ферментационна среда,
съдържащи модифициран зеолит с железни йони, е отчетена амилазна ензимна активност
от 875,1 SKB U/ml на 216-я час от началото на процеса. Тази стойност се явява едва 35% от
стойността, отчетена при свободната култура. При другия вариант на имобилизация на щам
Aspergillus oryzae РР с природен зеолит е отчетена ензимна активност от 634,58 SKB U/ml
на 264-я час от началото на ферментационния процес.
От получените и представени данни в графика 15 се вижда, че при имобилизиране
на културата в модифицирани зеолити с медни йони, се наблюдава амилазна активност от
1050,71 SKB U/ml на 216-я час от култивирането. Тази амилазна активност достига 43% от
отчетената стойност при свободната култура (от 2439,07 SKB U/ml) на 216-я час от началото
на ферментационния процес.
Резултатите получени и при трите варианта на имобилизиране на културата
запазват биосинтетичните си възможности за продължителен период от време до 744 -я час
от началото на процеса. Отчетените амилазни активности са по-ниски в сравнение с
отчетените активности на свободната култура. Запазването на биосинтетичните
възможности на имобилизираните култури от щам Aspergillus oryzae PP в продължение на
744 часа най-вероятно се дължи на механичната здравина, порестата повърхност на
модифицираните зеолити с метални йони, което допринася за повишена адсорбция на
културата върху матрицата.
На база получените резултати са проведени експерименти с щам Aspergillus
awamori K-1, като методът на имобилизация е проведен във ферментационна среда без
пшенични трици на клатачен апарат при 28оС и 250 об/min. Получените резултати от
проведените опити са представени в графика 20.
От получените и представени данни на графика 16 се вижда, че културите,
имобилизирани върху модифицирани зеолити с медни и железни йони, проявяват
ксиланазни активности от 28,70 IU/ml и 23,91 IU/ml на 648-я час от началото на
култивирането. Получените резултати са сравними с активността, отчетена при свободната
култура от 22,04 IU/ml на 72-я час от началото на ферментационния процес. Отчетена е
ксиланазна активност от 26, 61 IU/ml при културата на 480-я час от ферментацията,
имобилизирана на природен зеолит. Според тези данни, и трите варианта имобилизирани
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Графика 16. Ксиланазна активност на щам Aspergillus awamori K-1, имобилизиран в
природен и модифициран с железни и медни йони зеолит.
На база получените данни от проведените експерименти с щамовете Aspergillus е
проведена имобилизация по метода на адсорбцията и на култури от микромицетен щам
Rhizopus arrhizus КБ-2 върху модифицирани неорганични материали - зеолити.
От получените резултати става ясно, че най-висока липазна активност от 51,52 FIP
U/ml постигната от имобилизираната върху модифициран с Cu йони зеолит култура от
изследвания щам на 72 час от култивационния процес. Тази стойност около 6 пъти повисока от активността от 15,55 FIP U/ml на контролата, култивирана при аналогични
условия на ферментация. Микромицетната култура, имобилизирана върху модифициран
зеолит с Fe йони, проявява липазна активност от 25,20 FIP U/ml още на 48 час от началото
на процеса, която е почти 2 пъти по-висока от активността на свободната култура и се
запазва до края на ферментацията.

Час на ферментация (h)
Контрола
Модифициран зеолит с Cu йони
Модифициран зеолит с Fe йони

Графика 17. Сравнение на липазния биосинтез получен от свободна култура и от
имобилизирана култура в различни зеолити.
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Имобилизацията в модифицираните зеолити с Cu и Fe йони показват най-високи
резултати на 72-я, 96-я и 120-я час от култивирането и следователно те са подходящи
матрици за имобилизация на изследвания щам. Запазването на биосинтетичните
възможности на имобилизираните върху модифицирани зеолити култури в продължение на
216 часа най-вероятно се дължи на доброто адсорбиране на клетките по повърхността на
носителя, на подходящата големина на порите на носителя и на наличието на положителен
ефект от страна на металните йони върху развитието на щам Rhizopus arrhizus КБ-2.
За потвърждаване на резултатите от предходното изследване проведохме
имобилизация на щама в подбраните носители - модифицирани зеолити с Cu и Fe, като
култивирането е извършено в хранителна среда 3, чиито състав е установен чрез
оптимизация по метода на математичното моделиране. Успоредно с тези експерименти е
проведено и култивиране на свободна култура при същите ферментационни условия.
Получените резултати са представени в графика 18:

Час на ферментация (h)
Контрола
Модифициран зеолит с Cu йони
Модифициран зеолит с Fe йони

Графика 18. Изменение на липазната активност на щам Rhizopus arrhizus КБ-2
имобилизиран в модифицирани с медни и железни йони зеолити спрямо контролата.
Според получените резултати най-висока активност от 77,26 FIP U/ml е постигната
на 72 час от началото на процеса от имобилизираната върху модифициран с медни йони
зеолит култура от изследвания щам. Тази стойност е по-висока всравнение със свободната
култура, при която е отчетена липазна активност от 43,32 FIP U/ml на 72 час от началото на
процеса. По-висока липазна активност от 58,08 FIP U/ml е постигната и от културата,
имобилизирана върху модифициран с железни йони зеолит на 96 час от ферментацията.
Тези резултати ни дават основание да смятаме, че модифицираните зеолити са подходящ
носител за имобилизация, тъй като оказват положителен ефект върху развитието на щам
Rhizopus arrhizus КБ-2 и проявата на биосинтетичните му възможности като продуцент на
липаза.
2. Подбор на природни органични матрици за имобилизация на щамове от род
Rhizopus и Aspergillus.
За целта на експеримента е проведена имобилизация на споров посевен материал
на щам Aspergillus awamori K-1 върху луфа. В конструираните опити, кубчетата луфа са
добавяни в количество 0,03 g към 100 ml посевна среда и са инокулирани със спорова
суспензия на съответния щам продуцент. Дълбочинното култивиране е осъществено за 24
часа с цел адсорбиране на спорите на микромицетите върху повърхността на природната
органична матрица. Така имобилизираните култури са пренесени в Ерленмайерови колби
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от 500 ml с 150 ml ферментационна среда с цел проучване на биосинтетичните
възможности на имобилизирания щам Aspergillus awamori K-1. Данните от проведените
ферментационни процеси са представени на графика 19:
Първи ферментационен цикъл

Втори ферментационен цикъл

Имобилизирана култура
Графика 19. Сравнение на ксиланазната активност на свободна култура Aspergillus
awamori K-1 и имобилизиранa върху матрица луфа.
От получените резултати се вижда, че максималната достигната ксиланазна
активност е 29,40 IU/ml на 696-я час от началото на ферментационния процес. Тази ензимна
активност е постигната след прехвърляне на имобилизираната култура в нова
ферментационна среда на 504 час от ферментационния процес. При този вариант на
имобилизация се достига 100% от активността, отчетена при свободната култура, която е
29,18 IU/ml на 168-я час. Имобилизираните клетки запазват своята жизненоспособност и
биосинтетична активност в продължение на два ферментационни цикъла, което доказва, че
луфата е подходяща матрица за имобилизация на щам Aspergillus awamori K-1 поради
органичната си природа, инертност и порьозност.
Аналогичен експеримент е проведен и с щам Aspergillus oryzae PP, като в резултат
на проведените анализи е отчетена амилазна активност от 735,23 SKB U/ml на 48-я час от
началото на ферментационния процес. Получената стойност е по-ниска от отчетената
активност от 961,12 SKB U/ml на 48-я час при култивирането на свободните клетки. Въпреки
отчетената по-ниска активност, се наблюдава положителен ефект върху растежа и
развитието на културата, както върху носителя, така и под формата на свободни клетки в
хранителната среда. Плътният растеж на този щам бе причина за прекратяване на
ферментацията поради невъзможността за отдиференциране на стойността на амилазната
активност на имобилизираната култура от тази на свободните клетки в средата. Подобни
резултати са отчетени и при щам Rhizopus arrhizus КБ-2, като е регистрирана липазна
активност от 25,23 FIP U/ml на на 48-я час от началото на ферментацията. Тази активност е
значително по-ниска от 60,72 FIP U/ml на 72-я час от култивирането. Щамът образува
плътен мицел около матрицата, части от които се отделят в хранителната среда още през
ранните часове на процеса, което затруднява определянето на липазната активност на
имобилизираната култура. Въз основа на получените резултати, гъбата луфа не е
подходяща матрица за имобилизация на щамовете Aspergillus oryzae PP и Rhizopus arrhizus
КБ-2.
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Част III. Изследване на хидролазните активности на подбраните микромицетни
щамове при имобилизация по метода на зол-гелния синтез в органо-неорганични
хибридни матрици
1. Определяне на основните параметри на процеса на имобилизация на
щамовете аспергили в зол-гелни хибридни матрици
1.1. Проучване на влиянието на природни и синтетични органични
съединения, влизащи в състава на хибридните матрици, върху растежа и
развитието на изследваните щамове
Проведени са експерименти за изследване на влиянието на редица органични
съединения, влизащи в състава на хибридните носители, върху растежа и развитието на
щам-продуцентите Aspergillus oryzae PP и Aspergillus awamori K-1.В петриеви панички с
твърда хранителна среда и 1 ml от изследвания органичен компонент са инокулирани със
спорова суспензия с концентрация 104 спори/ml от щамовете Aspergillus oryzae PP и
Aspergillus awamori K-1. Успоредно бе заложена и проба, съдържаща хранителна среда без
органично съединение - контрола. Пробите и контролата са инкубирани в термостат при
28оС в продължение на 7 дни, като на всеки 24 часа е отчитан диаметърът на развилите се
единични колонии. Получените резултати от проведените експерименти за щам Aspergillus
awamori K-1 са представени в графика 20, а за щам Aspergillus oryzae PP на графика 21:

Графика 20. Култивиране в хранителна среда КДА на тест микроорганизма
Aspergillus awamori K-1

Графика 21. Култивиране в хранителна среда на Сабуро на тест микроорганизма
Aspergillus oryzae PP
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От представените данни се вижда, че през първия ден от експеримента не се
наблюдава образуване на единични колонии в нито една от заложените проби, посяти със
споров материал на щам Aspergillus awamori K-1. При отчитане влиянието на органичните и
неорганичните природни компоненти върху растежа на щам Aspergillus oryzae PP се
наблюдава развитие на културата още на 24-я час. В пробите, съдържащи оцетна киселина
и НЕМА, бе установена липса на растеж и при двата изследвани щама през целия опитен
период. Тези резултати най-вероятно са вследствие на факта, че оцетната киселина се
явява разтворител на органичния компонент НЕМА, и това обяснява инхибиращия ефект
върху растежа и развитието на щамовете. За разлика от посочените проби, в петритата,
съдържащи ММА, който също е разтворен в оцетна киселина, се наблюдава формиране на
единични колонии с размери, близки до тези, отчетени при контролите на двата щама. Този
наблюдаван ефект най-вероятно се дължи на химичния състав на ММА. Наличието на
слабореакционни метилови групи в състава му не позволяват да дифундира в
хранителната среда, поради което не оказва инхибиращо въздействие върху растежа на
използваните култури.
Растеж и развитие на единични колонии са отчетени и в петритата, съдържащи
органичните съединения карагенан, хитин и пектин. Това са вещества с природен произход,
които според получените резултати оказват положително влияние, тъй като колониите се
характеризират с по-голям диаметър в сравнение с контролите. Получените резултати и
при двата щама ни дават основание да смятаме, че карагенанът, хитинът и пектинът могат
да се използват като стимулатори за растежа и развитието на Aspergillus awamori K-1 и
Aspergillus oryzae PP.
Аналогичен експеримент е проведен и с щам Rhizopus arrhizus КБ-2, развит върху
среда КДА. Според получените резултати щамът не се развива върху среда, съдържаща
НЕМА и оцетна киселина. При останалите проби бе невъзможно да се отчете размерът на
колонията поради плътния растеж на изследвания щам.
Получените резултати определят РЕО като най-подходящия органичен компонент,
който да бъде включен в състава на хибридните матрици за имобилизация на споров и
вегетативен посевен материал от щам Aspergillus awamori K-1 и Aspergillus oryzae PP.
1.2. Избор на подходящ неорганичен прекурсор за формиране на
полимерната структура на хибридните матрици на база –О-Si-О- връзка
За изследване на влиянието и ефективността на два различни прекурсора ТЕОS и
TMOS върху биосинтетичните възможности на щам Aspergillus awamori K-1 е осъществена
имобилизация на споров материал с концентрация 108 спори/ml в зол-гелни матрици,
съдържащи 20% РЕО като органичен компонент.
Имобилизираните култури са култивирани в Ерленмайерови колби от 500 ml,
съдържащи 50 ml ферментационна среда, на клатачен апарат при 28оС и 200 об/min.
Паралелно с тях е заложена и контрола, при която средата е директно посята със свободна
спорова суспензия с концентрация 108 спори/ml. На графика 22 са представени резултатите
от проведените изследвания.
От получените резултати се вижда, че свободната спорова суспензия, директно
посята в ферментационната хранителна среда, притежава ксиланазна активност от 4,29
IU/ml на 336 час от началото на ферментационния процес.
Ензимна активност от 4,21 IU/ml на 144 час е отчетена при имобилизираната
спорова суспензия в зол-гелна матрица, съдържаща ТЕОS като прекурсор. Тя е сходна с
отчетената при свободната култура на 336 час. При използване на TMOS като прекурсор е
отчетена пренебрежимо ниска ксиланазна активност от началото на ферментационния
процес. Сравнявайки получените резултати при така проведените опити може да се
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предположи, че ТЕОS е по-подходящ прекурсор за имобилизация на споров материал на
щам Aspergillus awamori K-1.

Графика 22. Изменение на ксиланазната активност на имобилизиран в зол-гелни
матрици споров материал на щам Aspergillus awamori K-1
Съществуват данни в литературата за негативното действие на ТМОS при
използването му като прекурсор за формирането на зол-гелни матрици, тъй като се
наблюдава ранна загуба на биосинтетичните възможности на имобилизирания биологичен
материал поради инхибиращото влияние на метиловия алкохол в имобилизираната
система. На база отчетената ензимна активност и слабото инхибиращо действие на
етанола върху клетките, при по-нататъшните изследвания за имобилизация на културите
Aspergillus awamori K-1,Aspergillus oryzae PP и Rhizopus arrhizus КБ-2 е използван ТЕОS
като неорганичен прекурсор в хибридните матрици.
1.3. Определяне вида и оптималното количество на използвания за
имобилизация посевен материал на щам-продуцентите
Биосинтетичните възможности на имобилизираните култури зависят до голяма
степен от вида и количеството на изходния материал, който се включва в матриците.
Spasova et al. (2008) използват споров материал на Humicola lutea 120-5 с определени
количествени показатели за имобилизация в зол-гелни матрици, съдържащи прекурсор
TEOS и смес от PVA и PEG като органични компоненти. Те установяват, че се постига
максимална проява на биосинтетичните възможности на имобилизираната спорова култура
при концентрации, по-високи от 106 спори/ml.
За целта e проведен експеримент, при който различни количества спорова
суспензия (2 и 4 ml) на щам Aspergillus oryzae PP с концентрация 106 спори/ml са
имобилизирани в хибридни матрици, съдържащи TEOS и 20% РЕО. Така имобилизираният
споров материал е култивиран във ферментационна среда, съдържаща нишесте като
индуктор за биосинтеза на ензима α-амилаза. Получените резултати са представени в
таблица 4.
От получените резултати се вижда, че спорова суспензия с концентрация 106
спори/ml е недостатъчно количество за осъществяване на процеса на имобилизация.
Отчетена е ниска амилазна активност от 9,64 SKB U/ml на 288 час от началото на
ферментационния процес. Това налага използването на споров материал с по-висока
концентрация, който да обезпечи растежа, развитието и биосинтетичните възможности на
щам-продуцента.
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Таблица 4. Амилазна активност на 2 и 4 ml спорова суспензия на щам Aspergillus
oryzae PP с концентрация 106 спори/ml, имобилизирана в хибридни матрици, съдържащи
20% РЕО
Време на
ферментацията
(h)

α-амилазна активност (SKB U/ml)
4 ml спорова суспензия с
2 ml спорова суспензия с
6
концентрация 10 спори/ml,
6
концентрация 10 спори/ml,
имобилизирана в хибридни
имобилизирана в хибридни
матрици, съдържащи 20%
матрици, съдържащи 20% РЕО
РЕО

196

6.36

0

288

9.64

0

324

8.20

0

Изследвани са и възможностите за синтеза на α-амилаза от имобилизирана в
хибридни матрици спорова суспензия на щам Aspergillus oryzae PP с различни количества и
концентрация 108 спори/ml. Матриците включват TEOS като неорганичен прекурсор и 20%
РЕО като органичен компонент. Получените резултати са представени в графика 23:

Графика 23. Изменение на α-амилазната активност при култивирането на
имобилизирана спорова култура на щам Aspergillus oryzae PP в хибридни матрици,
съдържащи TEOS и 20 % РЕО
От представените данни се вижда, че най-висока ензимна активност от 137,28 SKB
U/ml е отчетена при пробата, съдържаща 6 ml спорова суспензия с концентрация 108
спори/ml, включена в хибридна матрица с 20% РЕО, на 504 час от началото на
ферментационния процес. Това се дължи на наличието на по-голям обем споров материал
в сравнение с другите две проби. В резултат на продължителното култивиране бе
наблюдавано частично разслояване на гелната матрица и прикрепване на
имобилизираната култура по стените на колбата, с което се обясняват и регистрираните
стойности на амилазната активност.
На база получените стойности на ензимната активност на имобилизирана спорова
суспензия с обем 6 ml и концентрация 108 спори/ml е проведен сходен експеримент с щам
Aspergillus awamori K-1. Спорова суспензия с обем 6 ml и концентрация 10 8 спори/ml е
имобилизирана в хибридни матрици, съдържащи ТЕОS като прекурсор и 20% РЕО като
органичен материал.
При това изследване са използвани две проби, обработени по различен начин.
Едната имобилизирана спорова суспензия е култивирана статично в продължение на 3
денонощия с цел прорастване на спорите и образуване на мицел. Другата проба е

30

култивирана в посевна среда без пшенични трици на клатачен апарат при 28 оС и 200 об/min
в продължение на 144 часа. Следва стерилно прехвърляне на двете проби във
ферментационна среда за синтеза на ксиланаза. Получените данни от проведените
експерименти са изложени на графика 24:

Графика 24. Имобилизация на спорова суспензия на щам Aspergillus awamori K-1 в
хибридни матрици и проследяване на биосинтетичните й възможности
От представените резултати се вижда, че ксиланазна активност от 2,76 IU/ml на 144
час е проявена от имобилизираната проба, директно прехвърлена във ферментационна
среда и култивирана на клатачен апарат за синтеза на ензим. При статичното култивиране
на първата проба в продължение на 3 денонощия се формира пелена, обхващаща всички
частици на матрицата. Въпреки формирането на такава структура, отчетената
ксиланазната активност е 0,64 IU/ml при култивирането й във ферментационна среда на
клатачен апарат при 200 об/min през целия процес.
Получените резултати от проведените експерименти със спорови суспензии на щам
продуцентите Aspergillus oryzae PP и Aspergillus awamori K-1 показват, че при
имобилизацията на споров материал в хибридни матрици, съдържащи РЕО, не се постигат
високи нива на изследваните ензимни активности. Тези данни насочват към използване на
вегетативен посевен материал, развит под формата на пелети, за по-нататъшните
изследвания върху поведението на щампродуцентите, имобилизирани в хибридни матрици.
1.4. Определяне на оптималното количество прекурсор, влизащ в състава
на хибридните матрици
Важно значение за растежа, развитието и проявата на биосинтетичните
възможности на микромицетните култури, имобилизирани в хибридни матрици, има
количеството на прекурсора, използвано за формирането им.
Peralta-Perez и колектив (2010) осъществяват имобилизация на пелетна култура на
щам Aspergillus niger, продуцент на ксиланазни ензими, в матрица, съдържаща 5 ml TMOS
като неорганичен прекурсор. Целта на използването на малко количество прекурсор за
формиране на хибридните матрици е създаването на по-тънка преграда между културата и
съдържащите се в средата индуктори на ензимната синтеза.
Въз основа на тези данни е проведена серия от експерименти, при които 24-часов
вегетативен посевен материал на щам Aspergillus awamori K-1, развит под формата на
пелети в посевна среда без пшенични трици, е имобилизиран в различни хибридни
матрици, съдържащи 5 или 18 ml прекурсор ТЕОS и 10, 15 и 20% РЕО. Пробите са
култивирани във ферментационна среда с пшенични трици и царевични какалашки на
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клатачен апарат при 28оС и 200 об/min. Данните от проведените изследвания са
представени в графики 25, 26 и 27:
Прехвърляне в свежа
ферментационна среда

Графика 25. Биосинтеза на ксиланаза от пелетни култури на щам Aspergillus
awamori K-1, имобилизирани в хибридни матрици, състоящи се от 5 или 18ml TEOS и 10%
РЕО
От получените резултати се вижда, че най-висока ксиланазна активност е отчетена
при пелетите, имобилизирани в хибридни матрици, съдържащи 18 ml TEOS като прекурсор
и 10% РЕО като органичен компонент, на 240 час от началото на ферментационния процес
от 9,65 IU/ml. Тази ензимна активност е сходна с ксиланазната активност от 9,81 IU/ml на
свободната пелетна култура, регистрирана на 120 час. Това най-вероятно се дължи на
частичното разслояване на носителя в условията на дълбочинно култивиране, като
матрицата заедно с имобилизираните пелети се захваща за стените на колбата,
образувайки биофилм. Освен това бе установено, че при използването на вариант 18 ml
TEOS + 10% РЕО ксиланазната активност се понижава, което наложи прехвърлянето на
имобилизирания материал в свежа ферментационна среда. Отново е отчетено повишаване
на ксиланазната активност от 4,76 IU/ml.
От представените данни на графика 26 се вижда, че най-висока ксиланазна
активност от 5,94 IU/ml проявява културата, имобилизирана в хибридна матрица,
съдържаща 5 ml TEOS и 15% РЕО на 504 час от началото на ферментационния процес.
Това най-вероятно се дължи на тънкослойната матрица, която осигурява по-добър
масообмен и синтеза на ензим. При културата, имобилизирана в хибридна матрица с 18 ml
TEOS и 15% РЕО, е отчетена ксиланазна активност от 4,99 IU/ml на 192 час от
ферментационния процес.
От получените резултати се вижда, че културата, имобилизирана в хибридна
матрица с 18 ml TEOS и 20% РЕО показва ксиланазна активност от 5,34 IU/ml на 192 час от
началото на ферментационния процес. Пробата, имобилизирана в матрица с 5 ml TEOS и
20% РЕО, проявява ксиланазна активност от 3,73 IU/ml на 240 час, след което е отчетено
понижаване на биосинтетичната активност на културата. Това наложи прехвърлянето й в
свежа ферментационна среда, в резултат на което бе отчетена ензимна активност от 5,51
IU/ml на 504 час от ферментационния процес. Тази стойност е съизмерима с ксиланазната
активност, регистрирана при културата, имобилизирана в матрица с 18 ml TEOS и 20%
РЕО, на 192 час от началото на ферментационния процес.
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Графика 26. Изменение на ксиланазната активност на имобилизирани култури в
хибридни матрици, съдържащи 5 или 18 ml TEOS и 15% РЕО
Прехвърляне в свежа
ферментационна среда

Графика 27. Биосинтеза на ксиланаза от имобилизирани култури в хибридни
матрици, съдържащи 5 или 18 ml TEOS и 20% РЕО
От получените резултати се вижда, че културата, имобилизирана в хибридна
матрица с 18 ml TEOS и 20% РЕО показва ксиланазна активност от 5,34 IU/ml на 192 час от
началото на ферментационния процес. Пробата, имобилизирана в матрица с 5 ml TEOS и
20% РЕО, проявява ксиланазна активност от 3,73 IU/ml на 240 час, след което е отчетено
понижаване на биосинтетичната активност на културата. Това наложи прехвърлянето й в
свежа ферментационна среда, в резултат на което бе отчетена ензимна активност от 5,51
IU/ml на 504 час от ферментационния процес. Тази стойност е съизмерима с ксиланазната
активност, регистрирана при културата, имобилизирана в матрица с 18 ml TEOS и 20%
РЕО, на 192 час от началото на ферментационния процес.
Въз основа на получените резултати от проведената серия от експерименти може
да се направи извода, че използването на 18 ml прекурсор в състава на хибридните
матрици е по-подходящо за имобилизация на култури от щам Aspergillus awamori K-1. Ето
защо носителите за имобилизация съдържат 18 ml TEOS при по-нататъшните проучвания
върху биосинтетичните възможности на изследваните щам-продуценти.
1.5. Определяне на оптималното процентно съдържание на подбраните
органични компоненти, влизащи в изграждането на хибридните матрици
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При формирането на хибридните матрици за имобилизация на щамовете Aspergillus
awamori K-1 и Aspergillus oryzae PP е използван РЕО като органичен компонент въз основа
на експериментите за изследване на влиянието на различни органични съединения. От
значение за проявата на биосинтетичните възможности на двата продуцента е процентното
съдържание на РЕО в състава на носителите.
За целта 24-часова култура от щам Aspergillus awamori K-1 с обем 10 ml, развита под
формата на пелети в посевна среда без пшенични трици, е имобилизирана в хибридни
матрици, съдържащи 5, 10, 15 и 20% РЕО.
Имобилизираният
вегетативен
посевен
материал
е
култивиран
във
ферментационна хранителна среда, съдържаща пшенични трици и царевични какалашки и
в среда, съдържаща 1% ксилан, като инкдуктори на ксиланазната биосинтеза.
Ферментационният процес е проведен на клатачен апарат при 200 об/min и 28 оС.
Вследствие на проведените експерименти са получени следните резултати, изложени в
графика 28:

Графика 28. Изменение на ксиланазната активност на 24-часова култура Aspergillus
awamori K-1, развита под формата на пелети и имобилизирана в хибридни матрици с
различно процентно съдържание на РЕО
Данните от експеримента показват, че пробата, съдържаща 10% РЕО, проявява
ензимна активност от 9,65 IU/ml на 240 час от ферментацията. При по-нататъшните
анализи е отчетено понижение на ксиланазната активност на тази имобилизирана култура,
поради което бе прехвърлена в свежа ферментационна среда. В резултат на това пробата,
съдържаща 10% РЕО, проявява ензимна активност от 4,76 IU/ml на 504 час от началото на
ферментационния процес. Получените резултати най-вероятно се дължат на частичното
разслояване на носителя в условията на дълбочинно култивиране, като матрицата заедно с
имобилизираните пелети се захваща за стените на колбата, образувайки биофилм. При
културите, имобилизирани в носители с 15 и 20% РЕО, са отчетени ензимни активности от
4,99 и 5,34 IU/ml на 192 час от началото на ферментационния процес. От получените
резултати се вижда, че по-голямото съдържание на органика в хибридните матрици
благоприятства развитието на културите и синтезата на ензима ксиланаза, тъй като
осигурява по-голяма порьозност на носителя и увеличава възможностите за достъп до
индукторите.
Идентично изследване е проведено и с имобилизирана култура на щам Aspergillus
oryzae PP, която е развита под формата на пелети в посевна среда с разтворимо нишесте,
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но без наличието на пшенични трици и соево брашно. Така полученият вегетативен
посевен материал е имобилизиран в хибридни матрици, съдържащи 18 ml TEOS като
неорганичен прекурсор и съответно 5, 10, 15 и 20 % РЕО като органичен компонент.
Имобилизираните пелети са култивирани във ферментационна среда, съдържаща
разтворимо нишесте, на клатачен апарат при 28 оС и 200 об./min. Получените резултати са
представени в графика 29:
Прехвърляне в свежа
ферментационна
среда

Графика 29. Биосинтеза на α-амилаза от имобилизирани пелетни структури на щам
Aspergillus oryzae PP в хибридни матрици, съдържащи 5, 10, 15 и 20 % РЕО
От получените данни се вижда, че културата, имобилизирана в хибридна матрица с
10% РЕО, проявява най-висока ензимна активност от 1297,44 SKB U/ml на 576 час след
прехвърляне в свежа ферментационна среда на 264 час. Тази отчетена активност е
съизмерима с амилазната активност на неимобилизираната култура на Aspergillus oryzae
PP от 1274,76 SKB U/ml на 72 час от култивирането. Сходна с амилазната активност на
неимобилизирания щам е отчетена при пробата, имобилизирана в хибридна матрица с 15%
РЕО – 894 SKB U/ml на 864 час от ферментационния процес. Това вероятно се дължи на
образуването на тънък филм от носителя по стените на колбата, върху който културата
формира множество колонии, спорулира и продуцира амилаза. Тези условия
благоприятстват по-големия достъп до компонентите на ферментационната среда, до
нишестето за индуциране на ензимна биосинтеза и до кислород, необходим за развитието
на щама. Развитието на културите, имобилизирани в хибридни матрици, съдържащи 10 и
15% РЕО, най-вероятно се дължи на по-голямото количество органичен компонент в
сравнение с пробата с 5% РЕО. Това определя по-големия размер на порите на носителя и
осигурява възможност на индуктора да достигне до пелетите.
Получените ензимни активности на имобилизираните пелетни култури на щам
Aspergillus oryzae PP са съизмерими с тези на свободните поради по-голямата достъпност
на индуктора. При култивирането на щам Aspergillus oryzae PP е използвано разтворимо
нишесте, което по-лесно може да достигне до имобилизираната култура при протичащите
масообменни процеси. Индуктори на ксиланазната биосинтеза са пшеничните трици и
царевичните какалашки, които поради твърдата си форма са по-малко достъпни до
затворения в хибридните матрици щам Aspergillus awamori K-1.
Въз основа на проведените експерименти с имобилизирани култури от
изследваните щамове Aspergillus, може да се направи извода, че развитието под формата
на пелети води до получаването на по-ниски хидролазни активности. Ето защо при понататъшните ни изследвания върху имобилизацията по зол-гелния метод се използва 24часов
вегетативен посевен материал с мицеларен растеж, от трите изследвани щама.

35

2. Синтез на нови хибридни матрици на основата на различни неорганични
компоненти и прекурсори чрез използване на зол-гелния метод.
Wang et al. (2005) посочват силициевите матрици като ефективни носители за
имобилизация на база физическо включване, чиито размер на порите благоприятства
задържането на клетките в биокаталитичната система и не затруднява дифузията на
хранителните вещества и синтезираните метаболитни продукти при процесите на
дълбочинно култивиране. Редица научни колективи установяват благоприятното влияние
на зол-гелни матрици, съдържащи калциев алгинат (Са-алгинат), върху механичната
стабилност и биологичната активност на имобилизираните клетки. Като част от
планираните експериментални дейности за осъществяване на поставената цел, са
синтезирани няколко варианта на хибридни материали, съдържащи като основен
компонент SiO2, внесен чрез силициеви прекурсори – TEOS и TMOS. Част от SiO2 прекурсор
е замествана с различни органични компоненти. Синтезът на неорганично-органичните
хибридни материали е осъществен по зол-гелен метод. С помощта на SЕМ и АFМ са
направени микроструктурни изследвания на пробите хибридни материали (таблица 5):
Таблица 5. Микроструктурни изследвания на хибридните материали чрез SЕМ и
АFМ анализите.

От направените изследвания с прекурсорите TEOS или TMOS се установи, че
новообразуваните матрици се характеризират със сравнително хомогенна структура. От
получените резултати при синтезата на матрици с различни органични компоненти се
вижда, че при използването на калциев алгинат към състава на матриците се постига
увеличаване на повърхността за имобилизация на клетките на продуцента. Най-изявена
тенденция на промяна на повърхността на материалите е отчетена при увеличаване на
процентното съдържание на калциевия алгинат до 15%. Друга зависимост, която се
наблюдава от получените резултати е, че видът на прекурсора влияе върху големината на
образувалите се пори, частици и агрегати.
Въз основа на проучените комбинации от неорганични и органични компоненти,
чрез използването на зол-гелния синтез са конструирани следните нови хибридни матрици,
които са използвани за имобилизация на изследваните микромицетни щамове:
Вариант 2.1. Матрица изградена от 5% индуктор, неорганичен прекурсор TEOS и 5%
калциев алгинат;
Вариант 2.2. Матрица изградена от 5% индуктор, неорганичен прекурсор TEOS и
10% калциев алгинат;

36

Вариант 2.3. Матрица, изградена от 5% индуктор, неорганичен прекурсор TEOS и
15% калциев алгинат;
Вариант 3.1. Матрица, изградена от 5% индуктор и неорганичен прекурсор TEOS;
Вариант 3.2. Матрица, изградена от 5% индуктор и неорганичен прекурсор APTES;
Вариант 4.1. Матрица, изградена от 5% индуктор, неорганичен прекурсор TEOS и
10% PEO;
Вариант 4.2. Матрица, изградена от 5% индуктор, неорганичен прекурсор APTES и
10% PEO;
Вариант 5.1. Матрица, изградена от 10% индуктор, неорганичен прекурсор
TEOS и 10% PEO;
Вариант 5.2. Матрица, изградена от 10% индуктор, неорганичен прекурсор APTES и
10% PEO.
Новосъздадените хибридни матрици с имобилизирани in situ култури от
изследваните щамовете са проучени по отношение на способността им за задържане на
микробните култури и изявата на биосинтетична активност.
Установено е, че особено значение за осъществяването на ефективна
имобилизация има вида на използвания органичен носител, който играе роля и при
оптимално протичане на масообменните процеси в имобилизираната система. Въз основа
на проучените литературни данни са проведени експерименти за изследване влиянието на
редица органични съединения, влизащи в състава на хибридните носители, върху растежа
и развитието на микромицетните щамове. Получените резултати от предходни изследвания
от колектива определят РЕО, РЕG и калциев алгинат като най-подходящи органични
компоненти, които да бъдат включени в състава на хибридните матрици за имобилизация
на споров и вегетативен посевен материал от изследваните щамове.
При проведените експерименти с щамовете Aspergillus oryzae PP и Aspergillus
awamori K-1 са установени ензимни активности на изследваните хидролазни активности повисоки или съизмерими с тези на свободните култури при матрици, съдържащи 10% РЕО и
различен процент калциев алгинат. От получените резултати може да се предположи, че
по-високото процентно съдържание на органични компоненти в хибридните матрици
благоприятства развитието на културите и продуцирането на хидролазни ензими. Една от
възможните хипотези за обяснение на получените резултати се основава на това, че при
по-високото процентно съдържание на органични компоненти се постига по-голяма
структурна еднородност и порьозност на матриците, което от своя страна води до
подобряване на масообменните процеси и в частност по-лесен достъп на индукторите за
синтез на хидролазни ензими до имобилизираните продуценти.
След направеното охарактеризиране на всички новосинтезирани матрици в
предходните точки, опитите ни се насочиха към определяне на вида на имобилизирания
микромицетен материал и към доказване на най-подходящите носители.
2.1. Морфологични характеристики на имобилизираните култури в
хибридните матрици.
Проведени са серия от опити за определяне влиянието на процентното съдържание
(5, 10 и 15%) на органични компоненти – PEO и калциев алгинат при структурното
формиране на новите хибридни матрици и изявата на биосинтетичната активност на
изследваните микромицети. На фигура 1 са представени макроскопски и микроскопски
снимки на успешно имобилизираните щамове в хибридни матрици варианти 2.1, 2.2 и 2.3.
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Фигура 1. Развитие на успешно имобилизираните микромицетни щамове в
хибридни матрици варианти 2.1, 2.2 и 2.3.

щам Rhizopus arrhizus КБ-2
Микроскопска морфология на щам Rhizopus arrhizus КБ-2,
имобилизиран в матрица, съставена от 5% индуктор, неорганичен прекурсор
TEOS и 10% калциев алгинат

Макроскопска морфология на на щам Rhizopus arrhizus КБ-2,
имобилизиран в матрица, съставена от 5% индуктор, неорганичен прекурсор
TEOS и 10% калциев алгинат
Имобилизираните вегетативни посевни материали са култивирани във
ферментационни хранителни среди, съдържащи съответния индуктор на ензимната
синтеза, описани в глава „Материали и методи’’. Посочените ферментационни хранителни
среди са инокулирани с новосинтезираните хибридни матрици (варианти 2.1, 2.2 и 2.3),
съдържащи 18 ml TEOS, 5% индуктор – нишесте, ксилан или соево брашно и 5, 10 и 15%
Ca-алгинат като органични компоненти. Ферментационният процес е проведен на клатачен
апарат при 250 об/min и 28оС. По време на проведените експерименти са получени
следните резултати, представени в графика 30 за щам Aspergillus oryzae PP, графика 31 за
щам Aspergillus awamori K-1 и графика 32 за щам Rhizopus arrhizus КБ-2:
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Графика 30. Биосинтеза на ензима α-амилаза от имобилизирани култури на щам
Aspergillus oryzae PP в хибридни матрици варианти 2.1, 2.2 и 2.3

В р е м е н а ф е р м е н та ц и я та (h )

Н е и м о б и л и з и р а н а к у л т у р а о т A s p e r g illu s a w a m o r i K - 1
5 % С а -а л ги н а т
1 0 % С а -а л ги н а т
1 5 % С а -а л ги н а т

Графика 31. Ксиланазна активност на щам Aspergillus awamori K-1, имобилизиран в
хибридни матрици варианти 2.1, 2.2 и 2.3
Получените данни от проведените експерименти показват, че и при двете
микромицетни култури, имобилизирани в хибридни матрици, съдържащи 15% калциев
алгинат, има отсъствие или ниска ензимна активност (амилазна и ксиланазна) в сравнение
със свободните тест култури. Най-вероятно тези резултати се дължат на високото
процентно съдържание на органичната компонента в хибридната матрица, която оказва
инхибиращо действие върху развитието на щамовете продуценти.
И при двете серии експерименти се установява, че при имобилизиране в носители
вариант 2.1 и вариант 2.2, се отчита максимална амилазна активност от 340,42 SKB U/ml на
720-я час от началото на ферментационния процес, и максимална ксиланазна активност от
11,48 IU/ml на същия час и 14,85 IU/ml на 600-я час от началото на процеса. Представените
данни показват, че културите, имобилизирани в хибридни носители варианти 2.1 и 2.2,
запазват биосинтетичните си възможности за продължителен период от време, макар и с
биосинтетична активност значително по-ниска (около 50% по-ниска) от тази отчетена при
свободните култури.
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Графика 32. Биосинтеза на ензима липаза от имобилизирани култури на щам
Rhizopus arrhizus КБ-2.
От представените данни се вижда, че най-висока липазна активност от 17,93 FIP
U/ml е отчетена при културата, имобилизирана в хибридна матрица вариант 2.2 на 72 -я час
от култивирането. Тази стойност е по-ниска от отчетената активност от 60,72 FIP U/ml при
свободната култура на същия час от ферментационния процес. Това ни дава основание да
смятаме, че е протекла сравнително успешна имобилизация на този микромицетен щам в
хибридна матрица, съдържаща10% калциев алгинат, като е постигната 1/3 от активността
на неимобилизирания мицел. Получените резултати от проведените експерименти
свидетелстват за сравнително успешно осъществена имобилизация (варианти 2.1. и 2.2.) и
неуспешна имобилизация (вариант 2.3.) на подбраните щам продуценти Aspergillus oryzae
PP и Aspergillus awamori K-1.
От така представените резултати може да се предположи, че по-високото процентно
съдържание (до 10% Ca-алгинат) на органични компоненти в състава на хибридните
матрици благоприятства развитието на културите и продуцирането на хидролазни ензими.
Една от възможните хипотези за обяснение на получените резултати се основава на това,
че при по-високото процентно съдържание на органични компоненти се постига по-голяма
структурна еднородност и порьозност на матриците, което от своя страна води до
подобряване на масообменните процеси и в частност по-лесен достъп на индукторите за
ситез на хидролазни ензими до имобилизираните продуценти.
Получените резултати от проведените експерименти определят 10% -я калциев
алгинат като най-подходящото количество органичен компонент, който да бъде включен в
състава на хибридните матрици за имобилизация на вегетативен посевен материал от
щамовете Aspergillus oryzae PP, Aspergillus awamori K-1 и Rhizopus arrhizus КБ-2.
Аналогични експерименти са проведени и с имобилизирани култури на трите щампродуцента в хибридни матрици (варианти 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2), съдържащи 18 ml
TEOS или APTES, 5 и 10% индуктор – нишесте, ксилан или соево брашно и 10% РЕО.
Получените данни от проведените експерименти показват, че при имобилизираните култури
и на трите щама в шесте варианта хибридни матрици, има отсъствие на изследваната
хидролазна активност. Тези резултати свидетелстват за неуспешно осъществена
имобилизация на подбраните щамове продуценти Aspergillus oryzae PP, Aspergillus awamori
K-1 и Rhizopus arrhizus КБ-2 при шесте варианта на хибридни матрици. Ето защо в дадения
случай смятаме, че тези хибридни матрици не са подходящи носители за имобилизация на
култури от изследваните микромицетни щамове.
2.2. Оптимизиране условията на култивиране на имобилизираните в
хибридни матрици култури от щам-продуцентите Aspergillus awamori K-1 и
Aspergillus oryzae PP
Въз основа на получените резултати при имобилизацията на микромицетните
щамове в хибридни матрици са подбрани подходящи системи, проявяващи високи
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биосинтетични активности по отношение на хидролазните активности. С цел оптимизиране
условията на култивиране на новосинтезираните биокаталитични системи са проведени
експерименти с допълнително добавяне към ферментационните хранителни среди на
царевичен екстракт, с цел повишаване на биосинтетичните им възможности.
За целта успешно имобилизираните микромицетни щамове в хибридни матрици
вариант 2.1 и вариант 2.2 са култивирани във ферментационна среда, съдържаща 2%
царевичен екстракт. Ферментационният процес е проведен на клатачен апарат при 250
об/min и 28оС. На всеки 48 часа са вземани проби и е анализирана биосинтетичната
активност на изследваните ефективни биокаталитични системи. Получените резултати от
проведените експерименти са представени в графика 34 за щам Aspergillus awamori K-1 и
графика 35 за щам Aspergillus oryzae PP:
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Графика 34. Ксиланазна активност на имобилизирана култура от щам Aspergillus
awamori K-1 в хибридни матрици варианти 2.1 и 2.2 в среда с царевичен екстракт
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Графика 35. Биосинтеза на ензима α-амилаза от имобилизирани култури на щам
Aspergillus oryzae PP в хибридни матрици варианти 2.1 и 2.2 в среда с царевичен екстракт
И при двете серии експерименти се установява, че при имобилизиране в носители
вариант 2.1 и вариант 2.2, е отчетена максимална ксиланазна активност от 28,87 IU/ml на
120-я час и 26,92 IU/ml на 168-я час от началото на ферментационния процес и максимална
амилазна активност от 3042,04 SKB U/ml на 408-я час от началото на процеса.
Представените данни показват, че културите, имобилизирани в хибридни носители
варианти 2.1 и 2.2 в среда с царевичен екстракт, запазват биосинтетичните си възможности
за продължителен период от време до 744-я час от култивирането. От проведените опити
може да се направи и заключението, че отчетената биосинтетична активност е сходна с
тази на свободните тест култури.
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Така получените резултати за щам Aspergillus awamori K-1 се явяват около и над
80% от получените резултати при свободната изследвана култура в среда с царевичен
екстракт. Най-висока активност е отчетена при щам Aspergillus oryzae PP, имобилизиран в
хибридна матрица вариант 2.2, достигаща 100% от активността отчетена при свободната
култура в среда с царевичен екстракт. Тези активности се явяват с 89% по-високи от
отчетените при опитите с културите, имобилизирани в същите хибридни матрици,
култивирани в класическите ферментационни среди.
Получените резултати от проведените експерименти определят наличието на
царевичен екстракт в състава на ферментационните среди, като благоприятно за
развитието на имобилизираните култури от щамовете Aspergillus oryzae PP и Aspergillus
awamori K-1. Имобилизираните микромицетни щамове повишават и запазват
биосинтетичната си активност, което дава възможност за многократното им използване
като продуценти на амилазни и ксиланазни ензими.
Част IV. Изследване на биологичната активност на културална течност от
щамове Rhizopus и Aspergillus върху тест растения.
Осъществено е 120-часово култивиране на щамове Rhizopus arrhizus КБ-2 и
Aspergillus awamori K-1 при дълбочинни условия, като получените след отстраняване на
биомасата културални течности са изследване на биологичната им активност върху семена
от тест-растение соя in vivo. Успоредно семената са обработени и с дестилирана вода,
използвана като контрола в настоящия експеримент. Резултатите от проведения
хипокотилов тест на тъмно и под действието на червена светлина са отчетени на седмия
ден след третирането на семената. Според получените данни, представени на графика 36,
изразен положителен ефект се наблюдава при прилагането 500х разредена концентрация
на културалната течност върху семена, отглеждани при червено осветяване.

Графика 36. Влияние на културална течност от щам Rhizopus arrhizus КБ-2 с
различни концентрации върху дължината на хипокотилите, получените при отглеждане на
соевите семена на тъмно или при червено осветяване
Всички отделени при култивирането метаболитни продукти влияят върху
нарастването на хипокотила, като изследваните културални течности съдържат ензими и
фитохормони. Възможно е да има инхибитори на растежа като абсцисиева киселина и др.
Резултатите от контролния вариант показват наличието на инхибиращ ефект върху
нарастването на хипокотила „на светло”, докато при високи разреждания червената
светлина активира фитохромната система в по-голяма степен. В този случай, след като се
премине границата от 500х, е наблюдавано съществено увеличаване на дължината на
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хипокотила. На графика 37 са представени резултатите, получени след отчитането на
разликата в дължината на хипокотилите, отглеждани при червена светлина или на тъмно
спрямо общата разлика. При използването на 10000х разреждане е отчетен най-силен
положителен ефект върху фиотохромната система.

Графика 37. Разлика в дължината на хипокотилите, отглеждани при червена
светлина или на тъмно спрямо общата разлика - активност (%), при въздействие на
културална течност от щам Rhizopus arrhizus КБ-2.
Аналогичен експеримент е проведен и с щам Aspergillus awamori K-1, като
резултатите са представени на графика 38 и 39:

Графика 38. Влияние на културална течност от щам Aspergillus awamori K-1 с
различни концентрации върху дължината на хипокотилите, получените при отглеждане на
соевите семена на тъмно или при червено осветяване
Според отчетените данни, културалната течност от изследвания щам оказва
положителен ефект върху тест-растението при отглеждането му под действието на червена
светлина, като първи пик на силна стимулация се наблюдава при прилагането на
неразредена културална течност. На графика 39 са представени резултатите, получени
след отчитането на разликата в дължината на хипокотилите, отглеждани при червена
светлина или на тъмно спрямо общата разлика
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Графика 39. Разлика в дължината на хипокотилите, отглеждани при червена
светлина или на тъмно спрямо общата разлика - активност (%), при въздействие на
културална течност от щам Aspergillus awamori K-1
Изразен положителен ефект се наблюдава при прилагането на култрална течност
от изследвания щам, разредена 5000х, което ни дава основание да смятаме, че се дължи
на наличието на гиберелини. Установено е, че при използването на 500х, 1000х и 10000х
разреждане се получава 26 - 27% разлика, като при липса на светлина се наблюдава послабо развитие на хипокотила спрямо контролата. Според получените резултати от
хипокотиловия тест растението се повлиява положително от обработката с културална
течност от изследвания щам.
За целта на експеримента е проведен HPLC-MS анализ на съдържанието на
фитохормони в културални течности от дълбочинно развити култури на щамове Rhizopus
arrhizus КБ-2, Aspergillus awamori K-1 и Aspergillus oryzae PP. Концентрациите на
анализираните вещества в пробите са определени на базата на индивидуални
калибрационни криви. Получените резултати са представени в таблица 6.
Таблица 6. Растежни регулатори (ng/ml), продуцирани от изследваните щамове

От получените резултати става ясно, че при своето култивиране щамове Rhizopus
arrhizus КБ-2, Aspergillus awamori K-1 и Aspergillus oryzae PP продуцират гиберелинова
киселина GA3, като отчетените стойности са съответно 27881 ng/ml, 24.59 ng/ml и 127.69
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ng/ml. Синтез на GA4 се установява единствено от щам Aspergillus oryzae PP – 13820 ng/ml.
Впечатление правят високите нива на съдържание на зеатин в пробите, който играе важна
роля при растежа и развитието на семената, както и при образуването на плодовете при
растенията. Отчетени са и високи нива на абсцисиева киселина в културалните течности и
при трите щама, като Rhizopus arrhizus КБ-2 синтезира най-голямо количество – 88.91 ng/ml.
Според получените резултати щамовете продуцират и флурпримидол и тидиазурон, които
се яват растежни регулатори при аксиалното нарастване на пъпките при растенията.
Въз основа на отчетените данни от проведения експеримент може да се направи
извода, ще изследваните микромицетни щамове продуценти на хидролазни ензими,
синтезират и вторични метаболитни продукти, които оказват изявен положителен ефект
върху тест-растение соя.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящия дисертационен труд са приложени някои от основните техники за
повишаване и поддържане на клетъчната жизнеспособност и биосинтетичната активност на
микромицетни щамове продуценти Rhizopus arrhizus КБ-2, Aspergillus awamori K-1 и
Aspergillus oryzae PP, продуценти на ензимите липаза, α-амилаза и ксиланаза. Чрез
прилагането на методите на математичното моделиране е постигнато повишаване на
липазната активност на щам Rhizopus arrhizus КБ-2 в условия на дълбочинно култивиране.
Прибавянето на растежен фактор във ферментационните среди за култивиране щамовете
Aspergillus awamori K-1 и Aspergillus oryzae РP доведе до получаването на по-високи
хидролазни активности. Приложени са и два от основните методи за имобилизация на
клетъчни култури, а именно адсорбция върху природен органичен носител - луфа,
нероганични материали - зеолити, както и физическо включване в хибридни матрици,
формирани по зол-гелния метод. При изследването на хидролазните активности на
имобилизирани култури от трите щама и от проведените експерименти за оптимизация на
технлогичните параметри на култивиране и състава на матриците са получени следните поважни резултати:

Според получените ензимни активности на имобилизираните култури, сравнени със
стойностите на свободните клетки може да се заключи, че щам Aspergillus awamori K-1 е
най-подходящ биообект за имобилизация по метода на адсорбция върху луфа и зеолити,
както и чрез физическо включване в зол-гени хибридни матрици, съдържащи калциев

45

алгинат. Зеолитите, в частност модифициран зеолит с медни йони, са приложими носители
за имобилизация на щам Rhizopus arrhizus КБ-2 продуцент на липаза, като се постига
повишаване и задържане на ензимната активност. Амилазна активност, сравнима с тази на
свободната култура, е постигната при използването на хибридна матрица, съдържаща 10%
калциев алгинат, което определя зол-гелният метод като подходящ за имобилизация на
щам Aspergillus oryzae PP. Имобилизираните култури и от трите щама запазват своята
жизнеспособност и биосинтетична активност при продължителни ферментационни процеси.
Освен като продуценти на хидролазни ензими, щамовете могат да бъдат използвани за
биосинтеза на вторични метаболитни продукти, играещи ролята на растежни регулатори
при растенията.
На база на проведената експериментална работа може да се заключи, че са
направени първите стъпки към създаването на технология за използването на
имобилизирани култури от микромицетните щамове Rhizopus arrhizus КБ-2, Aspergillus
awamori K-1 и Aspergillus oryzae PP в подбраните матрици, която може да бъде разработена
и приложена в промишлен мащаб.
VI.ИЗВОДИ
Въз основа на проведените изследвания по настоящия дисертационен труд могат
да бъдат направени следните по-важни изводи:
1. С помощта на еднофакторен анализ и м а т е м а т и ч н о м о д е л и р а н е е
п о с т и г н а т о повишаване на липазната активност до 60,72 FIP U/ml при култивиране на
щам Rhizopus arrhizus КБ-2 в дълбочинни условия.
2. Постигнато е повишаване на ензимната активност до 3011,28 SKB U/ml и 33,83
IU/ml чрез добавяне на 2% царевичен екстракт във ферментационната среда за култивиране
на щамовете Aspergillus.
3. Вариантът модифициран зеолит с медни йони се явява най-подходящ за
имобилизация на щамове Aspergillus awamori K-1 и Rhizopus arrhizus КБ-2 по метода на
адсорбцията.
4. При имобилизация на изследваните продуценти върху луфа е установено
повишаване на ензимната активност до 29,40 IU/ml на 696-я час само при Aspergillus
awamori K-1.
5. Хибридната матрица, съдържаща 10% Ca-алгинат, 5% индуктор и TEOS е найподходяща за имобилизация на вегетативен посевен материал от щамовете Aspergillus
oryzae PP и Rhizopus arrhizus КБ-2.
6. Получените резултати определят хибридната матрица, съдържаща 5% Caалгинат, 5% индуктор и TEOS е най-подходяща за имобилизация на вегетативен посевен
материал от Aspergillus awamori K-1.
7. Наличието на царевичен екстракт в състава на ферментационните хранителни
среди допринася за по-благоприятния растеж и развитие на имобилизираните култури от
щамовете Aspergillus awamori K-1 и Aspergillus oryzae PP, като отчетената активност
достига до 85 и 100% от тази получена при свободните култури съответно.
8. Имобилизираните в хибридни органо-неорганични матрици микромицетни щамове
от род Aspergillus и род Rhizopus запазват биосинтетичните си възможности до 744-я час от
ферментационния процес.
9. Постигнато е повишаване на липазната биосинтеза при изпозването на
модифициран зеолит с медни йони за имобилизация на щам Rhizopus arrhizus КБ-2 по
метода на адсорбицята.
10. Получените резултати определят зол-гелния метод като подходящ за
имобилизация на щам Aspergillus oryzae PP.
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11. От проучените продуценти, щам Aspergillus awamori K-1, продуцент на ксиланаза,
се явява най-подходящ биообект за имобилизация по метода на адсорбцията и
физическото вклюване в зол-гелни хибридни матрици.
12. При проведения първоначален скрининг за биосинтеза на вторични метаболитни
продукти върху тест-растение соя е установено, че изследваните щамове продуцират
растежни регулатори,повлияващи развитието на семената му.

VII.ПРИНОСИ
С научен характер
1. Конструиран е оптимален състав на хранителната среда за култивиране на щам
Rhizopus arrhizus КБ-2 и продукция на липаза чрез използване на методите на математично
моделиране.
2. Получени са активни култури от микромицетните щамове Aspergillus oryzae PP,
Aspergillus awamori K-1 и Rhizopus arrhizus КБ-2, имобилизирани по метода на адсорбцията
и физическото включване.
3. Установен е биосинтетичния потенциал на изследваните щамове Aspergillus
oryzae PP, Aspergillus awamori K-1 и Rhizopus arrhizus КБ-2 по отношение на спектъра от
биологично-активни вещества, повлияващи растежа и развитието на растенията.
С научно-приложен характер
4. Реализирани са успешно процеси на култивиране на имобилизирани култури от
изследваните щамове продуценти Aspergillus oryzae PP, Aspergillus awamori K-1 и Rhizopus
arrhizus КБ-2 при оптимизирани условия.
5. Доказано е запазването на жизнеспособността и биосинтетичната активност на
щамове Aspergillus oryzae PP, Aspergillus awamori K-1 и Rhizopus arrhizus КБ-2 като
имобилизирани култури при продължителни ферментационни процеси.
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Investigation of the biosynthesis of hydrolytic enzymes of immobilized
fungal producers
Mariya Stefanova Abaeva
Abstract
A study on the biosynthetic capabilities of the fungal strains Rhizopus arrhizus КB-2,
Aspergillus oryzae PP and Aspergillus awamori K-1 for biosynthesis of lipase, amylase and
xylanase in batch cultivation processes has been conducted. The composition of the liquid
medium has been optimized by varying of the concentration of the components that affect the
lipase activity of the strain Rhizopus arrhizus КB-2. With the help of a single factor analysis and
mathematical modeling an increase of the lipase activity up to 60,72 FIP U/ml has been achieved
in the strain Rhizopus arrhizus КB-2 in batch cultivation. The capabilities of an enhancement of
the hydrolytic activity of free cell cultures of Aspergillus oryzae PP and Aspergillus awamori K-1
producing strains of α-amylase and xylanase have been investigated. An increase of the enzyme
activity up to 3011,28 SKB U/ml and 33,83 IU/ml has been achieved by adding 2% maze extract
in the fermentation media for cultivation of the Aspergillus strains.
A selection of natural inorganic and organic materials as matrices for immobilization of the
fungal strains has been performed by using the method of adsorption on natural and modified
inorganic materials - zeolites and a natural organic carrier – luffa. The variant modified zeolite with
copper ions turned out to be most suitable for immobilization of the strains Aspergillus awamori K1 and Rhizopus arrhizus КB-2 by the adsorption method. By immobilizing the investigated
producers onto luffa an increase in the xylanase activity up to 29,40 IU/ml has been detected on
the 696th hour only in the Aspergillus awamori K-1 strain. The biosynthesis of hydrolytic enzymes
has been investigated in the strains Aspergillus oryzae PP, Aspergillus awamori K-1 и Rhizopus
arrhizus КB-2 while immobilized in hybrid matrices by the sol-gel method. The optimal parameters
of the immobilization process in hybrid matrices has been studied for the strains Aspergillus
oryzae PP и Aspergillus awamori K-1.
A hybrid matrix containing 10% Ca-alginate, 5% inducer and TEOS is most suitable for
immobilization of microbial cells of the strains Aspergillus oryzae PP и Rhizopus arrhizus КB-2.
The results obtained determine a hybrid matrix containing 5% Ca-alginate, 5% xylan and TEOS
as most suitable for immobilization of microbial cells of Aspergillus awamori K-1. The presence of
maze extract in the composition of the fermentation media favors the growth of the immobilized
strains Aspergillus awamori K-1 и Aspergillus oryzae PP and the detected enzyme activities
reached 85% and 100%, respectively, of the activities obtained in the control cultures. The
cultures immobilized in hybrid matrices by the sol-gel technique retain their biosynthetic
capabilities up to 744th hour of the fermentation processes.
The biological activity of the fungal strains of the genus Rhizopus and Aspergillus has
been investigated on plant cultures in vivo. During the initial screening for biosynthesis of
secondary metabolites on soy-beans it was found out that the studied strains produce plant
growth regulators, affecting the development of its seeds.
Keywords: Aspergillus, Rhizopus, immobilization, zeolites, luffa, sol-gel
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