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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  

 

РСС – редуцирани серни съединения; 

ДВ – дренажни води; 

КДВ – кисели дренажни води; 

МС – метален сулфид; 

ОРП – окислително-редукционен потенциал; 

AMD (acid-mine drainage) – кисели-дренажни води; 

STB (Stir Tank Bioreactor) – биореактор с размесване; 

PCR (poly chain reaction) – полимеразно-верижна реакция; 

Real-time PCR – полимеразно-верижна реакция в реално време; 

FISH (fluorescence in situ hybridization) – флуоресцентна хибридизация in situ; 

DGGE (denaturing gradient gel electrophoresis) – денатурираща градиентна гел 

електрофореза; 

КОЕ – колонии образуващи еденици; 

Еh (oxidation/reduction potential) – окисилително-редукционен потенциал; 

OTUs (operational taxonomic units) – оперативни таксономични еденици; 

Nif (nitrogen fixation) – азотфиксация; 

НАД - Никотинамид аденин динуклеотид; 

АТФ – аденозинтрифосфат; 

НАДФ – никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфат; 

Rus – рустицианин; 

RISC (reduced inorganic sulfur compounds) – редуцирани неорганични серни 

съединения; 

GSSH – сулфан сулфат; 

HDR – хетеродисулфидна редуктаза; 

EPS (extracellular polymeric substances) – екстрацеуларни полимерни субстанции; 

АТСС (American Type Culture collection) – американска типова колекция; 

Fur – ferric uptake regulation; 

ПАВ – повърхностно-активни вещества; 

ARDRA (Amplified rDNA (Ribosomal DNA) Restriction Analysis) 
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УВОД 

 

Реакциите между микроорганизмите и минералите са изключително разнообразни и 

по настоящем метаболитната активност на автохтонната микрофлора на сулфидните 

находища се използва за промишлен добив на метали. Окислението на сулфидни 

минерали и някои други неорганични субстрати (Fe2+, S°, U4+) посредством 

ацидофилните хемолитотрофни бактерии са процесите, намерили най-голямо и 

ефективно приложение. 

Биоценозите, свързани със зоните на окисление на сулфидите включват голямо 

разнообразие от микроорганизми. Ацидофилните хемолитотрофни тионови бактерии са 

доминиращите в тези смесени популации. Те генерират енергия от окислението на феро 

йони, елементарна сяра и почти всички редуцирани серни съединения. Някои видове са 

облигатни хемолитоавтотрофи. Други са факултативни хемолитоавтотрофи и освен 

въглероден диоксид, могат да усвояват и някои органични съединения като въглероден 

източник. Факултативните хемолитотрофи са физиологично разнородни и могат да 

растат автотрофно, хетеротрофно или миксотрофно. Преобладаващата част са типични 

мезофили, но термотолерантни, с различни изисквания към рН и различна толерантност 

към различни метални йони в средата. 

Качествената и количествена характеристика на микробните ценози, свързани с 

окислението на сулфидите зависи от свойствата на окисляваните минерали и 

физикохимичните параметри на средата. Динамиката на тези параметри предизвиква и 

изразена динамика в качествения и количествен състав на биоценозите. 

В повечето случаи окислението е базирано на активността на облигатната 

хемолитотрофна микрофлора, но като компоненти на биоценозите се откриват и 

факултативни ацидофилни хетеротрофни бактерии, някои умерени термофилни 

хемолитотрофи, както и представители на археите.  

Таксономичният статус на организмите, обитаващи сулфидните находища е твърде 

разнообразен. Има данни за присъствие на същински бактерии, археи и еукариотни 

организми (Табл. №1). 

Метаболитната активност на тези бактерии и археи намира реално приложение в 

минната промишленост. Понастоящем тя е свързана с излугване на уран, мед, никел, 

цинк и кобалт от руди и/или концентрати. Тези дейности ще останат основното поле на 

приложение и в близкото бъдеще.  
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Освен това има още една причина за интерес към така наречените миннодобивни 

микроорганизми. Те се използват или може да се използват в технологии за пречистване 

на води и почви, замърсени с радионуклиди, тежки метали и арсен, рециклиране на 

минерални отпадъци, рекултивация на пост-минни райони. Това е достатъчно основание 

интересът към бактериите да нараства непрекъснато. 

Известно е че, освен различията между отделните видове ацидофилни 

хемолитотрофни бактерии, всички видове включват щамове, различаващи се значително 

един от друг по отношение на някои параметри, които са от значение за излугващата 

способност на тези бактерии – специфична скорост на окисление на Fe2+, S° и различните 

сулфидни минерали; растежна скорост и ефективност на усвояване на CO2; устойчивост 

към токсични елементи (главно тежки метали и арсен) и органични съединения, 

инхибиращи бактериалната активност; активност при ниска температура и ниско pH 

(<1.5); термоустойчивост. Относително малко са обаче изследванията, свързани с 

генетичната детерминираност на посочените по-горе свойства.  

Табл. 1. Видов състав на биоценозите в сулфидните находища 

 

Организъм 

 

C 

източник 

 

E 

субстрат 

 

Темп. 

диапазон 

 

Домейн 

 

Литературен 

източник 

Acidianus ambivalens хетеротроф S термофил Crenarchaeota Fush и сътр., 1996 

Acidianus brierleyi миксотроф S, Fe(II) термофил Crenarchaeota Fush и сътр., 1996 

Ac. cryptum хетеротроф органика мезофил Proteobacteria Kusel и сътр., 1999 

Ac. albertensis автотроф S мезофил Proteobacteria Bryant и сътр., 1983 

Acidithiobacillus caldus автотроф S термофил Proteobacteria Hallberg и сътр., 

1994 

Ac. ferrooxidans автотроф S, Fe(II) мезофил  Proteobacteria Colmer и сътр., 

1950 

Ac.ferrivorans автотроф S психрофил Proteobacteria Hallberg и сътр., 

2010 

Ac. thioxidans автотроф S мезофил Proteobacteria Waksman,1922 

Ferroplasma 

acidarmanus 

хетеротроф Fe(II) мезофил Euryarchaeota Dopson, 2004 

Ferrooplasma 

acidiphilum 

миксотроф Fe(II) мезофил Euryarchaeota Golyshina, 2000 

L.ferriphilum автотроф Fe(II) мезофил Nitrospirales Coram, 2002 

L.ferrooxidans автотроф Fe(II) мезофил Nitrospirales Hippe, 2000 

Metallospaera sedula миксотроф S термофил Crenarchaeota Huber, 1989 

Metallosphaera prunae миксотроф S термофил Crenarchaeota Fush и сътр., 1995 

Picrophilus oshimae хетеротроф S термофил Euryarchaeota Schleper, 1995 

Picrophilus torridus хетеротроф S термофил Euryarchaeota Schleper, 1995 

Thermoplasma 

acidophilum 

хетеротроф S термофил Euryarchaeota Segerer, 1988 

Sulfobacillus acidophilus миксотроф S, Fe(II) термофил Firmicutes Norris, 1996 

Sulfobacillus 

thermosulfidooxidans 

миксотроф S, Fe(II) термофил Firmicutes Norris, 1996 

Sulfolobus metallicus автотроф S термофил Crenarchaeota Huber, 1991 

Vahlkampfia spp хетеротроф органика мезофил Percolozoa Johnson, 1993 
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Недостатъчни и противоречиви са и данните за методологията на мониторинга на 

състава на биоценозите и ролята на доминиращите видове в процесите на спонтанното 

окисление на сулфидите. 

Липсва методология за контрол на отделните представители в процесите на 

промишлено излугване в инсталации in situ. 

Част от посочените по-горе проблеми са обект на изследване в настоящата 

дисертация. 



4 
  

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Основната цел на дисертационният труд е да се изследват биоценозите в някои 

типични находища на сулфидни минерали като се акцентира върху ацидофилната 

хемолитотрофна тионова микрофлора и се изследват възможностите за 

практическо използване на метаболитната й активност за третиране на минерални 

суровини. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Анализ на микробните ценози в различни сулфидни находища; 

2. Оптимизиране на процедурите за получаване на обогатени и чисти култури и 

разработване на aлоритъм за отдиференциране на отделните представители на 

базата на окислителните им активности и основни физиологични свойства; 

3. Идентификация на доминиращите видове от сулфидните находища на базата на 

полифазната таксономия, включваща методи на класическата таксономия и 

методи на молекулната таксономия, базирани на PCR-методологията; 

4. Анализиране на вътре видовата хетерогенност на доминиращите видове 

ацидофили на базата на рестрикционен анализ с цел определяне генетичната 

детерминираност на фенотипни щамови различия; 

5. Анализ на окислителната активност на изолиранитe щамове по отношение на Fe2+, 

Sо и сулфидни минерали, определяне на основните параметри на растеж за 

конкретните субстрати; 

6. Провеждане на експерименти за третиране на минерални суровини (медно-

сулфидна руда, златосъдържащи FeS2/FeAsS сулфиди, въглища с високо 

съдържание на сяра) посредством чисти култури и консоциуми от 

селекционираните видове. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. Материали 

1.1. Находища 

Обект на изследване са микробните ценози, обитаващи различни сулфидни 

находища, намиращи се на територията на страната. Анализирани са 10 находища. 

Подбрани са няколко типа находища, а именно медно сулфидни находища (Елшица, 

Елаците, Цар Асен, Влайков връх, Диканите); уранови находища (Вромос, Габра, 

Курило); златосъдържащи сулфидни находища (Челопеч, Брезник) (фиг. №1). 

 

 
Фиг.1. Разположение на изследваните находища  

Част от тези находища се намират в интензивна експлотация и понастоящем. 

Урановите находища са затворени и са рекултивирани. Към някои от находищата (главно 

Влайков връх) функционират промишлени инсталации за биологично излугване на 

бедни извънбалансови руди. 

1.2. Медно-сулфидна руда 

Сулфидна руда, съдържаща 0.37% Cu, с халкопирит като основен мед-съдържащ 

минерал  

1.3. Златосъдържащи пиритни концентрати 

Използвани са три златосъдържащи пиритни концентрати от находището в 

Челопеч,  

1.4. Образци на CuS, ZnS и Fe2S 

1.5. Въглища с високо серно съдържание  

Използвани са въглища от две основни находища в България. 
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2. Микроорганизми 

Използвани са 22 естествени изолати на ацидофилни хемолитотрофни бактерии, 8 

изолата от термоацидофили и типови щамове от американската типова колекция (ATCC). 

3. Хранителни среди 

Използвани са различни течни и твърди селективни и елективни среди за изследваните 

групи микроорганизми и археи и отделни микробни родове и видове, както следва: 

Среда за Acidithiobacillus ferrooxidans – 9К (Silverman & Lundgren, 1959). 

Среда за Acidithiobacillus thiooxidans – Ваксман (Waksman и сътр., 1922) 

Среда за Thiobacillus albertis – 1353 (Bryant и сътр., 2007) 

Среда за Acidithiobacillus caldus (Hallberg, Kevin и сътр., 1994) 

Среда за Acidithiobacillus ferridurans (Hedrich, S., Johnson, D. B. 2013) 

Среда за Acidithiobacillus ferrivorans (Hallberg и сътр., 2010) 

Среда за Ferroplasma (Golyshina, O., Vet и сътр., 2004) 

Среда за Alicyclobacillus (Darland & Brock, 1971) 

Среда за Acidimicrobium (Cleaver, Adam и сътр., 2007) 

Среда за Ferrimicrobium (Johnson и сътр., 2009) 

Среда за Acidimicrobium (Clark and Norris, 1996) 

Среда за Thiobacillus prosperus (James Le C. Nicolle, 2009) 

Среда за Sulfobacillus (Darren A. Clark, 1996) 

Среда за Sulfolobus (Stephan Bathe и сътр., 2007) 

Среда за Leptospirilum – Холмс (Harrison, 1984 ) 

Среда за термофилни ацидофили – 9К + дрождев екстракт 

Среда за неутрофилни тионови бактерии – Старки (Starkey и сътр., 1934). 

Среда за сулфат-редуциращи бактерии- Уидъл и Пфенинг-(Widdel, 1981) 

Среда за нитрифициращи бактерии – Саратчанда (Sarathchandra, 1979) 

Среда за дентрифициращи бактерии –Гилтей (Alexander, 1965) 

Среда за олиготрофи – Кузнецов (Kuznetsov и сътр., 1979) 

Среда за актиномицети – Гаузе (Rehacek, 1959) 

Среда за гъби – Сабуро с хлорамфеникол 0.05 г/л (Sabouraud, 1892) 

Среда за фериредуциращи бактерии – Костка (Kostka J., Nealson K., 1998) 

 

4.Методи 

4.1. Култивационни методи за количествена оценка на биоценозите, включващи 20 

групи микроорганизми и археи  

4.3. Методи за изолиране на чисти култури  

4.4 Методи за проверка на чистотата на култури и  съхранение на получените изолати 

4.5.Методи на класическата таксономия за идентификация на изолатите 

4.6. Методи на молекулната таксономия (конвенционален PCR, RFLP анализ, 

Секвенционен и биоинформатичен анализ) 

4.7. Методи за определяне на окислителната активност и растежните параметри на 

щамовете 

4.8. Методи за третиране на минерални суровини със селекционирани изолати  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19406797
http://aem.asm.org/search?author1=Stephan+Bathe&sortspec=date&submit=Submit
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Експериментите са осъществени по схема, представена на фиг. №2. 

 

 

Фиг. №2. Схема на проведените експерименти. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИКРОБНИТЕ ЦЕНОЗИ В ИЗСЛЕДВАНИТЕ 

НАХОДИЩА 

 

Обект на изследване на биоценозите са 10 находища, разположени в различни 

региони на страната и с различен минераложки състав. Анализирани са 20 групи 

микроорганизми и археи, за които има данни в литературата, че обитават такъв тип 

екологични ниши. 

Анализът на получените резултати за естествената микрофлора на находищата 

показва, че във всяко находище се формират микробни съобщества със специфичен 

състав. Количеството на микробните популации в отделните находища в сравнителен 

аспект е посочено на фиг. №3. 
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Фиг. 3. Сравнителен анализ на отделните групи в изследваните находища 

 

Прави впечатление, че тиобацилната микрофлора е доминираща във всички 

находища, като количеството й варира в широки граници. Постоянен компонент са 

спорообразуващите бактерии, чиито количества са сходни във всички изследвани 

находища. Някои от резултатите обаче, трудно могат да намерят обяснение на този етап. 

Очевидно това трябва да бъде обект на допълнителни изследвания. 

Специално внимание заслужават резултатите от сравнителния анализ на 

ацидофилната и неутрофилната тиобацилна микрофлора (фиг. №4). 
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Фиг. 4. Сравнителен анализ на тиобацилната микрофлора в изследваните находища  

 

Във всички находища (с едно изключение) тя е доминираща като количеството й в 

дренажните води е значително по-високо от това в пробите на рудната маса. Това е 

логично като се има предвид, че дренажните води, изтичащи от находищата са кисели 

(КДВ) и са с рН под 4.6.  

Не тионовата ацидофилна микрофлора е слабо представена в изследваните 

находища. Някои представители (родовете Ferroplasma и Ferromicrobium) не са открити 

както в пробите от рудната маса, така и в дренажните води. 

В две от находищата са открити представители на род Sulfolobus и род 

Alicyclobacillus (Находища Вромос и Габра). Количеството им в пробите от тези 

находища е малко (101 или <101). Във всички находища в пробите от рудна маса са 

намерени макар и незначителни количества представители на род Metallosphaera. 

Най-типично е присъствието на микробни популации от родовете Acidimicrobium и 

Sulfobacillus. За тези два микробни рода, които са типични ацидофили, олиготрофи и 

умерени термофили се счита, че се развиват съвместно с ацидофилните тионови 

бактерии като са в симбионтни взаимоотношения с последните (Holmes & Bonnefoy, 

2007., Cavazza и сътр., 1995., Groudeva и сътр., 2005, Hallberg и сътр., 2009). 

На базата на проведените анализи на микробните популации в изследваните 

находища могат да се очертаят следните по-съществени заключения: 

 Във всяко находище е формирана специфична по състав микрофлора, която е силно 

зависима от специфичните за находището физико химични фактори на средата. 
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 Количеството на аеробните хетеротрофи варира значително при отделните находища 

(от 107кл./г в Диканите до 102 кл./г. във Вромос). Флуктуации се констатират и в пробите 

от дренажните води (108 кл/мл. в находищата Габра и Брезник и 103 кл./мл. в Цар Асен). 

 Данните за количествата на олигокарбофилите са в добра корелация с тези от анализа 

на хетеротрофите. Най-високи концентрации са установени в три находища - Габра; 

Диканите; Брезник. Това не е изненадващо тъй като това са находища, които не се 

експлоатират интензивно понастоящем, а в находище Габра са проведени и 

рекултивационни процедури. 

 Във всички находища е установено постоянно присъствие на спорообразуващи 

бактерии, като количеството им варира от 102 кл./мл/г. за находище Цар Асен до 106 

кл./мл/г. в находище Диканите. 

 Нитрифициращите бактерии са постоянен компонент на микробното съобщество във 

всички изследвани находища, като количеството им е значително по-голямо в пробите 

от дренажните води. 

 Денитрифициращи бактерии в по-значителни количества са установени само в три от 

находищата (Габра, Диканите и Брезник). 

 Желязо-окисляващите при рН<<5 бактерии са един от доминиращите компоненти на 

микробната биоценоза. Само в две от находищата (Габра и Диканите) количеството им е 

около 103 кл./мл/г. В останалите хабитати те присъстват в количества над 106 кл./мл/г. 

като при всички изследвани находища количеството на тази група бактерии е по-високо 

в дренажните води. 

 Желязоокисляващите при рН>>5 бактерии (неутрофилни железобактерии) са в по-

малки количества само в три от находищата (Курило, Габра и Диканите). 

 Бактериите, окисляващи РСС при сило кисело рН (ацидофилни тионови бактерии) са 

втория доминиращ компонент на микрбната биоценоза. Количествата им са значителни 

в 7 от изследваните находища и само в три те са с около 3 порядъка по-ниски. 

 Неутрофилните тионови бактерии също така са добре представени в 8 от находищата. 

Количествата им са значително по-ниски само в две от тях (Челопеч и Курило). 

 Желязо-редуциращи бактерии в по-значителни количества са намерени само в две 

находища (Вромос - проба от рудното находище и Габра - проба от дренажната вода). 

 Постоянен компонент на микробните съобщества в находищата са и сулфат-

редуциращите бактерии като относително по-високи са количествата им в дренажните 

води. 
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 В находищата не са намерени представители на родовете Ferroplasma и 

Ferromicrobium. 

 В някои от находищата се откриват археи от род Metallosphaera. 

 В две от находищата са открити представители на род Sulfolobus и род Alicyclobacillus 

(Находища Вромос и Габра). 

 От ацидофилните не тионови бактерии най-типично е присъствието на микробни 

популации от родовете Acidimicrobium и Sulfobacillus. 

 В изследваните находища не са намерени актиномицети и гъби, което е изненадващо. 

Само в отделни случаи са установени единични колонии от посочените систематични 

групи. 

Представените заключения относно микрофлората на изследваните находища 

затвърждават схващането на редица автори, че сулфидните находища са специфични 

екосистеми и биоценозите в тях са с различен състав. Независмо от потенциалните 

възможности за присъствие на редица микробни видове, археи и гъби, доминиращи 

компоненти са ацидофилните и неутрофилните тионови бактерии и представителите на 

родовете Acidimicrobium и Sulfobacillus. Тези представители могат да имат съществено 

значение при експлоатацията на находищата чрез прилагане на технологии за 

бактериално излугване. С активността именно на тези бактерии трябва да се свързват и 

негативните последствия за околната среда от изтичащите кисели дренажни води. 

 

2. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЧИСТИ КУЛТУРИ АЦИДОФИЛИ, ОКИСЛЯВАЩИ РСС И 

ФЕРОЙОНИ 

2.1. Получаване на чисти култури от ацидофилни тионови бактерии 

За получаване на обогатени култури и изолиране на чисти култури от ацидофилни 

тионови бактерии е разработена диференцираща схема, включваща използването на 

елективни хранителни среди и специфични физиологични параметри за разграничаване 

на отделните видове, представена на фиг. №5. 

Ацидофилните тионови бактерии включват представители на няколко вида. Всички 

с изключение на Acidithiobacillus thiooxidans окисляват освен РСС и феройони. Така че, 

при култивиране на среда 9К с феройони се получава обогатена култура от тях. При 

посочените по-горе условия е възможно развитие на ацидофилни хетеротрофни бактерии 

от род Acidiphillium и бактерии от вида Lepthospirillum ferrooxidans, които таксономично 

не се отнасят към тионовите бактерии. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acidithiobacillus_thiooxidans
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Фиг. 5. Диференцираща схема за изолиране на чисти 

култури от ацидофилните тионови бактерии. 

 

От обогатени култури на среда 9К с феройони при рН 2.5 и температура 28оС са 

изолирани чисти култури по класическа процедура, описани в раздел Материали и 

методи на дисертационния труд. Изолатите са проверени по посочената по-горе схема и 

може да се приеме, че щамовете са от вида Acidithiobacillus ferrooxidans тъй като нито 

един от тях не расте на среда 9К+Fe2+ и pH 1,0, която е селективна за Lepthospirillum 

ferrooxidans и среда 9К+So при pH 1.0, която е селективна съответно за Acidithiobacillus 

thiooxidans. 

Получените резултати от култивирането налагат извода, че прилаганата схема за 

отдиференциране на мезофилни ацидофилни тионови бактерии е подходяща както при 

изолационни процедури така и при анализ на микрофлората в сулфидните находища.  

 

2. 2. Получаване на чисти култури от термоацидофили 
 

Експериментите за изолиране на чисти култури от термоацидофили бяха 

провокирани от резултатите за количествена характеристика на микрофлората в 

изследваните находища. При тези анализи в някои от пробите беше отчетено присъствие 

на термоацидофили, което по принцип беше доста изнендващо.  

За получаване на обогатени култури е разработена схема, съставена на базата на 

анализа на свойствата на потенциалните термоацидофили, окисляващи феройони и 

позволява ограничаването на развитие на мезофилните видове, както и на такива, чийто 

метаболизъм не е свързан с окисление на желязото. Като диференциращи признаци са 

използвани различни стойности на температура за развитие и различни енергетични 

субстрати., способни на миксотрофен растеж (фиг. №6). 
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Фиг. 6. Диференцирана изолационна процедура за термоацидофили 

 

При анализа на пробите по посочената схема се установи,че при култивиране при 

55оC в три от тях на среда 9K+Fe2+ и в четири от пробите на среда 9K Fe2++дрождев 

екстракт се наблюдава интензивен растеж. Това са оптималните условия за развитие на 

няколко ацидофили, а именно: Acidimicrobium ferrooxidans, Ferromicrobium acidiphillum, 

Sulphobacillus thermosulfidooxidans, Acidithiobacillus caldus, Ferrithrix thermotolerans, 

Leptospirillum ferriphilum, Alicyclobacillus acidiphilus. Би могло да се допусне, че в 

пробите присъстват евентуално Acidithiobacillus caldus, Leptospirillum ferriphilum и 

Alicyclobacillus acidiphilus. В пробите, култивирани при същата температура, но средата 

е с дрождев екстракт е твърде вероятно да се намират Acidimicrobium ferrooxidans, 

Ferromicrobium acifiphillum, Sulphobacillus thermosulfidooxidans, Ferrithrix 

thermotolerans, за които е установено, че са типични миксотрофи. Сериозно внимание 

заслужава фактът, че във пробите, култивирани на температура 70оC се наблюдава 

развитие с малки изключения – 9K+Fe2+, 70оC – проби R-3, L-2 и M-2. Изхождайки от 

енергетичните и физиологичните изисквания би могло да се допусне, че в тези проби 

трябва да присъстват Ferroplasma acidiphilum, Sulfolobus metallicus и Мethalosphaera 

sedula. Условията на култивиране са достатъчно селективни и не позволяват развитие на 

други микроорганизми и археи. Осем изолата от тези проби са използвани за определяне 

на таксономчния им статус. 

Анализът на резултатите от проведените изследвания за изолиране на чисти култури 

от ацидофили дават основание да се направят няколко съществени заключения, а 

именно: 
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 Използването на селективни хранителни среди и условия на култивиране може да бъде 

успешна стъпка за получаване на обогатени култури от целевата група микроорганизми, 

но е задължително въвеждането на стъпка за разграничаване на изолатите поради 

възможни вариации в проявлението на признаците, използвани в създаването на 

селективни условия. 

 Въвеждането на процедура за отдиференцирането на отделните представители на 

ацдофилните тионови бактерии и техните хетеротрофни спътници е задължителна. 

Разработената схема за това отдиферециране позволява успешно разделяне на 

представители на ацидофилните тионови бактерии и Acidithiobacillus, Ferromicrobium 

acidiphillum, Sulphobacillus thermosulfidooxidans, Acidithiobacillus caldus, Ferrithrix 

thermotoleran, Leptospirillum ferrooxidans. 

 Разработената схема позволява получаването на обогатени култури и изолиране на 

чисти култури на видовете Acidithiobacillus ferrooxidans и Acidithiobacillus thiooxidans, 

Leptospirillum ferrooxidans. 

 Разработената схема за получаване на обогатени култури от термоацидофили също е 

удачна за отдеференцирането на отделните представители и би могло да се използва при 

изследвания за присъствие на такива микроорганизми в различни местообитания. 

Тези заключения са в корелация с изследвания на редица автори (Agarwal и сътр., 

2014; Akbar и сътр., 2005; Baker и сътр., 2003;; Yang и сътр,. 2009) и се затвърждава 

схващането че въвеждането на селективни условия при получаването на обогатени 

култури е задължително условие за успешна изолация на чисти култури от съотвените 

микробни видове, разлчававащи се по ограничен брой метаболитни свойства.  

В резултат на проведените изследвания са получени 21 чисти култури от 

хемолитотрофи, окисляващи феройони, за които се предполага че са представители на 

вида Acidithiobacillus ferrooxidans, 6 изолата от вида Acidithiobacillus thiooxidans, 4 

изолата от род Leptospirillum, 8 изолата от ацидитермофили, които са обект на 

последващи таксономични изследвания.  

 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИЗОЛИРАНИТЕ ЧИСТИ КУЛТУРИ ЧРЕЗ 

МЕТОДИТЕ НА КЛАСИЧЕСКАТА ТАКСОНОМИЯ 
 

3.1. Идентификация на изолати от ацидофилни тионови бактерии 

Изследвани са 19 чисти култури и един типов щам за вида Acidithiobacillus 

ferrooxidans ATCC 23270, означен с индекс BA4. 
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Таксономичната принадлежност на изолираните чисти култури е осъществена по 

схема, съгласно последното издание на определителя на Бърджи, на базата на 

морфологични, физиологични и биохимични характеристики. 

Микроскопската картина при всички изследвани щамове е подобна на тази, описана от 

Lundgren и сътр. (1972) (Фиг. №7). 

 

Фиг. № 7 Клетки на изолат В3 при наблюдение под електронен 

микроскоп 
 

Проследено е влиянието на следните фактори и условия на култивиране: 

температура, рН, способност за окисление на РСС, феройони, както и растеж в 

присъствие на различни концентрации на метални йони в средата.  

Анализът на резултатите показва, че щамовете се различават по способността си да 

се развиват на среди с РСС като енергетични субстрати. Всички щамове се развиват 

обаче интензивно на среда с феройони с изключение на П4, който показва съмнителен 

растеж на среда с елементарна сяра. Очевидно това са предпочитаните енергетични 

субстрати. Някои от щамовете (R, m-1, F-3 и R8), се развиват изключително слабо на среда 

с тиосулфат. 

При изследваните щамове се установи диференцирана способност за растеж в среди, 

съдържаща сулфиди (пирит и ковелин).  

Не се установява растеж при култивиране върху агарови среди – класическата среда 

МПА и агаризирана 9К. Това потвърждава факта, че бактериите са типични автотрофи и 

са силно чувствителни към присъствие на органични вещества в средата, които 

подтискат развитието им. Единствено на среда със силно пречистена агароза, при това в 

количество под 1%, се образуват дребни кръгли колонии с ръждиво кафяв ореол от 

образуваните преципитати на железни хидроокиси. 

Същевременно обаче се наблюдават сериозни вариации в способността на щамовете 

да окисляват различни РСС, различия в температурния интервал, различия в рН 

интервала, способност за развитие при повишени концнтрации на феройони в средата. 

Тази вариабилност потвърждава схващането за генетичната хетерогенност на 
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Acidithiobacillus ferrooxidans (Rawlings, 2005; Bergamo и сътр., 2008). За вида са 

диференцирани 8 ДНК хомоложни групи понастоящем.  

Посочените по-горе затруднения и констатираната вариабилност в проявленията на 

ключови таксономични характеристики налагат все повече схващането, че при 

идентификацията на тези бактерии трябва задължително да се прилага молекулната 

такономия в различни нейни варианти (Rawlings, 1995). 

3.2. Идентификация на чисти култури от термоацидофили 

Идентификацията на тези изолати по методите на класическата таксономия е доста 

трудно поради отсъствието на точни таксономични схеми по типа на тези за други групи 

микрооганизми. Като идентифициращи признаци се използват главно морфологични 

характеристики и няколко физиологични свойства. 

Най-често наблюдаваната микроскопска картина са неправилни коки със 

специфична форма, разположени поеденично, понякога в тетради или наподобяващи 

верижки (Фиг. №8). 

 

Фиг. 8. Електронно-микроскопски снимки на част от изолатите 

Микроскопският анализ (светлинна и електронна микроскопия) дават основание 

да се счита, че изолатите най-вероятно принадлежат към видовете Sulfolobus metallicus, 

Metallosphera sedula и Ferroplasma acidiphilum. Това са типични археи, за които все още 

се знае относително малко и няма разработени таксономични схеми на класическата 

таксономия за тях. Те се разграничават главно по форма и енергетичните субстрати, 

които могат да усвояват. Малко вероятно е някой от изолатите да е представител на 

Ferroplasma acidiphilum, тъй като тези археи не могат усвояват пирит, а всички 

изследвани изолати макар и в различна степен се развиват на среди с пирит. Така че, в 

резултат на този подход на последователно изключване се стигна до заключение, че 

изолатите най-вероятно представляват представители на видовете Sulfolobus metallicus и 

Metallosphaera sedula. За идентификацията им обаче е задължително използването на 

молекулна тасономия. 

http://mic.sgmjournals.org/content/157/1/111.long#ref-5
http://mic.sgmjournals.org/content/157/1/111.long#ref-5
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Проведените изследвания за изолация на чисти култури и идентификация на 

щамовете потвърди наложеното схващане в литературата, че мезофилните феробацили 

са хетерогеннта група и може да се наблюдава сериозна вариация в проявлението на 

редица техни свойства, приети в класическата таксономия за такива с таксономична 

стойност както и задължителното използване на методи на молекулната таксономия за 

потвърждаване на таксономичната принадлежност (Rawlings, 1995; Selenska-Pobell и 

сътр., 1998; 2001; Bruneel и сътр., 2013). Като по-съществени изводи от проведените 

изследвания, потвърждаващи това схващане могат да се посочат: 

 Част от изолатите са способни за анаеробен растеж (R11, П2, U1, BA4, V3, TF2,). 

 Всички изолати са мезофили, но изолати B2, K, 8, 4 могат да се приемат за 

психротолерантни. 

 Изолати R4, U1, BA4, B1, V3, G12, F-3, TF2, m-1, R не проявяват подвижност. 

 Изолати К, ВА3, П2 не растат на среда с елементарна сяра без предваритено 

адаптиране. 

 Изолати R, 8, 9, R8, П2, не растат на среди с тиосулфат без предварително адаптиране. 

 Изолати V3 и ВА3 не растат на среди със сулфиди. 

 Всички изолати, с изключение на един окисляват феройони. 

Термоацидофилните изолати най-вероятно са щамове на Sulfolobus metallicus и 

Metallosphaera sedula. 

На базата на таксономичните схеми мезофилните изолати могат да бъдат отнесени 

към видовете Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus ferridurans, Acidithiobacillus 

ferrivorans. Последните два вида са твърде сходни с Acidithiobacillus ferrooxidans и се 

различават от него единствено по едно или две свойства (подвижност, способност към 

анаеробно дишане). Докато за единия вид (Acidithiobacillus ferridurans) има валидна 

публикация, таксономичният статус на втория вид е дискусионен във момента.  

 

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИЗОЛИРАНИТЕ ЧИСТИ КУЛТУРИ ЧРЕЗ 

МЕТОДИТЕ НА МОЛЕКУЛНАТА ТАКСОНОМИЯ 

4.1.Потвърждаване на таксономичната принадлежност на изолатите Acidithiobacillus 

ferrooxidans чрез методи на молекулната таксономия 

Важно за реализацията на поставената експериментална схема беше съчетаване и 

потвърждаване на резултатите, получени чрез класическата таксономия с 

дискриминативния потенциал на PCR методологията, позволяваща бърза и надеждна 

детекция на целевите микроорганизми. От първостепенно значение за специфичността и 
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чувствителността на подбрания PCR протокол, е оптимизирането на условията на 

култивиране, събиране на клетъчна биомаса и изолиране на тотална ДНК от 

изследваните изолати. 

4.1.1.Оптимизация на методиката за култивиране, събиране на клетъчна маса и 

изолиране на бактериална ДНК от A. ferrooxidans. 

Директното приложение на класическия фенол-хлороформен метод и неговата 

модификация (Ausbel и сътр.) за изолиране на ДНК от изследваните щамове, 

култивирани в течна среда (9К+Fe2+) показа ниска ефективност, дължаща се на редица 

фактори. Един от тях е рН. При окислението на Fe2+, рН се променя и се образува 

неразтворима утайка от ярозит. Последният преципитира върху клетъчната стена на A. 

ferrooxidans като се образува ярозитна глобула. За преодоляването на тези затруднения, 

експерименталната работа беше насочена към избор на подходяща методика за 

обработка на бактериалните суспензии и събиране на оптимално количество биомаса. 

Използувани бяха няколко варианта за обработка на клетките, но те не дадоха 

положителен резултат. След промяна в схемата а култивиране и модификации в 

протокола за изолация на ДНК, затрудненията бяха преодоляни. Изолираната ДНК 

матрица е с качество и количество, позволяващо прилагането на методи на молекулната 

таксономия.  

За осъществяване PCR – базирано типиране на различни изолати A. ferrooxidans и 

като основна генетична мишена, беше избрана 16S ДНК секвенция (Escobar и сътр., 

2006).  

Оптимизиран беше 16S ДНК-PCR протокола като са експериментирани 4 варианта и е 

подбран най-удачния  

При всички изследвани щамове се позитивира продукт с големина 980 бд, отговарящ 

на очаквания. 

 

Фиг. 9. Амплификационен профил на 16S ДНК- 

PCR 

(Вариант II)1)К; 2) R-4; 3) R-5; 4) R-8; 5) R-9; 6) 

R-8а; 7) R-11; 8) П1; 9) П2; 10) П3; 
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4.2. PCR-RFLP анализ на 16S рДНК на изолатите от род Аcidithiobacillus 

Консервативността в последователностите на 16S рДНК позволява и установяването 

на филогенетичното сходство между отделните бактериални видове. Обикновено PCR 

амплификацията на 16S рДНК фрагмента е обвързана и с последващ RFLP анализ на този 

фрагмент. Известно е, че получените след рестрицирането на 16S рДНК фрагмента 

профили са сходни при представителите от един и същи вид. 

PCR амплификация на 16S рДНК на изолираните щамове 

“Универсални” еубактериални праймери: 27f (5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3') 

и 142 2R(5'-AAGGAGGTGATCCAGCC-3'), конструирани върху консервативните 

терминални секвенции на 16S рДНК на E. coli, бяха успешно приложени за 

амплифициране на 16S рДНК при всички двадесет изолата, отнасящи се към 

Acidithiobacillus ferrooxidans, както и изолатите, определени като Leptospirilum 

ferrooxidans и Acidithiobacillus thiooxidans. 

 
 

Фиг. 10. Електрофоретичен анализ на PCR продуктите получени при 

aмплификация на 16S рДНК (праймери 27f – 149 2R') в 1.5% агарозен гел: 

M - 100bр ДНК маркер; 1– G12; 2- TF2; 3- F3; 4- V3; 5- B1; 6- BA4; 7- U1; 8- 

B2; 9- R; 10– m1; 11– K; 12-R-4; 13–R-5; 14–R-8; 15–R-9; 16–R-8а; 17–R-11; 

18–П1; 19–П2; 20-П3; 21–П4 (A. thiooxidans); 22–BA-3 (L. ferrooxidans); 
 

RFLP анализ на амплифицирания 16S рДНК фрагмент 

Проведеният RFLP анализ на 16S рДНК фрагмент, включва 18 от щамовете (G12; 

TF2; F3; V3; B1; BA4; U1; B2; R; K; R-4; R-5; R-8; R-8а; R-11; П1; П2; П3), определени 

като Acidithiobacillus ferrooxidans, изолати П4 (Acidithiobacillus thiooxidans) и изолат 

BA_3 (Leptospirilum ferrooxidans.) 

Преди осъществяването на самата рестрикция, получените предварително 

секвенции на съответните изолати бяха подложени на биоинформатичен анализ, целящ 
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определяне на предполагаемите рестрикционни профили при използване на съотвентите 

рестриктази (Hae III и Alu I), както и големината на отделните фрагменти. 

Рестрикция с Alu I 

Чрез използване на съответния софтуерен пакeт (CodonCode™), въведените 

секвенции генерираха с рестрикционни профили, представени на фиг. №11. 

 

 

Фиг. 11. Софтуерно генериран рестрикционнен 

профил (енизм AluI): (A) A. ferrooxidans; (B) L. 

ferrooxidans; (C) A. thiooxidans (CodonCode Aligner 

5.1.3) 

16s рДНК нуклеотидните секвенции на всички изолати, предварително определени 

като A. ferrooxidans генерират рестрикционен профил тип А, който съвпада и с 

рестрикционния профил на 16s рДНК от типовия за вида щам (GenBank № AF329205) за 

съответния рестриктазен ензим (AluI). Резултатите от този биоинформатичен анализ, още 

веднъж потвърждават консервативния характер на използваната матрица, респективно 

наличие на съответните рестрикционни сайтове във веригата.  

Аналогично са генерирани и рестрикционните профили със съответния ензим на 

секвенции, принадлежащи на изолати, таксономично определени като L. ferrooxidans 

(тип В) и като A. thiooxidans (тип С). И в двата случая биоинформатичният анализ 

демонстрира отличаващ се рестрикционен профил, кореспондиращ с различните 

рестрикционни сайтове и секвенционна идентичност между трите таксона A. 

ferrooxidans, L. ferrooxidans, А. thiooxidans. 

С цел потвърждаване на софтуерно генерираните рестрикционни профили, 

получените 16s рДНК фрагменти от 20-те бактериални изолата бяха подложени на 

рестрикционен анализ c AluI. 

Установяват се три рестрикционни профила (фиг. №12). 

Първият от тях се наблюдава при 18 изолата (G12; TF2; F3; V3; B1; BA4; U1; B2; R, 

K; R-4; R-5; R-8; R, R-8а; R-11; П1; П2; П3), таксономично отнесени към A. ferrooxidans. 
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Този рестрикционен профил се състои от 4 фрагмента, най-големият от които е с 

големина 584 б.д, следван от два фрагмента с големина 370 б.д., респ. 227 б.д и най-малък 

фрагмент, състоящ се от 100 б.д. При всички изолати, принадлежащи към вида A. 

ferrooxidans наблюдаваният рестрикционен профил, напълно съвпада с софтуерно 

генерирания профил, на база обработена секвенционна подредба и означен като тип А. 

 

Фиг. 12. 16s рДНК RFLP профил с ензим AluI 

(гел I – 1) G12, 2)TF2, 3) F3, 4) V3, 5) B1 6) K 7) R4, 8) R5, 

9) R8, 10) R11; гел II – 11) RП-2, 12) RП-3, 13) BA4, 14) U1, 15) 

B2, 16) R, 17) П1, 18) L. ferrooxidans, 19) A. thiooxidans, 20) R8а 

Вторият рестрикционен профил се наблюдава при изолат, определен като L. 

ferrooxidans и се съставлява от пет фрагмента, както следва: два сравнително близки по 

големина фрагмента – 455, респективно 472 б.д; фрагмент с големина 370 б.д; фрагмент 

с големина 218 б.д и най-малък 100 базов фрагмент. Описаният профил, напълно съвпада 

с предварително генерирания рестрикционен профил, означен като тип В. 

RFLP анализът разкрива и трети рестрикционен профил, отнасящ се за изолат, 

определен като A. thiooxidans. Този профил е съставен също от пет фрагмента, но 

отличаващи се съществено от профила, характерен за L. ferrooxidans, като големите 

фрагменти образуват близко разположен клъстер, находящ се над 500 базовия фрагмент 

на използвания маркер. Съответния профил също напълно съвпада с софтуерно 

генерирания профил, характерен за A. thiooxidans и обозначен като тип С. 

Рестрикция с HaeIII 

С цел установяване на дискриминативния потенциал на RFLP методологията, 

амплифицираните 16s рДНК фрагменти от изследваните изолати бяха подложени на 

рестрикция, включваща използването на втори тетрамерен ензим – HaeIII. Аналогично 

на първата рестриктазна реакция и в този случай предварително бяха генерирани 

софтуерно рестрикционни карти на изолатите, определени като A. ferrooxidans, L. 

ferrooxidans, и A. thiooxidans. Отново се наблюдава еднакъв предполагаем рестрикционен 

профил при 16s рДНК секвенциите на всички изолати, таксономично определени към 
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вид A. ferrooxidans, означен на Фигура 33 като Тип А2. Не се установява разлика с 

генерираният RFLP профил на типовия за вида щам (GenBank № AF329205). Съответно 

обработените 16s рДНК секвенции на изолати, отнесени към видовете L. ferrooxidans и 

A. thiooxidans притежават различни рестрикционни локуси, генериращи различни 

рестрикционни карти, съвпадащи с тези типовите за двата вида щамове, и същевременно 

различаващи се от Тип А2 профил. Последните са означени като Тип В2, респ. Тип С2, 

за да бъдат разграничени от съответните рестрикционни типове за първия използван 

ензим (AluI). 

 

 

Фигура. 13. Софтуерно генериран рестрикционнен 

профил (ензим HaeIII) A) A. ferrooxidans; (B) L. 

ferrooxidans; (C) A. thiooxidans (CodonCode Aligner 5.1.3) 
 

С цел категорично групиране на изолатите и потвърждаване на дискриминативния 

потенциал на избраната методика беше извършен и рестрикционен анализ на 

амплифицираните 16s рДНК фрагменти с втория избран рестрикционен ензим – HaeIII. 

При рязане на целевия фрагмент при всички 20 изследвани изолата отново се наблюдава 

наличието на три категорично различаващи се рестрикционни профила. В първия 

рестрикционен профил, съвпадащ напълно по големина и брой на получените фрагменти 

със софтуерно генерирания Тип А2 попадат изолатите, определени като вид A. 

ferrooxidans, а именно: G12, TF2, F3, V3, B1, K, R-4, R-5, R-8, R-11, П1, П2, №П3, BA4, 

U1, B2, R, R-8а. При тези изолати, рестрикционния профил се състои от 6 фрагмента, 

всички с размер под 400 б.д., най-големия от които е с размер от 320 б.д. 

При изолата, таксономично отнесен към вид L. ferrooxidans, ензимът HaeIII реже 

амплифицирания 16s рДНК фрагмент на 7 по-малки фрагмента, най-големият от които е 

с размер 284 б.д. Описания профил напълно съвпада със софтуерно генерирания 

рестрикционен профил, означен като Тип В2. 
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Фиг. 14. 16s рДНК RFLP профил с ензим HaeIII 

(гел I – 1) G12, 2)TF2, 3) F3, 4) V3, 5) B1 6) K 7) R-4, 8) R-5, 

9) L. ferrooxidans, 10) A. thiooxidans; гел II – 11) RП2, 12) 

RП3, 13) BA4, 14) U1, 15) B2, 16) R, 17) П1, 18) R-8, 19) R-

11, 20) R-8а 

 

Изолатът, типиран към вид A. thiooxidans генерира трети рестрикционен профил от 

общо 6 фрагмента, съвпадащи с софтуерната рестрикционна карта на типовия за вида 

щам (Тип C2), и отличаващ се съществено от останалите два профила (Тип А2 и Тип В2). 

За потвърждаване на визуално разграничените рестрикционни профили, последните 

бяха обработени с програма GelCompar II® (Applied Maths, NV) 

Обработката на данните с програмата потвърди разделянето на изолатите в три 

групи на базата на рестрикционните им профили по отношение и на двата използвани 

ензима. Условно групите бяха обозначени Тип А/A2, Тип B/B2 и Тип C/C2. Всички 

изолати, отнесени таксономично към вид A. ferrooxidans демонстрират RFLP профил от 

Тип А/A2. Последният се различава съществено от Тип B/B2, който се демонстрира от 

изолат, определен като L. ferrooxidans и от Тип C/C2, генериран от определения като 

принадлежащ към вид A. thiooxidans. 

Получените резултати, кореспондират с аналогични изследвания, проведени от 

други автори (Bergamo и сътр, 2004; Wakai и сътр., 2006), което потвърждава извода, че 

избраният метод е подходящ за видово типиране на изолатите от род Acidithiobacillus, но 

не е приложим за вътревидово типиране на изолати от вида A. ferrooxidans.  

Приложеният протокол позволява ясно разграничаване на доминиращите видове в 

микробните ценози, обитаващи сулфидните находища - A. ferrooxidans и A. thiooxidans. 

и L. ferrooxidans. Това е много съществено, тъй като разграничаването на посочените 

видове на базата на класическите таксономични критерии, често пъти води до 

неточности. Такъв беше и случая с изолатите П4 и ВА-3. Тези изолати при 

първоначалната идентификация бяха определени като принадлежащи към вида A. 
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ferrooxidans, но поради съмнителния растеж върху среда с феройони на изолат П4 и среда 

с тиосулфат и сулфиди на изолат ВА-3 бяха определени повторно и вече отнесени км 

видовете A. thiooxidans. и L. ferrooxidans. 

Важен извод, който може да се направи въз основа на проведения RFLP анализ, е че 

не се наблюдава връзка между рестрикционния профил на щамовете A. ferrooxidans и 

типа на сулфидното находище от което са изолирани. Подобни резултати са докладвани 

от редица автори (Novo и сътр., 1996; Paulino и сътр., 2001), които не установяват 

корелация между генетичната хетерогенност на щамовете, техния географски произход 

и типа на местообитанието им. Същевременно редица автори затвърждават и 

схващането, че този тип изследвания са задължителни когато се касае за находища в 

проект на експлотация или в процес на рекултивация (Selenska-Pobell и сътр., , 2001; 

Bergamo и сътр., 2004; Bruneel и сътр., 2005; Diaby и сътр., 2005; Johnson и сътр., 2005; 

Bryan и сътр., 2006, Williams и сътр., 2013). 

4.3.Биоинформатичен сравнителен анализ на секвенционните 16S ДНК 

последователности на изследваните щамове A .ferrooxidans 

Понастоящем за най-пълното и точно описание и типиране на неизвестен вид 

микроорганизъм, приоритет имат подходите, които съчетават в себе си класическата 

схема за идентификация, наред с молекулно-генетичните методи. 

С цел потвърждаване на резултатите от класическата микробиологична схема за 

типиране на изолатите, както и за разкриване на степентта на генетична хомоложност 

между тях, бе осъществено успешно амплифициране на 16s рДНК от всички включени в 

настоящата работа изолати с последващо секвениране на получените продукти.  

Получените нуклеотидни секвенции бяха подложени на секвенционен анализ. С 

помоща на специализиран софтуер (BLAST®) бе установена генетичната идентичност 

на изследваните 16S ДНК фрагменти от всеки един изолат, спрямо типовия за вида щам. 

Резултатите са представени в табл. №3. 

Допълнително бяха обработени и 16s рДНК секвенции от изолати, определени чрез 

класическата таксономия като L. ferrooxidans и A. thiooxidans. Биоинформатичният 

анализ потвърди таксономичния статус на тези изолати, като демонстрираната 

секвенционна идентичност спрямо типовите за двата вида щамове е 98%. При всички 

изследвани щамове генетичната идентичност е над 95%, като с най-висока степен на 

хомоложност спрямо типовия щам се отличава щамове К и П-2 (99%). 
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Получените резултати дават основание да се приеме, че изследваните изолати са от 

вида Acidithiobacillus ferrooxidans  

 

Таблица 3. Секвенционна идентичност на изследваните изолати А. ferrooxidans 
Изолат Брой бази 

(б.д) 
Идентичност 
спрямо АТСС  

23270 (%) 

Изолат Брой бази 
(б.д) 

Идентичност 
спрямо АТСС  

23270 (%) 

U-1 1200 98% K 1218 99% 

B-1 1190 99% R-4 1278 98% 

П3 1235 98% R-5 1037 97% 

V-3 1245 98% R-8 1274 97% 

F-3 1267 98% R-9 1201 98% 

TF-2 1315 98% R8а 1300 98% 

G-12 1090 98% R-11 1230 98% 

B-2 1289 98% П1 1280 98% 

M-1 1200 98% П2 1146 99% 

R 1115 98% 

4.4.Потвърждаване на таксономичната принадлежност на термоацидофилните изолати 

чрез методи на молекулната таксономия 

Изолираната тотална ДНК изследваните изолати беше използвана за провеждането 

на потвърдителен анализ (чрез PCR), за доказване на видова и родова принадлежност. 

При всички изследвани щамове се позитивира продукт с големина 458 бд, след 

амплификация с праймерна F1_SuM/ R1_SuM, позволяваща детекцията на Sulfolobus 

metallicus в изследваните проби (Фиг. №15). Проведените PCR анализи с праймерна 

двойка F1_MeS/ R1_MeS за идентификация на Metallosphaera sedula не доведоха до 

положителен резултат в нито една от изследваните проби. В резултат на получените 

данни може да се заключи, че изолатите принадлежат към вида Sulfolobus metallicus. 

 

Фигура 15. PCR продукти от амплификация на целевите ДНК 

участъци на изследваните изолати. Стартове R1-L1-M1 – 

реакцията е проведена със специфичните за Sulfolobus 

metallicus  праймери F1_SuM/ R1_SuM;  

Стартове R2-L2-M2 – реакцията е проведена със специфичните 

за Metallosphaera sedula праймери F1_MeS/ R1_MeS; 
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На базата на проведените молекулно таксономични анализи могат да се направят 

следните по важни заключения: 

 В хода на работата са преодолени редица методични затруднения в реализацията на 

молекулните техники, свързани с трудности с изолиране на ДНК и провеждане на самите 

реакциите, произтичащи от специфичните условия, при които се развиват тези бактерии 

както и отсъствието на специфични праймери за другите ацидофилни хемолитотрофи, 

съпътстващи A. ferrooxidans. 

 В предвид особеностите в култивирането се наложи оптимизиране на протокола за 

изолиране на ДНК, свързана с формирането на неразтворимите хидроксиди. 

Първоначалното корегиране на рН в стойности между 1,6-1,9 и подържането на 

параметъра в този диапазон по време на култивирането води до значително 

минимализиране на образуващата се ярозитна утайка. 

Увеличаването на количеството феройоните от 9 g/l на 10 g/l доведе до допълнително 

редуциране на утайките от ярозитни глобули в средата. Проведената оптимизация 

потвърждава описаната в литературата зависимост между рН на хранителната среда и 

началната концентрацията на Fe(II) в нея спрямо формирането на ярозитна утайка (Zhang 

и сътр., 2005; Daoud и сътр., 2006; Liu и сътр., 2009).  

Направените промени в условията на култивиране на изследваните щамове, и 

модифицирането на определени стъпки от протокола за изолация на ДНК позволиха 

успешното изолиране на тотална ДНК от всички изследвани щамове. 

Спектрофотометричиния анализ на изолираната ДНК показа стойности на 

съотношението А260/А280 в диапазона 1,7-1,9, което е показател за чистотата на 

изолираната ДНК матрица. 

Изолираната ДНК матрица е с качество и количество, позволяващо използването й в 

редица молекулярни методи (PCR, Real time PCR, PCR-DGGE анализ и други). 

При осъществяване на молекулно-генетични анализи е задължителна оптимизация на 

PCR протокола за детекция на A. ferrooxidans. Осъществени са промени в изходния 

протокол за PCR анализ (Escobar и сътр., 2006), като са експериментирани три варианта. 

Като най-удачен се оказа вариант ІІІ със следните модификации : 

-добавяне на начална денатурация от 5мин при 95°С която липсва в изходния протокол; 

-намалено време за същинска денатурация от 1,5 мин на 30 сек; 

-намалено време за анийлинг от 1,5 мин на 30 сек; 

-екстензия за 30 сек при 72оС; 

-добавена финална екстензия за 8 мин при 72оС, която липсва в изходния протокол;  

-намален брой на първоначално зададените цикли от 40 на 35;  

-запазена е температурата за анийлинг (58,5°С). 
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При PCR амплификация на 16S рДНК на изолираните щамове се позитивира 1428 бд 

фрагмент при всички изследвани проби. 

При проведения RFLP анализ на амплифицирания 16S рДНК фрагмент след 

рестрикция с AluІ се генерират три рестрикционни профили: тип А, който съвпада и с 

рестрикционния профил на 16s рДНК от типовия за вида щам (GenBank № AF329205, 

тип В и тип С, които съвпадат с рестикционните профили на типовите щамове на L. 

ferrooxidans и A. thiooxidans съответно. 

На базата на получените рестрикционни профили 18 от изследвание щамове са 

определени като A. ferrooxidans, един е определен като L. ferrooxidans и един като A. 

thiooxidans съответно. 

Рестрикционният профил на изолатите, отнесени към вида A. ferrooxidans, се състои от 

4 фрагмента, най-големият от които е с големина 584 б.д, следван от два фрагмента с 

големина 370 б.д., респ. 227 б.д и най-малък фрагмент, състоящ се от 100 б.д 

Рестрикционният профил при изолата, определен като L. ferrooxidans се съставлява от 

пет фрагмента, както следва: два сравнително близки по големина фрагмента – 455, респ. 

472 б.д; фрагмент с големина 370 б.д; фрагмент с големина 218 б.д и най-малък 100 базов 

фрагмент. 

 Третият рестрикционен профил, отнасящ се за изолат, определен като A. thiooxidans е 

съставен също от пет фрагмента, отличаващи се съществено от профила, характерен за 

L. ferrooxidans, като големите фрагменти образуват близко разположен клъстер, находящ 

се над 500 базовия фрагмент на използвания маркер. 

При проведения RFLP анализ на амплифицирания 16S рДНК фрагмент след 

рестрикция с рестрикционен ензим – HaeIII се наблюдава наличието на три категорично 

различаващи се рестрикционни профила. 

В първия рестрикционен профил, Тип А2, попадат изолатите, определени като вид A. 

ferrooxidans, а именно: G12, TF2, F3, V3, B1, K, R-4, R-5, m-1, R-8, R-11, П2, №П3, BA4, 

U1, B2, R, R-8а. Рестрикционния профил се състои от 6 фрагмента, всички с размер под 

400 б.д., най-големия от които е с размер от 320 б.д. 

При изолата, таксономично отнесен към вид L. ferrooxidans, ензима HaeIII реже 

амплифицирания 16s рДНК фрагмент на 7 по-малки фрагмента, най-големият от които е 

с размер 284 б.д. 
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Изолатът, типиран към вид A. thiooxidans генерира трети рестрикционен профил от 

общо 6 фрагмента, съвпадащи с софтуерната рестрикционна карта на типовия за вида 

щам (Тип C2), и отличаващ се съществено от останалите два профила (Тип А2 и Тип В2). 

Всички изолати, отнесени таксономично към вид A. ferrooxidans демонстрират RFLP 

профил от Тип А/A2.. Избрания метод е подходящ за видово типиране на изолатите от 

род Acidithiobacillus, но не е приложим за вътревидово типиране на изолати от вида A. 

ferrooxidans. 

Приложеният протокол позволява ясно разграничаване на доминиращите видове в 

микробните ценози, обитаващи сулфидните находища - A. ferrooxidans, A. thiooxidans и 

L. ferrooxidans. 

Не се наблюдава връзка между рестрикционния профил на щамовете A. ferrooxidans и 

типа на сулфидното находище, от което са изолирани. 

Секвенционният анализ на нуклеотидните секвенции на изследваните щамове 

потвърди таксономичния статус на изолатите като демонстрираната секвенционна 

идентичност спрямо типовите щамове е над 98%. 

Секвенционната дендрограма категорично потвърждава генетичната близост на 

изследваните щамове спрямо типовия за вида щам ATCC 23270. Резултатите 

потвърждават описаната в литуратурата генетична консервативност на 16S ДНК при 

вида A. ferrooxidans. 

Получените резултати могат да бъдат използвани за конструирането на специфични 

праймери и сонди при бъдещи молекулярни изследвания с използваните щамове. 

При всички изследвани щамове термоацидофили се позитивира продукт с големина 

458 бд. 

Проведените PCR анализи с праймерна двойка двойкаF1_SuM/ R1_SuM позволяват 

изолатите да се идентифицират като Sulfolobus metallicus. 

Проведените PCR анализи с праймерна двойка F1_MeS/ R1_MeS не потвърдиха 

принадлежност на щамовете към Metallosphaera sedula. 

Получените резултати, кореспондират с аналогични изследвания, проведени от 

други автори (Bergamo и сътр, 2004; Wakai и сътр., 2006, Paulino и сътр., 2001). Очевидно 

е, че поради изразената вариабилост във фенотипните проявления на признаците с 

таксономична стойност, съществени в класическата таксономия, молекулярно 

генетичните изследвания на видовете, обитаващи сулфидните находища трябва да бъдат 

задължителни (Selenska-Pobell и сътр., 2001; A. Johnson и сътр., 2005). 
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5. ОКИСЛИТЕЛНАТА АКТИВНОСТ И РАСТЕЖНИ ПАРАМЕТРИ НА 

ИЗОЛИРАНИТЕ ЩАМОВЕ 

Изследвана е кинетиката на растеж на изолатите при използване на различни 

енергетични субстрати: феройони, елементарна сяра и тиосулфат. 

Предпочитаният енергетичен субстрат за бактериите от вида A. ferrooxidans са 

феройоните. На този субстрат те се развиват с максимална скорост. Върху растежа и 

окислителната активност силно влияние оказва концентрацията на Fe2+. Максималните 

растежни скорости са установени при концентрации от 7-9 Fe2+г/л като при 

концентрация на Fe2+ над 20 г/л растежът напълно се инхибира. Растежните криви са 

типични по форма като Lag фазата е относително кратка. За 96 ч от началото на 

култивирането са окислени над 80 % от феройоните.Растежните криви на част от 

изолатите върху трите енергетични субстрата са посочени на фиг. №16. 
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Легенда: 

 

Фигура 16 Растежни криви на щамовете при култивиране на среди с феройони, сяра и 

тиосулфат. 

Култивирането на среда с елементарна сяра като енергетичен субстрат също се 

повлиява от изходното количество на сярата. Характерна особеност на растежа върху 

среди с елементарна сяра при изследваните щамове е относително по-дългата Lag фаза. 

Кинетиката на развитие на бактериите при растеж на този субстрат се влияе както от 

състоянието на инокулума така и от количеството на кислорода и рН на средата. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
 м

и
к
р

о
о

р
га

н
и

з
м

и
 

(l
o

g
N

)

Време (дни)

A. ferrooxidans R-4

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
  
м

и
к
р

о
о

р
га

н
и

з
м

и
 

(l
o

g
N

)

Време (дни)

A. ferrooxidans m1

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
 м

и
к
р

о
о

р
га

н
и

з
м

и
 

(l
o

g
N

)

Време (дни)

A. ferrooxidans R-8

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
  

м
и

к
р

о
о

р
га

н
и

з
м

и
 

(l
o

g
N

)

Време (дни)

A. ferrooxidans B1



33 
  

Растежът върху тиосулфат отново е свързан с продължителна Lag фаза. Върху 

окислението оказват влияние два фактора – началното рН и концентрацията на 

тиосулфата. Констатираното повишаване на рН няколко часа след началото на 

култивирането вероятно е свързано с образуването на тетратионати при рН 5.0–5.2.  

Изолатите са сравнително устойчиви на йони на Cu и Zn. 

Окислителната активност на изолираните щамове от вида A. ferrooxdans са определени 

спрямо Fe2+,тиосулфат, So и метални сулфиди. Резултатите от тези анализи са посочени 

в табл. № 4. 

Анализът на тези резултати показва, че изолатите се различват съществено по тези 

окислителни активности. Една част от тях притежават висока ферооксидазна активност 

(A. ferrooxdans R-8А, A. ferrooxdans R-8, A. ferrooxdans G-12, A. ferrooxdans R-5, L. 

ferrooxdans BA-3) сходна или близка по стойност на тази при типовия щам A. 

ferrrooxdans ВА4 (АТСС). С най-висока активност е щам A. ferrooxdans G-12 (273.1). 

Само два изолата (A. ferrooxdans R и A. ferrooxdans П2) притежават относително висока 

сярооксидазна активност. 

Таблица 4. Окислителни активности на естествените изолати A.ferrooxdans 

 

Щам № 

 

Скорост на 

окисление на 

желязо Fe2+ (V) 

mg/l/h 

Скорост на 

окисление на 

тиосулфат 

(V)mg/l/h 

Скорост на 

окисление на 

So(V) 

mg/l/h 

A.ferrooxdans К 223.8 17.5 5.5 

A.ferrooxdans R5 234.1 77.5 6.2 

A. ferrooxdans R-8 253.8 25.7 7.8 

A. ferrooxdans R-9 123.8 47.9 7.3 

A. ferrooxdans R-8А 263.8 140.5 5.4 

A. ferrooxdans R-11 163.2 84.5 1.3 

A. ferrooxdans R-4 183.8 97.5 2.6 

A.ferrooxdans П1 273.1 123.5 7.1 

A. ferrooxdans П2 143.8 85.2 8.4 

A. ferrooxdans П3 183.4 69.5 6.9 

A. ferrooxdans R  255.2 158.2 9.1 

A. ferrooxidans B2 182.3 109.7 6.9 

A. ferrooxdans U-1 187.1 44.1 8.2. 

A. ferrooxdans B-1 152.1 110.8 7.2 

A. ferrooxdans V-3  201.2 119.2 8.30 

A. ferrooxdans G-12 187.2 109.1 7.9 

A. ferrooxdans F-3 158.2 10.3 8.3 

A. ferrooxdans TF-2 174.3 121.2 9.2 

A. ferrooxdans m-1 184.1 18.2 2.5 

L. ferrooxdans BA-3 254.2 0 0 

A. ferrooxdans ВА4 (АТСС) 261.2 130.4 14.2 

A. thiooxidans RП-4 

 
0 144.21 18.0 

 

Сравнителният анализ на окислителната активност по отношение на феройони е 

посочен на фиг. №17. 
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Фиг.17. Сравнителен анализ на ферооксидазната активност на изолатите A. 

ferrooxidans 

Значително по-слаба е активността спрямо тиосулфат. Четири щама (A. ferrooxdans 

R-8a, A. ferrooxdans R, A. ferrooxdans П-1 и A. ferrrooxdans TF-2) проявяват сравнително 

висока активност спрямо този субстрат. 

 

 

Фиг. 18. Сравнителен анализ на окислителната активност спрямо тиосулфат 
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Силна вариация се наблюдава и по отношение на способността на щамовете да 

окисляват метални сулфиди. Особено интересни са резултатите от окислението на 

пирита. Този сулфид е един от най-трудно окисляемите. Пет от изолираните щамове 

обаче проявяват висока окислителна активност (>от 150 mg/l.h) (фиг. №19). 

 

 

Фиг. 19. Сравнителен анализ на окислителната активност на изолатите 

спрямо метални сулфиди
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Легенда: 1) A. ferrooxidans K; 2) A. ferrooxidans R5; 3) A. ferrooxidans 

R8; 4) A. ferrooxidans R9;5) A. ferrooxidans R8a; 6) A. ferrooxidans 

R11; 7) A ferrooxidans R4; 8) A. ferrooxidans П1;9) A. ferrooxidans П2; 

10) A. ferrooxidans П3; 11) A. ferrooxidans R; 12) A. ferrooxidans U-1; 

13) A. ferrooxidans B1; 14) A. ferrooxidans V3; 15) A. ferrooxidans G12; 

16) A. ferrooxidans F3; 17) A. ferrooxidans TF2; 18) A. ferrooxidans m1; 

19) A. ferrooxidans BA4 (ATCC); 20) A. ferrooxidans B2; 21) L. 

ferrooxidans BA3; 22) A. thiooxidans П4; 

Легенда: 1) A. ferrooxidans K; 2) A. ferrooxidans R5; 3) A. ferrooxidans 

R8; 4) A. ferrooxidans R9;5) A. ferrooxidans R8a; 6) A. ferrooxidans R11; 

7) A ferrooxidans R4; 8) A. ferrooxidans П1;9) A. ferrooxidans П2; 10) A. 

ferrooxidans П3; 11) A. ferrooxidans R; 12) A. ferrooxidans U-1; 13) A. 

ferrooxidans B1; 14) A. ferrooxidans V3; 15) A. ferrooxidans G12; 16) A. 

ferrooxidans F3; 17) A. ferrooxidans TF2; 18) A. ferrooxidans m1; 19) A. 

ferrooxidans BA4 (ATCC); 20) A. ferrooxidans B2; 21) L. ferrooxidans 

BA3; 22) A. thiooxidans П4; 
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Способността на ацидофилните тионови бактерии да окисляват метални сулфиди е 

обект на изследвания на много автори. Същевременно е затвърдено схващането, че не е 

задължително един щам да окислява много сулфиди и то с висока скорост за да се счита 

да перспективен за промишлено използуване. Обикновено се използват смесени кутури 

или консорциуми, конструирани на базата на идивидуалните активности на отделните 

компоненти и то за конкретни метални сулфиди. В този смисъл познаването на 

активността е от същствено значение. Освен това за повишаване на активността на 

изолатите спрямо съответния суфид е задължителна предварителна адаптация  на 

микробната култура към него (Silver и Torma, 1971., 1974., Rawlings, 2005). 

Проведените изследвания и получените резултати върху окислителните активности 

и растежните параметри на изолатите по отношение на основните им енергетични 

субстрати позволяват да се направят няколко основни изводи: 

 Всички естествени изолати от вида A. ferrooxidans, притежват способност да окисляват 

феройони, сяра, тиосулфати и метални сулфиди. 

 Изолатите се различават съществено по характера на растеж на среди с феройони и 

стойностите на ферооксидзната им активност. Констатирани са различия в 

продължителността на Lag фазата, което е пряко свързано с типа на находищата, от които 

те са изолирани и са били подложение на действието на феномена физиологична 

адаптация. 

 Изолатите L. ferrooxdans BA-3, A. ferrooxdans R, A. ferrooxdans П-1 и A. ferrrooxdans 

R-8А са с висока ферооксидазна активност (над 200 mg/l.h) и могат да се считат за такива 

с висока ферооксидазна активност. 

Окислението на сярата като единствен енергетичен източник е свързано с 

продължителна Lag фаза, което не е изненадващо тъй като при този субстрат е 

необходимо по-дълго контактно време на бактериите със серните частици. 

 Изолатите A. ferrooxdans П-2, A. ferrooxdans V-3, A. ferrooxdans R и A. ferrooxdans TF-

2 са с относително най-висока сяроокидазна актиност, но тя е по-ниска от тази на типовия 

щам и изолата A. thiooxidans. 

 Изолатите се развиват върху среда с единствен енергетичен източник тиосулфат, но е 

констатирана доста продължителна Lag фаза от една страна и относително ниски 

скорости на окисление от друга. 

 Изолатите A. ferrooxdans R-8А, A. ferrooxdans П-1, A. ferrooxdans R и A. ferrrooxdans 

TF-2 са с най-високи окислителни активности спрямо тиосулфат, съизмерими с данните 

на други автори. 
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 Всички изследвани щамове са в състояние да окисляват използваните метални 

сулфиди, като най-активно се окислява ZnS. 

 Изолатите A. ferrooxdans П1, A. ferooxdans R, A. ferooxdans B-1 окисляват пирит с 

високи скорости, което е съществено за практическото им използване. 

 Изолатите са относително устойчиви на присъствие на медни и цинкови йони в 

средата. Изолатите A. ferrooxdans R-5 A. ferrooxdans П2, A. ferrooxdans R и A. ferrooxdans 

TF2 проявяват устойчивост при наличие на > 10 г/л медни и цинкови йони в средата. 

На базата на окислителните активности изолатите A. ferrrooxdans R5, A. ferrooxdans U-

1 и A. ferrooxdans V-3 са подходящи за третиране на въглища с високо съдържание на 

сяра с цел отстраняване на неорганичните форми на сярата в тях. 

Изолатите A. ferrooxdans R-9, A. ferrooxdans R-11, A. ferrooxdans R-4, A. ferrooxdans П-

3, A. ferrooxdans R могат да се използват за предварително третиране на златосъдържащи 

пиритни концентрати тъй като притежават висока активност спрямо този трудно 

окисляем субстрат. 

На базата на данните за окислителните активности могат да се създават микробни 

консорциуми за определен тип третирания, което е тенденция в в промишленото 

приложение. 

 

6. ТРЕТИРАНЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ С ИЗОЛАТИ ОТ АЦИДОФИЛНИ 

ХЕМОЛИТОТРОФНИ БАКТЕРИИ И АРХЕИ 

6.1. Третиране на медносулфидна руда 

В използваната медносулфидна руда халкопиритът е основният сулфид. Той е един 

от най-важните сулфидни минерали в различните мед съдържащи сулфидни руди. В 

литературата съществува много информация за способността да се окислява от различни 

бактерии и археи (Watling, 2006., Hyroyoshi и сътр, 2001., Mejia, 2009). Един от основните 

фактори на средата, оказващ съществено влияние върху скоростта на окисление на този 

минерал е температурата. За проследяване на ефекта на температурата, 

медносулфидната руда е третирана с хемолитотрофни ацидофилни бактерии и археи 

както следва: 

Смесена култура от мезофилни хемолитотрофни бактерии – Acidithiobacillus 

ferrooxidans, A. thiooxidans, Leptospirillum ferrooxidans и Acidiphillium cryptum. 

Смесена култура от умерени термофили – Sulphobacillus thermosulphooxidans и A. 

caldus. 

Екстремни ацидофили – Sulfolobus metallicus. 
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Излугването е осъществено при три различни температури - (28, 50 и 70oC). Културите 

са предварително адаптирани към рудата чрез последователно препосяване на среда 9К 

с начално pH 1.8–1.9. Средата за култивирането на термофилните бактерии и археи 

съдържа и 0.5 g/l ДЕ. Осъществени са 4 пасажа преди стартиране на излугването. 

Излугването с мезофилните хемолитотрофни бактерии не е много ефикасно като 

крайната екстракция на Cu е 28.0%, като едва половината, т.е. 14% е извлечена от 

халкопирита (Фиг. №20).  

Излугването с умерените термофили при 50оC е по-ефикасно и се екстрахира 55.4% 

от медта за същия период от време (Фиг. №21). 

 

Фиг. 20. Излугване на рудата със смесена 

култура от мезофилни ацидофилни 

хемолитотрофни бактерии. 

 

Фиг. 21. Излугване на рудата със смесена 

култура от умерени термофилни 

хемолитотрофни бактерии. 

 

Излугването с екстремните термофилни археи е по принцип най-ефикасно с 

постигнати нива на екстракция на Cu от 82.10% (Фиг. №22). 



39 
  

 

Фиг. 22. Излугване на рудата с екстремни 

термофилни хемолитотрофни археи. 
 

Получените резултати показват, че бактериалното излугване в халди на руди, в 

които относително малка част от медта присъства в халкопирит може да бъде ефикасно 

от икономическа гледна точка, като извличането се осъществява предимно от 

мезофилните ацдофилни хемолитотрофни бактерии. Излугването при високи 

температури ( > 60oC) с екстремни хемолитотрофни археи е особено предпочитано за 

излугване на концентрати в реактори (Gericke и сътр., 2009). 

6.2. Третиране на въглища с високо съдържание на сяра с хемолитотрофни ацидофилни 

бактерии 

Сярното съдържание на въглищата е един от най-важните им качествени показатели. 

То варира в широки граници – от 0.1% до 12–15%. Провеждането на десулфуризация се 

налага, както с оглед опазването на околната среда – намаляване количеството на 

отделяните в атмосферата при изгарянето на въглищата серни оксиди. Повечето от 

твърдите горива в България са високосерни, като лигнитите от Маришкото находище 

съдържат средно около 5,2%–6% Sоб. Неорганичните или минерални серни съединения 

включват пиритна, сулфатна и елементна сяра.  

За отстраняване на неорганичните форми на сярата са използвани щамове 

ацидофилни хемолитотрофни тионови бактерии. С три от изолираните щамове, а 

именнно Acidithiobacillus ferrooxidans U-1, Acidithiobacillus ferrooxidans F-3, 

Acidithiobacillus ferrooxidans R5 са проведени опити за отстраняване на неорганичните 

серни съединения във въглища от двете находища в България. Изборът на тези три щама 

е базиран на констатираните относително високи скорости на окисление на сяра и пирит 

от посочените щамове, както и способност да окисляват феройони. Проведени са 

няколко типа експерименти както и определяне на растежа на използуваните изолати на 

среда с въглища (фиг. №23). 
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Фиг. 23. Растежни криви на Acidithiobacillus ferrooxidans F-3 при 

култивиране на среда с въглища. 

 

Анализът на резултатите показва, че добавянето на въглища към средата увеличава 

значително Lag фазата като количеството на бактериите в края на логаритмичната фаза 

е с няколко порядъка по-ниско в сравнение с това при култивиране само на среда с 

желязо. Култивирането на бактериите на среда само с въглища се характеризира с дълга 

Lag фаза и относително забавен растеж. Тези резултати са потвърждение на представени 

данни от други автори, които установяват, че за отстраняване на сярата от въглищата, 

бактериалните култури задължително трябва да бъдат адаптирани за растеж върху пирит 

в течение на няколко генерации (Olsson, 1994., Malik и сътр., 2004., Acharya и сътр., 2004., 

Pokorna и сътр., 2006). 

За ефекта на проведената биодесулфуризация беше преценено по пиритната (∆Sp) и 

общата сяра (∆St). Най-добри резултати са получени по отношение на ∆St (45.5%) и ∆Sp 

(71%) за проба „Марица Изток” след 15 дни обработка в среда (9K+Fe), докато за проба 

„Бобов Дол” след 15 дни обработка в същата среда са получени съответно ∆St (41.2%) и 

∆Sp (62%). След 15 дни третиране е установено понижение на горимата сяра с 39,4% и 

намаление на калоричността с 15% за проба “Марица Изток” докато за проба “Бобов 

Дол“ след 15 дни обработка понижението на горимата сяра е 31,4%, а намалението на 

калоричността е 22%. 

Получените резултати могат да бъдат основа за разработване на технология за 

третиране на въглища чрез комбинация на химична и биологична десулфуризация. 
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6.3. Предварително третиране на златоносен пиритен концентрат за освобождаване на 

злато 

В златосъдържащите сулфидни концентрати златото е финно разпръснато в 

сулфидния матрикс и е трудно за освобождаване посредством класическите 

хидрометалургични методи. Редица ацидофилни хемолитотрофи обаче, могат да 

окисляват сулфидите до сулфати и да освобождават златото, което се подлага на 

последващи флотационни процедури за извличане. Обект на изследване са 3 концентрата 

от Средногорския минен басеин.  

Концентратите са третирани с ацидофилни тионови бактерии от вида A. ferrooxidans. 

Подбрани са изолати с доказана способност да окисляват пирит и такива, които са 

изолирани от находище Челопеч, от където са и самите концентрати. Изолатите са 

култивирани на среда 9К с феройони, начално рН 2.0 - 2.1 и пиритен концентрат с 

различна плътност на пулпа (от 2 % до 8 % ). Култивирането е на шейкър (180 об/мин) 

за седем дни при 37oС. Задължителен елемент при тези експерименти е адаптирането на 

бактериите към концентрата и растеж при по-висока плътност на пулпа. Първоначално 

бактериите са адаптирани към растеж върху концентрат №1 до достигане на активен 

растеж при 8% плътност на пулпа. След това е приложена процедура за постепенна 

адаптация на културите по определена схема. 

Анализът на резултатите показва, че предварителното третиране на концентратите е 

съвързано с окислението на пирита и другите сулфиди до съответните разтворими 

сулфати. Ярозити (главно калиев ярозит) се натрупват в пробите. 

Разтварянето на 35% от желязото и 37% от сярата означава, че над една трета от 

пирита е окислен от бактериите. При стерилната контрола (среда с пирит без бактерии) 

само 4.6 % от сулфидната сяра е окислена. Освен това ярозити (главно калиев ярозит) са 

намерени в пробите. При третирането се освобождава и мед (около 27 %) и тя може да 

бъде извлечена от разтворите като катодна мед посредством екстракция. 

Част от резултатите при третирането са посочени в табл. №4 и №5. 

Таблица 4. Бактериално излугване на концентрат № 2 при 8% плътност на пулпа. 
Бактериални  

култури  

pH Fe общо 

mg/l 

Fe2+, 

mg/l 

Cu2+, 

mg/l 

Екстра 

Fe 

кция, % 

Cu 

Бактерии, 

.кл./мл 

R-9 1.28 2425 1425 102 10.82 18.21 > 10 6 

R-11 1.40 1775 750 88 7.29 15.17 > 10 5 

R-4 1.32 3400 2040 120 15.22 21.42 > 10 7 

RП-5 1.18 3350 1875 128 14.5 22.85 > 10 7 
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Таблица. 5. Бактериално излугване на концентрат № 3 при 8% плътност на пулпа 
Бактериални  

култури  

pH Fe общо 

mg/l 

Fe2+, 

mg/l 

Cu2+, 

mg/l 

Екстра 

Fe 

кция, % 

Cu 

Бактерии, 

.кл./мл 

R-9 1.40 6780 1350 35 24.92 7.41 > 10 7 

R-11 1.21 6180 2340 122 22.72 25.84 > 10 7 

R-4 1.17 6020 2490 110 22.13 23.30 > 10 7 

RП-5 1.06 6910 2940 137 25.40 29.02 > 10 8 

 

Анализите на третираните концентрати показват, че съдържанието на злато и сребро 

е повишено до 9.5 г/т и 25.3 г/т съответно. Тези резултати са окуражаващи като се има 

предвид, че са получени с чисти култури A. ferrrooxdans. Скоростта на извличане може 

да се повиши чувствително, ако се използува смесена култура от A. ferrrooxdans, A. 

thiooxidans, L. ferrooxidans. Понастоящем повечето промишлени инсталации за 

предварително третиране на такива концентрати използват смесени култури от 

ацидофилни тионови бактерии. 

Проведените изследвания върху биотехнологичния потенцил на изолираните 

ацидофилни тионови бактерии при третиране на три различни минерални суровини, 

представляващи икономически интерес показват, че естествените изолати на тези 

бактерии от различните сулфидни находища могат да намерят съществено приложение 

за третиране на минерални суровини от една страна, и да имат важно екологично 

значение за опазването на околната среда от друга страна. Както по-съществени изводи 

от проведените изследвания могат да се отбележат: 

 Излугването на медно сулфидна руда с мезофилните ацидофилни бактерии не е много 

ефиксно (крайна екстракция на Cu 28.0%). Ярозити и желязо (хидроксисулфат) 

преципитират на повърхността на халкопирита заедно с елементарна сяра което 

затруднява извличането. 

 Излугването с умерените термофили при 55 оC е по-ефикасно и се екстрахира 55.4% 

от медта за същия период от време. 

 Излугването с екстремните термофилни археи е най-ефикасно с екстракция на Cu от 

82.10%.  

 Третирането на въглища с високо серно съдържание с ацидофилни тионови бактерии 

е удачно за отстраняване на неорганичните форми на сярата. Общата (St) и горима сяра 

(Scomb) на третираните въглища намалява чувствително - 41.6% и 34,8%.съответно. 

 Третирането на въглища с бактерии от вида A. ferrooxidans води до отстраняване на 

неорганичните форми на сярата (80.4% от пиритната сяра за въглища от Бобов дол) и 

72.8% за въглищата от Марица Изток). 
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 Най-удачен вариант на третиране е среда с добавка на феройони като допълнителен 

енергетичен субстрат за бактериите A. ferrooxidans. 

 Получените резулати могат да бъдат добра основа за разработване на технология за 

биодесулуризация на вълглища. Подходящ вариант на такава технология е комбинацията 

на химична и биологична десулфуризация . 

 Предварителното третиране на златоносен пиритен коцентрат с ацидофилни тионови 

батерии води до окисление на 1/3 от пирита в концентрата. Химичното окисление на 

сулфидната сяра е незначително (4.6 %). Адаптирането на бактериите към концентрата е 

задължително като по-продължителната адаптация на културите се отразява 

положително на процеса на извличане. Скоростта на извличане може да се повиши 

чувствително ако се използва смесена култура от A. ferrrooxdans, A. thiooxidans и L. 

ferrooxidans. 

 При третирането се освобождава мед (около 27 %) и тя може да бъде извлечена от 

разтворите като катодна мед посредством екстракция. 

 Съдържанието на злато и сребро се повишава от 6.5 до 9.5 г/т за златото и 25.3 г/т за 

среброто 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сулфидните находища се отличават със специфична микрофлора като доминиращ 

компонет на биоценозите са ацидофилните тионови бактерии, главно от вида A. 

ferrrooxdans.  

Изолираните щамове от посочения вид се отлиават с висока окислителна активност 

и притежават биотехнологичен потенциал за използуване в различни технологии за 

третиране на минерални суровини. 
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ИЗВОДИ 

 

1. Сулфидните находища, обект на изследването се отличават със специфични 

биоценози, включващи предимно хемолитотрофни бактерии и археи като 

съставът им силно зависи от типа на находището и конкретните физико-химични 

параметри. 

2. Ацидофилните хемолитотрофни бактерии са доминиращ компонент на 

микробните ценози в находищата, а видовият състав включва предимно 

представители на вида А. ferrooxidans, чието количество е над 10 5 кл./мл./г. 

3. Идентификационните схеми на класическата таксономия не са достатъчно 

надеждни за ацидофилните тионови бактерии поради силно изразена фенотипна 

вариация на видовете и трябва да се комбинират задължително с методи 

молекулната таксономия на базата на PCR.  

4. При всички изолати от вида А. ferrooxidans 16s рДНК фрагментите притежават 

еднакъв рестрикционен сайт за ендонуклеазата AluI, генериращ рестрикционен 

профил от 4 фрагмента, а при рестрикция с HaeIII профилът е съставен от 6 

фрагмента. 

5. Получените профили при рестрикционния анализ представляват подходящ 

маркер за видово типиране на изолати от род Acidithiobacillus, но този анализ не 

е приложим за вътревидово типиране на изолати от вида A. ferrooxidans. 

6. Рестрикционните профили на изолатите от видовете L. ferrooxidans и A. 

thiooxidans по отношение на двете използвани ендонуклеази (AluI и HaeIII), 

позволяват отдиференциране на двата вида от изолати на вида A. ferrooxidans в 

смесени проби. 

7. Оптимизираният протокол за PCR идентификация с използването на праймери 

F1_Thio и R1_Thio може успешно да се използва за видова идентификация на 

изолати от вида A. ferrooxidans и разграничаването му от видовете A. thiooxidans 

и L. ferrooxidans в смесени проби. 

8. Проведения секвенционен анализ показва висока генетична идентичност на 

изследваните 16S ДНК фрагменти от всички изолати на вида A. ferrooxidans (98% 

- 99%) спрямо типовия щам (GenBank № AF329205).  

9. Изолираните 20 щама A. ferrooxidans се различават съществено по окислителите 

си активности спрямо феройони, сяра, тиосулфат и сулфиди и са устойчиви на 

високи концентрации на медни и цинкови йони в средата. 
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10. Излугването на медно сулфидна руда с мезофилни ацидофилни бактерии не е 

много ефикасно (крайна екстракция на Cu 28.0%) докато при излугване с 

екстремни ацидофилни археи се достига екстракция на Cu от 82.10%. 

11. Третирането на въглища с високо серно съдържание с ацидофилни тионови 

бактерии е удачно за отстраняване на неорганичните форми на сярата като се 

достига отстраняване на неорганичните форми на сярата 62% от пиритната сяра 

за въглища от Бобов дол и 71% за въглищата от Марица Изток. 

12. Предварителното третиране на златоносен пиритен коцентрат с ацидофилни 

тионови батерии води до ефикасно окисление на пирита и повишаване на 

съдържанието на златото в концентрата от 6.5 до 9.5 г/т. 
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ПРИНОСИ 

 

1. Проведено е мащабно изследване на биоценозите в 10 сулфидни находища в 

България и са получени резултати с важно екологично и практическо значение. 

 

2.  Разработен е алгоритъм за отдиференциране на отделните представители на 

ацидофилната хемолитотрофна микрофлора в находищата. 

 

3. Направени са модификации на протоколите за изолация на ДНК, провеждане на 

РCR при ацидофилни тионови бактерии и е установен е подходящ маркер на 

базата на рестрикционен анализ за видово типиране на изолати от род 

Acidithiobacillus. 

 

4. Доказана е възможност за използване на изолатите за третиране на различни 

минерали суровини и разработване на биотехнологии в промишлени мащаби. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

 

1. При разработване на сулфидните находища да се анализира локалната 

хемолитотрофна микрофлора с оглед оценка на риска от нейната активност. 

 

2. Да се провежда мониторинг на микробните ценози при провеждане на 

рекултивационни мероприятия в находищата с цел ограничаване на активността 

на локалната микрофлора и предотвратяване на негативни екологични последици. 

 

3. Третирането на различни минерални суровини по биологични способи трябва да 

бъде базирано на добро познаване на свойствата на използваните 

микроорганизми, като се отчитат задължително и индивидуалните особености на 

щамовете. 
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