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Списък на използваните съкращения
БДС - български държавен стандарт
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници
ВЕЦ - водно електрическа централа
ВНТ – въглеродни нанотръбички
ЕНТ – едностенни нанотръбички
ККП - критични контролни показатели
ККТ - критични контролни точки
КОЕ - колоно-образуващи единици
МОСВ – министерство на околната среда и водите
МВЕЦ - мини водно електрическа централа
МПБ - месопептонен Бульон
НД - нанодиаманти
НРВ - неразтворени вещества
ОВОС – оценка на въздействие върху околната среда
ООВ – общ органичен въглерод
ОСТ - общо сухо тегло
ПДК – пределно допустима концентрация
ПСБОВ – пречиствателна станция за битово-отпадъчни води
ПСПВ – пречиствателна станция за питейни води
ПУДОС - предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда
РВ - разтворени вещества
ССС - синтетична солева среда
ТТХ - 2,3,5-трифенилтетразолиев хлорид
ТУК – тотално управление на качеството
ХПК - химично потребление на кислород
Ac. - бактерии от р. Acinetobacter
AeH - аеробни хетеротрофи
aeTDA - аеробна сумарна дехидрогеназна активност
Amon. – амонифициращи бактерии
AnH - анаеробни хетеротрофи
anTDA - анаеробна сумарна дехидрогеназна активност
C12DO - катехол 1,2-диоксигеназа
C23DO - катехол 2,3-диоксигеназа
CFU - colony forming units
DAPI - 4‘,6-diamidino-2-phenylindole
DN – денитрифициращи бактерии
Eff - ефективност на елиминиране на фенол
Endo – бактерии, култивирани на среда на Ендо
FISH - флуоресцентна ин-ситу хибридизация
Nitr. – нитрифициращи бактерии
NP - нитрофенол
NRA - нитрат-редуктазна активност
P2MO - фенол-2-монооксигеназа
P34DO - протокатехат 3,4-диоксигеназа
PAI - phosphatase activity index

PHA - polyhydroxyacetat
PHB - polyhydroxybutyrate
PCP - пентахлорофенол
Ph.degr. – фенол-разграждащи бактерии
Ph-C - контролен вариант без наночастици
Ph-ND - вариант с нанодиаманти
Ph-NT - вариант с едностенни въглеродни нанотръбички
pNPP - p-нитрофенол фосфат
Ps. - бактерии от р. Pseudomonas
RAB - скорост на натрупване на биомаса
RB - скорост на биодеградация на фенол
SDH - сукцинат дехидрогеназа
SHPP – small hydro power plant
SR - сулфат-редуциращи бактерии
SRB - специфична скорост на биодеградация на фенол
TDO – обща диоксигеназна активност

Увод
Едно от професионалните екологични предизвикателства на съвременността е
оценката, контролът и биоуправлението на речните екосистеми, които се използват за
добиване на възобновяема енергия. Такава екосистема е река Искър в района на
Каскадата от 5 функциониращи ВЕЦ-а „Среден Искър”. В тази вече технологизирана
екосистема се преплитат разнообразни проблеми, които изискват интердисциплинарно
решение – технологично управление и вграждане на ВЕЦ-вете в Искърското дефиле,
опазване на екологичната пълноценност на реката, контрол и управление на риска,
свързан с постъпването в този район на замърсители във водите и седиментите.
В хода на реализацията на почти 10 годишна мониторингова програма на водите и
седиментите в участъка на каскадата „Среден Искър” се установи, че най-рисковата
зона са язовирните седименти. Това поставя индикацията и биоуправлението на
самопречиствателния и детоксикационен потенциал на седиментите сред найактуалните проблеми за опазване на този красив и важен в енергийно отношение
участък от река Искър.
В настоящия дисертационен труд се открояват няколко изследователски линии: 1/
мониторингови изследвания на седиментните микробни съобщества и тяхната
функционална активност с цел да се отдиференцират ключови рискови проблеми и да
се идентифицират индикатори и индикаторни връзки за експресен контрол; 2/
моделиране на рисковите събития с диагностика на потенциала за биодетоксикация в
микробните седиментни съобщества; 3/ приложение на иновативни аугментационни
фактори на биодетоксикационните процеси - нанодиаманти и нанотръбички; 4/
конструиране на алгоритми за контрол и стратегии за биомениджмънт на рисковите
събития в седиментите на каскадата. За следването на тези линии, беше използван
широк арсенал от подходи от съвременната хидромикробиологична и биомениджърска
практика: комплекс от микробиологични, ензимологични, химични, кинетични,
молекулярно-биологични методи и параметри, аналогово моделиране, стратегии за
управление и смекчаване на рисковите фактори на базата на биологизираните ISO31000 и ISO-14001.
1. Литературен обзор
В
литературния
обзор
се
акцентува
върху
биомениджмънтa
на
самопречиствателните процеси в седиментите от каскадата от МВЕЦ-ве „Среден
Искър“. В обобщение може да се каже, че под биоуправление на самопречиствателни
процеси се разбира активиране, насочване и приложение на автохтонния
потенциал на седиментната микрофлора на база дълбокото познаване на
механизмите, рамките на реакция, реактивността, насоките и доминантните микробни
култури - носители на този потенциал. Това активиране и насочване е фокусирано
върху минимизация на рисковите събития и замърсители от една страна, от друга е
свързано с предложение на биологичен дизайн и стратегии за биоремедиационни
технологии.
В постигането на тези цели се интегрират целево и компетентностите по
управление на биологичните, технологичните, екологичните фактори за дозирано и
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компетентно регулиране на метаболизма на екосистемите и поддържане на
екосистемното здраве в условията на технологична модификация (Топалова, 2009).
Направен е подробен преглед на функцонирането на каскадата, както и на
екосистемата на р. Искър. Акцентирано е върху детоксикационните
самопречиствателни процеси в язовирните седименти. Застъпени са важни аспекти
на биологичното управление на тривиални и ксенобиотични замърсители. Паралелно и
последователно са реализирани мониторингова програма, аналогово моделиране с
микробни доминанти изолирани от седиментите на яз. Лакатник, както и моделна
биоремедиация на замърсени с фенол седименти от каскадата. Разгледани са подробно
и въглеродните наночастици (нанодиаманти и нанотръбички), като въможно средство
за аугментация на детоксикационните процеси. Направен е преглед на флуоресцентната
ин-ситу хибридизация за проследяване в дълбочина на преструктурирането на
микробните съобщества в рамките на детоксикационните процеси по време на
моделната биоремедиация. Всичко това е фокусирано върху разработването на целеви
алгоритми и стратегии за биомениджмънт на пречистването на седиментите от
каскадата.
2.

Цел и задачи

Целта на дисертационния труд е да се предложат стратегии за биомениджмънт на
самопречиствателните детоксикационни процеси в седиментите при каскадата от
МВЕЦ „Среден Искър“ чрез in situ мониторинг и моделиране на
преструктурирането на микробните съобщества.
На базата на така поставената цел, бяха формулирани следните задачи:
1. Чрез фокусиран целеви мониторинг да се проследят микробиологичните и
ензимологичните параметри в седиментите в критични контролни точки по реката и
язовирите в района на каскадата „Среден Искър“.
2. Да се идентифицират микробни доминанти, осъществяващи ключовите
детоксикационни процеси в седиментите, и в моделни условия да се изследват
наноаугментиращи фактори на биодеградационната им активност.
3. Чрез аналогово моделиране на биоремедиация, да се изследват химични, кинетични и
ензимологични параметри на самопречиствателните детоксикационни процеси на
силно замърсени с фенол седименти от яз. Лакатник.
4. Да се изследва функционалната микробиологична структура на седиментните
съобщества в хода на моделната биоремедиация чрез класически култивационни
техники.
5. Да се изследва преструктурирането на микробните съобщества в хода на моделната
биоремедиация чрез флуоресцентни анализи и молекулярна диагностика.
6. Да се конструират и предложат алгоритми и стратегии за биомениджмънт на
самопречиствателните детоксикационни процеси в седиментите при каскадата „Среден
Искър“.
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3. Материали и методи
3.1. Работна хипотеза
В центъра на работната хипотеза лежи схващането, че за играждането на стратегия
за управление се изискват различни подходи: подход на критичните контролни точки и
екологични събития, подход на комплексен и целеви контрол; подход на
мониторингови изследвания на място, съчетани с отдиференциране на ключовите
замърсители и процеси, подход на аналогово моделиране; извличане и конструиране в
реални и моделни условия на словесни, цифрови и графични алгоритми за контрол и
управление на самопречиствателните процеси. Всичко това стоеше в основата и
формираше стратегиите за биомениджмънт на самопречиствателните процеси в
седиментите на Каскада „Среден Искър”.

Фиг. 1 Работна хипотеза на дисертационния труд
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За да се изясни по-добре началната хипотеза за формиране на СТРАТЕГИЯ
за БИОМЕНИДЖМЪНТ по-долу са представени нейните четири компонента:
На ПЪРВО място бъдещата стратегия изисква събиране на информация за
екосистемата, която ще бъде подложена на биоуправление и идентификация на
основните рискови проблеми и замърсители. Тази част от речната екосистема в нашия
случай са седиментите в реката и микроязовирите в района на Каскадата „Среден
Искър”. На ВТОРО място като похват за управление в стратегията е изолирането на
микробните доминанти, които могат да метаболизират най-трудно разградимите
замърсители – в случая тези с ксенобиотичен характер. На ТРЕТО място, отново в
моделни условия, но вече максимално доближени до реалните, се моделират процесите
на самопречистване в язовирни седименти, замърсени едновременно с тривиални
замърсители и ксенобиотици. Паралелно с това се симулира рисковата ситуация на
натоварване с фенол, като моделен токсичен замърсител, в концентрация близка до
критичната и в концентрация трикратно надхвърляща критичната. Тази мащабна
аналитична компонента на детоксикацията в моделни условия, симулираща реалните
рискови ситуации, послужи за основа за конструиране на алгоритми за управление на
такива процеси в седиментите на каскадата „Среден Искър”. А комбинациите от тези
алгоритми са основата за приложение на стратегии за Биомениджмънт на
самопречиствателните детоксикационни процеси. Това съставляваше ЧЕТВЪРТАТА
част от дисертационния труд. Дизайнът на работната хипотеза е показан на фиг.1.
3.2.Хиробиологичен дизайн на изследваната технологизирана екосистема в
каскада „Среден Искър“
In-situ изследванията в рамките на тази дисертация обхващат средния участък на р.
Искър, в района на каскадата от МВЕЦ-ве „Среден Искър“ (Фиг. 2.). Разстоянието
между двете крайни точки на проучване е 33 км. Изследванията обхващат период от
три години – 2012, 2013 и 2014 г. Изследвани са 5 станции по речното течение: ст.1 –
Батулийска; ст.2 – Церово (започва да се пробовзима от септември 2013, поради
заливането на ст. 4 - Свражен при стартиране на функционирането на МВЕЦ Оплетня);
ст.3 – Лакатник; ст.4 – Свражен (от тази станция се пробовзима до юни 2013 г.) и ст.5 –
Габровница. Освен това са изследвани и 4 от завиряванията преди стените на МВЕЦ-те
– яз. Прокопаник (пуснат в експлоатация от юли 2013 г.); яз. Церово; яз. Лакатник; яз.
Свражен. Всички станции по речното течение, както и в завиряванията на МВЕЦ-ве са
представени в табл. 1
Табл. 1. Обобщен хидробиологичен дизайн на изследваните показатели в седименти от
каскадата
Име на речна/язовирна станция
Показатели на седименти
Ст. 1 – р. Батулийска; Ст. 2 – Церово;
Ст. 3 – Лакатник; Ст. 4 – Свражен;
AeH, Endo, aeTDA, anTDA, PAI, NRA
Ст. 5 - Габровница
яз. Прокопаник; яз. Церово;
AeH, AnH, Endo, Ps., aeTDA, anTDA, PAI,
яз. Лакатник; яз. Свражен
NRA
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Фиг. 2. Схема на района на каскадата и пунктовете за пробонабиране (Топалова §
Янева, 2013)

а)
б)
Фиг.3. Снимки на водно електрическите централи от каскада „Среден Искър“:
а) МВЕЦ Церово; б) МВЕЦ Лакатник
3.3. Аналогово моделиране на биодеградационен процес на замърсени с фенол
води с изолирани микробни доминанти от замърсени седименти и
наноаугментиращи фактори
За осъществяването на това аналогово моделиране бяха изолирани бактерии от род
Pseudomonas от седименти на микроязовир при МВЕЦ Лакатник.
В моделирания процес на биодеградация на фенол са изследвани следните
варианти:
1) Вариант Ph-ND (вариант с нанодиаманти) (фиг.4а);
2) Вариант Ph-NT (вариант с едностенни въглеродни нанотръбички) (фиг.4б);
3) Вариант Ph-C (контролен вариант без наночастици)
Всеки опитен вариант е заложен в три ерленмайлерови колби, всяка от които е с
общ обем от 300 ml. Работният обем е 150 ml. Трите колби се разглеждат, като три
независими повторения. Колбите функционират като реактори с периодично действие.
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Симулираният процес е осъществен при статични условия, като колбите са инкубирани
в термостат при температура 28±2оС.

а)
б)
Фиг. 4. Снимка на сканиращ-електронен микроскоп на въглеродните наночастици,
използвани в моделирания биодеградационен процес: а) нанодиаманти (35000X); б)
едностенни нанотръбички (20000X) 1
Инокулумът (с микробно съдържание 4,8×105 клетки/ml) беше добавен в
концентрация 5% (v/v) във всяка ерленмайлерова колба. В трите варианта без
допълнителен въглероден източник, е симулиран пречиствателен процес с моделна
отпадъчна вода, чийто състав е близък до състава на промишлените отпадъчни води.
Концентрацията на добавените нанодиаманти и въглеродни нанотръбички е 100 ppm.
Биодеградационният процес e проследeн до 48 час, поради изчерпването на фенола.
Проби за изследване са взимани на всеки 24 часа. Проследени са паралелно
анаболитните процеси на натрупване на биомаса по оптична плътност при 410 nm и
сухо вещество, както и катаболитните процеси чрез измерване на остатъчната
концентрация на фенол. Изследвани са и оксигеназните ензимни активности при
пълното изчерпване на фенол и за шестте варианта на аналоговото моделиране на
биодеградационния процес.
3.4. Аналогово моделиране на биодетоксикационен процес на замърсени с фенол
седименти и аугментиращ фактор – нанодиаманти
Замисълът на това аналогово моделиране включва изработването на 2
симулационни биоремедиационни площадки. Всяка биоремедиоационна площадка е с
обем 2 dm3, съдържа 500 g седименти от яз. Лакатник и 500 g пълнител под формата на
кварцов пясък с размер на частиците 0,8 – 1,6 mm. Продължителността на процеса е 214
часа в полу-непрекъснат режим на действие. Експериментът цели проследяване на
процесите в двата варианта:
 Ph – контролен вариант, съдържащ седименти, кварцов пясък и моделен
ксенобиотик фенол (Ph)
1

Благодарност на доц. Нели Желева и Никола Димитров при подготовка на пробите за
СЕМ и при осъществяването на снимките на СЕМ
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 PhND – вариант, при който към седиментите с кварцов пясък и фенол са
добавени и нанодиаманти (НД), като наномодулатори.

Фиг. 5. Дизайн на моделните биоремедиоационни площадки
За постигането на максимална ефективност при високи концентрации на
моделния ксенобиотик е използван адаптационен алгоритъм, базиращ се на степенно
повишаване на концентрацията на ксенобиотика. Прибавянето на фенол, като токсичен
замърсител беше при следната схема и ред: 2 час – 250 [mg/kg]; 49 час – 500 [mg/kg]; 72
час – 500 [mg/kg]. Критичните времеви интервали са подбрани, съобразно
моделираните екологични събития и са избрани съобразно динамиката на остатъчния
фенол – 0, 2, 48, 144, 214 час. 0 час е отправна точка за изследване, както на
култивируемите, така и на некултивируеми микроорганизми. Във 2 час е направено
молекулярно изследване на микробните групи, непосредствено след добавянето на 250
mg/kg фенол, с цел да се проследи дали е настъпило изменение на микробното
съобщество в самия момент на интоксикация. В 48 час, когато е започнал процес на
биодеградация на фенола, едновременно е изследвано разпределението на
функционалните групи култивируеми микроорганизми и некултивируемите бактерии
от родове Pseudomonas и Acinetobacter. Паралелно са проследени хидрохимични,
кинетични и ензимологични показатели, както и използването на алтернативните
енергетични източници (полихидроксибутират и полихидроксиацетат). В 144 час
микрофлората в седиментите е изследвана само с FISH, тъй като в този критичен
момент се предполага, че микробната система преминава през целеви процес на
адаптация към фенола. В 214 час с комплекса от методи се регистрира напредналият
процес на биодеградация и измененията в адаптиралите се седиментни микробни
съобщества.
3.5. Аналитични методи
В дисертацията са използвани различни изследователски методи и 31
показателя, показани в таблица 2.
3.6. Статистическа обработка на резултатите
Статистическата обработка на данните е извършена с два софтуерни продукта
Microsoft Excel 2007 и Sigma Plot 12.5 и с гаранционна вероятност 95%. За установяване
на връзките между отделните индикатори е използван корелационен анализ със
софтуерния продукт Microsoft Excel 2007. За достоверни се считат получeните
корелации с корелационен коефициент R > 0,55.
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Табл. 2. Изследвани показатели и методи

4. Резултати и обсъждане
4.1. Мониторинг чрез ензимологичните и микробиологичните параметри в
седиментите в язовирите в района на каскадата „Среден Искър“.
В продължение на 3-те изследователски години бяха анализирани
ензимологични и микробиологични параметри в седиментите на изследвания речен
участък и язовирите в района на каскадата „Среден Искър“. Изследванията са част от
дългосрочна мониторингова програма. Целта е да се оцени самопречиствателният
потенциал на седиментните микробни съобщества в хидроекосистемата в района на
строежа и експлоатацията на каскада „Среден Искър“ и да се идентифицират критични
точки, замърсители и проблеми. Задълбоченият мониторинг изисква изследването на
специфични ензимологични и микробиологични индикатори в критичните контролни
точки. Тези индикатори са свързани по между си и тяхното изследване отразява
комплексността на екосистемата и функционалната обвързаност между ензимологични
и микробиологични параметри.
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Фиг. 6. Динамика на количеството на ключови групи микроорганизми в седиментите
на яз. Церово през 2012, 2013, 2014 г.: а) – аеробни и анаеробни хетеротрофни
микроорганизми и б) – Ендо-бактерии и род Pseudomonas
Данните от фиг. 6 представят динамиката на количеството на ключовите
групи микроорганизми в седиментите на яз. Церово. Поради факта, че се намира
непосредствено след гр. Своге и всички отпадъчни води се заустват в р. Искър, този
микроязовир има голямо количество натрупани седименти със замърсяване от битовофекален характер. Това е свързано с високо количество органика и различни
замърсители в тях. Ето защо отново се регистрират значими стойности за бактериите от
р. Pseudomonas и аеробните хетеротрофи, особенно за 2013 и 2014 г. Наличието на
постоянни високи стойности на псевдомонадите е индикатор за наличието на стабилен
ксенобиотико-разграждащ микробен сегмент, който спомага за реализирането на
самопречиствателния потенциал на водната екосистема. Поради силното фекално
замърсяване в седиментите, количеството на Ендо-бактериите също запазва високи
стойности за 2013 и 2014 г.
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Фиг. 7. Динамика на количеството на ключови групи микроорганизми в седиментите
на яз. Лакатник през 2012, 2013, 2014 г.: а) – аеробни и анаеробни хетеротрофни
микроорганизми и б) – Ендо-бактерии и род Pseudomonas
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На фиг. 7 са представени данните за ключовте групи микроорганизми в
седиментите на яз. Лакатник. МВЕЦ Лакатник е първият пуснат в експлоатация и е
функционирал най-дълго време. Микробното съобщество в седиментите на този
микроязовир се е адаптирало в няколко реални рискови екологични ситуации, като
напр. тази на изключително тежкото замърсяване през юни 2011 г., когато беше
регистрирано силно органично замърсяване и такова с тежки метали (Линчева, 2015).
Тези и други рискови ситуации са предпоставка за наличието на развит висок
самопречиствателен потенциал в яз. Лакатник. При анализиране на данните се
установява отново повишение на броя на всички групи микроорганизми през 2013 и
2014 г. Голям пик в количеството се отбелязва при Ендо-бактериите и бактериите от р.
Pseudomonas през сезона на пълноводие (юни) 2013 г. (фиг. 7б) Високите стойности в
броя на тези микроорганизми, може да е свързано с предполагаемото изпускане на
седименти от МВЕЦ-вете преди Лакатник. Интересен пик на количеството на
бактериите от р. Pseudomonas се установява и през септември 2014 г., което е в пряка
връзка с повишаването на плътността на целия микробен сегмент. Това се потвърждава
от високия брой аеробни хетеротрофи, обвързано е с активни самопречиствателни
процеси в седиментите на яз. Лакатник и отново потвърждава изказаната теза за
наличието на активно функциониращо седиментно микробно съобщество.
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Фиг. 8. Динамика на аеробната сумарна дехидрогеназна активност (aeTDA) през 2012,
2013 и 2014 г. в седиментите на изследваните станции в язовирите: юни – а);
септември – б)
На фиг. 8 е представена динамиката на аеробната дехидрогеназна активност
(aeTDA) през трите изследвани години в микроязовирите. В пряка зависимост на
разгледаните по-горе резултати за ключовите микробни групи се регистрира рязко
повишение на ензимната активност след 2012 г. Най-високи стойности се отбелязват за
яз. Лакатник и яз. Свражен за сезона на пълноводие през 2013 г. Това още веднъж
потвърждава и на ензимологично ниво наличието на активни биодеградационни
процеси в седиментите през този сезон, вследствие на силно органично замърсяване.
Разгледаните данни през годините показват, че яз. Лакатник се отличава като
микроязовирът с най-високи стойности на дехидрогеназната активност. В пряка връзка
се регистрира и микробно съобщество с най-мощно развит и адаптиран през годините
самопречиствателен потенциал, способен да отговаря на реални критични екологични
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ситуации. Това е още един важен детайл в подкрепа на използването на седиментите от
този микроязовир, като ключови за аналогово моделиране и изследване на
преструктурирането на седиментните микробни съобщества в хода на детоксикационни
процеси.
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Фиг. 9. Динамика на индекса на фосфатазната активност (PAI) през 2012, 2013 и
2014 г. в седиментите на изследваните станции в язовирите: юни – а); септември – б)
От резултатите за динамиката за индекса на фосфатазната активност се
установява степенно повишаване на стойностите от 2012 към 2014 г. и за трите
изследвани микроязовира (фиг. 9). Тези високи стойности са индикатор за висока
хетеротрофна активност в седиментите на микроязовирите, индуцирана от
замърсяването с биоразградима органика. Най-високи стойности се регистрират за яз.
Церово, който обикновенно е натоварен с големи количества отпадъчни води от гр.
Своге, и може да се предполага с голяма сигурност, че високата фосфатазна активност е
пряко обвързана с това органично замърсяване. Висока стойност за фосфатазната
активност се регистрира и след пускането в експлоатация на МВЕЦ Прокопаник, което
подчертава бързо развитата биодеградационна активност на седиментното микробно
съобщество и в този микроязовир.
4.2. Корелации между ензимологични и микробиологични показатели в
седиментите на язовирите при МВЕЦ-ве от каскада „Среден Искър“
На табл. 3 са представени корелациите между ензимологичните и
микробиологичните показатели на седименти за язовирите при функциониращите
МВЕЦ-ве. Впечатление правят две повтарящи се корелации между аеробната
дехидрогеназна активност (aeTDA) и бактериите от р. Pseudomonas (Ps.) в яз. Лакатник
(R² = 0,7873) и яз. Свражен (R² = 0,8666), които потвърждават решаващото значение на
тази група бактерии за минерализацията на органиката. Високите количества на
органика в седиментите са основа за обилно намножаване на псевдомонадите и
протичането на активни процеси на минерализация, а оттам и високи стойности на
сумарната дехидрогеназна активност. Както вече беше отбелязано, тя е индикатор за
скоростта на биодеградация на тривиалните замърсители. Псевдомонадите заемат
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ключово място в самопречиствателните процеси в седиментите, което играе важна роля
при по-нататъшните изследвания в дисертационния труд.
Табл. 3. Корелации между ензимологични и микробиологични показатели на седименти
за микроязовирите при функциониращите МВЕЦ-ве за периода 2012-2014 г.
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P
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P
P
P
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P
P
P
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P
P
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Тези изводи се допълват и от корелацията на Ендо-бактериите и аеробната
дехидрогеназна активност в седиментите на яз. Лакатник (R² = 0,8576) и яз. Свражен
(R² = 0,904). Високите стойности на Ендо-бактериите също допринасят за
осъществяващите се в седиментите процеси на биодеградация на наличната органика,
тъй като към групата на Ендо-бактериите напр. се включват бактерии от р. Proteus
(активни амонификатори) и р. Pseudomonas (активни биодеграданти, които участват в
денитрификацията и обезвреждането на токсични замърсители).
Линейните корелации между индекса на фосфатазната активност (PAI) и
аеробните хетеротрофи (AeH) в яз. Церово (R² = 0,7952) и яз. Лакатник (R² = 0,8284)
както и корелацията на фосфатазната активност и псевдомонадите (R² = 0,799) в
седиментите на яз. Церово, разкриват важното значение, което имат тези ключови
групи микроорганизми за хидролизирането на органичните фосфор-съдържащи
съединения.
Линейната корелация между анаеробните хетеротрофи (AnH) и анаеробната
сумарна дехидрогеназна активност (anTDA) (R² = 0,9703) в седиментите на яз.
Лакатник е с най-голяма степен на достоверност измежду всички получени корелации.
Тя е съвсем логична и потвърждава решаващото значение на тази група бактерии за
минерализацията на органиката в анаеробни условия.
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В заключение, получените резултати за динамиката в пространствен и сезонен
аспект на ключови микробиологични индикатори в седиментите в участъка на
каскадата Среден Искър показват:
 реализирането на интензивни самопречиствателни процеси в екосистемата и развит
потенциал за елиминиране на различни замърсявания с битов произход и
постъпващи в реката, независимо от функционирането на технологичните
съоръжения;
 регистрират се активни самопречиствателни процеси, осъществяващи се в
седиментите на яз. Лакатник, което потвърждава изказаната теза за наличието на
активно функциониращо микробно съобщество в този микроязовир;
 от резултатите става ясно, че високите количества органика в седиментите, са
основа за обилно намножаване на бактериите от р. Pseudomonas. Псевдомонадите
заемат ключово място в самопречиствателните процеси в седиментите от
каскадата. Освен това за р. Pseudomonas, както и за други ключови бактерии - р.
Acinetobacter се знае, че са основни групи микроорганизми в процесите на
биодетоксикация. Ключово тяхно свойство е способността им да синтезират
резервни вещества под формата на метахроматин в клетките си, както и да
използват алтернативни източници на енергия като полихидроксибутират и
полихидроксиацетат. Тези процеси са пряко обвързани с процесите на
интоксикация/детоксикация при биодеградацията на токсични замърсители
(Lincheva et al., 2014a). Именно седиментите на яз. Лакатник ще бъдат отправна
точка за последващите аналогови изследвания, стоящи в основата на
конструираните и предложени стратегии в дисертационния труд.
4.3. Идентифициране на микробни доминанти, осъществяващи ключовите
детоксикационни процеси в седиментите.
Целта на това идентифициране е освен да се установят ключовите микробни
групи за самопречиствателните процеси в речната екосистема, да се моделират процеси
на детоксикация и самопречистване. В експерименталния план беше включено
моделиране на лабораторни процеси в сравнително по-опростени лабораторни условия
с чисти култури микробни селекционирани доминанти и моделен ксенобиотик фенол.
Беше изследвана детоксикационната и адаптационна микробна активност към
биодеградация на фенол с участието на аугментиращи фактори на биологичната
детоксикация.
Първоначално бяха изолирани микробни култури – доминанти и ключови в
осъществяването на биодеградационни детоксикационни процеси в седиментите на яз.
Лакатник. Изолирането на микробните доминанти беше от седиментни проби от яз.
Лакатник от пробовземането през юни 2013 г.
След осъществените посевки на различни хранителни среди, най-висока
фенол-разграждаща активност показа микробният доминант под L0Ac1. Той беше
използван в последващото аналогово моделиране. Културата L0Ac1 с висока степен на
достоверност принадлежи към р. Pseudomonas, което се доказва от неговия растеж на
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средите GSP и особенно на F-агар-високо селективна среда за изолирането на
псевдоманади.
Изолираният микробен доминант се характеризира с широк ензимен профил.
Микробната култура L0Ac1 беше използвана в аналогово моделиране на
детоксикационни процеси в по-изчистени условия – чисти култури микроорганизми и
синтетични минерални среди (съдържащи ксенобиотик, като единствен въглероден и
енергетичен източник). Това се прави за да се отдиференцира по-категорично ефектът
на нано-аугментиращите фактори върху параметрите на фенолната биодетоксикация.
4.4. Ефект на наноаугментиращи фактори върху биодеградационната активност
на микробна култура L0Ac1
За да се изясни кои от използваните въглеродни наночастици имат по-добри
аугментационни свойства, в този раздел е направено сравнение на ефекта на
нанодиамантите и нанотръбичките върху биодеградационния процес, когато фенолът е
единствен въглероден и енергиен източник.
Във варианта с НД на 24 час се установява, че концентрацията на остатъчния
фенол е 95 mg/l, докато във варианта с НТ е 176 mg/l (фиг. 9a). В контролния вариант,
концентрацията е 181 mg/l (фиг. 9a). Положителното действие на НД върху
биодетоксикацията на фенол се дължи на тяхната висока биосъвместимост и
нетоксичност спрямо бактериите. Обяснението на този резултат може да се търси и в
образуването на струпвания на бактериални клетки около агломериралите в клъстери
НД (фиг. 9а). Тези агломерати по всяка вероятност се дължат на хидрофобните
свойства на НД в началото на процеса. Високата специфична площ на НД води до
адсорбиране на фенол и така в тези зони на струпване на клетки от биодеграданта се
задържа субстрат-фенол в по-високи концентрации. По този начин се сформира сложна
система от НД с адсорбиран по тях фенол и прикрепени бактерии. Като ключов
елемент в тази система, НД спомагат за повишаването на контактната повърхност
между замърсителя, биодеградантите и техните ензимни системи.
1,0

250

Ph-C
Ph-ND
Ph-NT

150
100

Ph-C
Ph-ND
Ph-NT

0,6
0,4
0,2

50

0,0

0
0

a)

0,8

OD 410

Phenol, mg/l

200

24
Time, h

0

48

б)

24

48

Time, h

Фиг. 10. Остатъчна концентрация на фенол (а) и натрупване на биомаса по OD (б) за
трите изследвани варианта (При измерването на OD 1 Оптична единица
съответстваше на 6,258×106 cells/ml)
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Известен факт е, че НТ са токсични по отношение на бактериите, тъй като
предизвикват необратими промени в бактериалната стена и клетъчната мембрана.
Въпреки това обаче, на 24 час във вариант Ph-NT, се установяват с около 3% по-ниски
стойности на концентрацията на остатъчния фенол спрямо контролния вариант (фиг.
10а). Във вариант Ph-NT остатъчната концентрация на фенол на 24 час е 176,44 mg/l
спрямо контролния вариант, където е 181,35 mg/l. На 48 час фенолът е почти изчерпан,
което означава, че НТ не повлияват отрицателно биодетоксикацията на фенол.
Значението на НТ за регулацията на биодетоксикацията и ефектът им върху
биодеградационните процеси може да се търси в две насоки: 1) способността да
адсорбират замърсители и 2) повлияване активността на микроорганизмите. В това
изследване работната концентрация на НТ е 100 ppm. По литературни данни тази
концентрация е сравнително ниска и не предизвиква деформация на бактериалните
клетки (Zhou et al., 2013). От друга страна, способността за адсорбиране на замърсители
спомага за по-облекчената биодетоксикация на конкретното вещество. Поради своята
форма НТ, освен по своята повърхност, могат да адсорбират ксенобиотични молекули и
във вътрешността си. Тe играят ролята на своеобразна “гъба”, която адсорбира
ксенобиотика. За по-лесното усвояване на фенола, активните биодеграданти синтезират
биодетергенти, които снижават повърхностното напрежение в средата и намаляват като
цяло хидрофобността на системата. Това води до намаляване на струпванията на
наночастиците. Вследствие на това, адсорбираният ксенобиотик се отделя на порции в
средата и така се улеснява неговата биодетоксикация. Това води до удължаване, но и до
омекотяване на биодеградационния процес (Табл. 4).
При проследяване на натрупването на биомаса се измерва по-висока ОD на 0 час в
двата варианта с наномодулатор, което се дължи на неспецифичното повишение на
началната ОD (фиг. 10б). На 24 h и 48 h във вариант Ph-ND се регистрира тенденция на
повишаване на биомасата в сравнение с контролата, което е доказателство за
повишаването на количеството на микроорганизмите в резултат на усвоения фенол.
Подобна тенденция на повишаване на биомасата се установява и във вариант Ph-NT.
Като цяло се доказват по-високи стойности на биомасата в двата варианта с
наночастици, спрямо контролата.
Сравнението на кинетичните параметри на процеса е представено в табл. 4.
Установява се, че специфичната скорост на елиминиране на фенола на 24 час е над два
пъти по-висока в присъствието на НД, спрямо останалите 2 варианта (Ph-C и Ph-NT). В
контролата и варианта с НТ, скоростта на елиминиране достига високи стойности (над
700 mg.l-1.h-1) на 48 час. Тези резултати ни насочват към тезата, че НД ускоряват
процеса на елиминиране на фенола в началните фази. Подобен резултат се регистрира и
по отношение на ефективността на процеса. На 24 чaс ефективността на елиминиране
на фенола в присъствие на НД достига 61,86 %, докато в контролата и варианта с НТ, тя
е два пъти по-ниска. В края на процеса и в трите работни варианта се установява почти
пълно елиминиране на фенола с ефективност над 92 %. Скоростта на натрупване на
биомаса обаче показва противоположна тенденция по отношение на ефекта на двата
типа въглеродни наноматериали – на 24 час контролата и варианта с НТ са с близки по
стойност скорости за разлика от почти два пъти по-ниската скорост при варианта с НД.
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Табл. 4. Сравнение на кинетичните параметри на фенолна биодеградация във
варианти с НД и НТ като аугментиращи фактори
Специфична скорост на
биодеградация на фенол
[mg/l.h]

Скорост на натрупване на
биомаса [mg/l.h]

Ефективност на елиминиране
на фенол [%]

24 час

48 час

Ph-C

269,850

765,702

Ph-ND

687,745

368,689

Ph-NT

304,369

721,360

Ph-C

0,328

-0,046

Ph-ND

0,171

0,025

Ph-NT

0,334

-0,017

Ph-C

27,46

96,27

Ph-ND

61,86

92,53

Ph-NT

29,42

94,79

Регистрираният ефект на наночастиците върху скоростта и ефективността на
биодетоксикацията е стимулиращ на 24 час. На 24 час НД оказват положителен ефект
върху специфичната скорост на биодеградация на фенол, като я повишават с 154,86 % в
сравнение с контролата, която е приета за 100 % (фиг. 11а). Ефективността на
елиминиране на фенола, също се повишава в присъствието на НД с 125,29 % спрямо
контролния вариант. Ясно е, че НД действат като положителен наномодулатор в
началните етапи на детоксикационния процес, като процесът на биодеградация на
фенол протича с най-висока скорост в 24 час на експеримента. Данните предполагат
висок потенциал за бъдещото приложение на НД, като средство за регулация на
биодетоксикационните процеси на фенол.
Ph-ND - 24 h
Ph-ND - 48 h
Ph-NT - 24 h
Ph-NT - 48 h
Control

300
250

180

140

200

120

Effect, %

Effect, %

Ph-ND
Ph-NT
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100
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0

0
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.

Eff

P2MO
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C12DO C23DO P34DO

SDH

TDO

.

а)
б)
Фиг. 11. Ефект на НД и НТ (в %) върху кинетичните параметри на процеса в двата
варианта (а) и ефект на НД и НТ върху ензимните активности, измерени в края на
процеса (стационарна - късна логаритмична фаза) спрямо контролния вариант Ph-C
(б). Стойностите за контролата са приети за 100 % и спрямо тях е изчислен
ефектът на НД и НТ
По-слаб положителен ефект се регистрира в присъствие на НТ на 24 час, като
специфичната скорост на биодеградация на фенол се повишава с 12,79 %, а
ефективността на елиминиране е с 7,15 % повече спрямо контролния вариант.
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НД оказват стимулиращ ефект върху активността на изследваните ензими, като на
48 час от процеса те имат положителен ефект спрямо P2MO и C23DO (фиг. 11б.). В
същото време НД водят до леко снижение на активността на C12DO, Р34DО, SDH и
TDO съответно с 18,01%, 62,48%, 45,74%, 21,45%. Този функционален парадокс има
своето обяснение. НД стимулират в най-висока степен скоростта на фенолна
биодеградация на 24 час (ранната фаза на процеса). Ензимните активности са
измервани в края на логаритмичната фаза - 48 час, когато се е натрупала достатъчно
биомаса, но и фенолът като индуктор е изчерпан. Това обяснява лекото снижение на
ензимите с индуктивна природа на биосинтеза. Тези наши междинни изводи се
потвърждават по-нататък от процентното съотношение на ензимните активности в
трите експериментални варианта.
При предишни изследвания на екипа на Топалова се установява, че НД
стимулират ранната фаза на биодеградация на фенол (Schneider et al., 2012; Yotinov et
al., 2015). В тази фаза вероятно се ускоряват процесите на адсорбция на фенол и клетки
от род Pseudomonas върху НД. Диамантените наночастици вероятно стимулират
образуването на ензимно-субстратния комплекс и проявата на неговата ензимна
активност. По този начин е налице повишена специфична скорост на биодеградация на
фенол в началната биодетоксикационна фаза, докато ензимните активности са
измерени в късна логаритмична и начална стационарна фаза. Въпреки това, запазените
високи активности на C12DO и SDH (фиг. 11) са в подкрепа на това твърдение.
НТ оказват незначителен стимулиращ ефект върху активността на P2MO и
C23DO. Стойностите за C12DO във вариант Ph-NT са много по-високи спрямо
контролния вариант (0,0995 µMol.min-1.mg-1Pr за вариант Ph-NT спрямо 0,0765
µMol.min-1.mg-1Pr за вариант Ph-C). При варианта с НТ се установяват по-високи
стойности на C12DO с около 30 % спрямо контролата. Причината за това увеличение
по всяка вероятност е особената форма на НТ. Те удължават процеса на въздействие,
тъй като според предполагаемия механизъм имат способността да адсорбират и
задържат във вътрешността си фенол. В последствие след изчерпване на фенола в
средата, те започват да го освобождават на малки порции и играят ролята на
допълнителен „разпределител” на фенола като токсичен, но единствен субстрат в
системата. Така процесът на фенолна биодетоксикация се удължава, но в същото време
протича при по-ниски начални концентраци. Това реално намалява ефекта върху
началната скорост, но удължава биодеградационния процес и по-дълго оставя
индуктивните ензими активни. Освен това се отчитат и по-високи стойности на C23DO
с 4,09 % (фиг. 11б), което потвърждава, че и в този вариант функционират двата
алтернативни пътя за разцепване на бензеновото ядро – орто- и мета- пътя през възлов
катаболит катехол. Тъй като на 48-мия час фенолът е напълно разграден, P2MO и
C23DO са с по-ниска активност.
По този начин изследванията върху оксигеназната нано-стимулация (основния
фактор в биодеградацията на фенола) разкриват, че двата нано-аугментиращи фактора –
НТ и НД повлияват различно биодетоксикацията на фенола, като стигат и до промени в
относителния дял на застъпеност на различните механизми на отварянето на
бензеновия пръстен.
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Така събраната информация за промяната на параметрите на детоксикационните
процеси може да се използва за бъдещо прогнозиране и управление на подобни
процеси и явления в условия, степенно доближаващи се до реалните. Това изследване
на детоксикационни процеси с микробни доминанти е важна крачка към следващата
стъпка от изследователската работа, а именно моделиране на самопречиствателни
процеси в язовирни седименти, замърсени едновременно с тривиални и токсични
замърсители.
4.5. Моделиране на детоксикационни биоремедиационни процеси на силно
замърсени с фенол седименти от яз. Лакатник.
В моделни условия, но вече максимално доближени до реалните, бяха
моделирани процеси на самопречистване в язовирни седименти, замърсени
едновременно с тривиални замърсители и ксенобиотици. Използваните ксенобиотици
са най-вероятният рисков замърсител на съответната екосистема (в случая яз.
Лакатник), като резултат от антропогенно въздействие. Едновременно с това се
симулира рисковата ситуация на натоварване с фенол, като моделен токсичен
замърсител в концентрация, близка до критичната и в концентрация трикратно
надхвърляща критичната. В тези рискови условия се проследява ходът на
адаптационните и самопречиствателните процеси в седиментите. Този анализ на
моделната седиментна биоремедиационна площадка се реализира с интегрален
методологичен арсенал – химични, технологични, кинетични, микробиологични и
ензимологични показатели. Независимо от комплексната характеристика на критичната
рискова ситуация, акцентът отново е поставен върху ролята на микробните съобщества,
тяхното преструктуриране паралелно с напредването на детоксикационните
биоремедиационни процеси. В тази комплексна част от изследването, се използваха в
анализа и управлението на биоремедиационния процес два иновационни елемента –
приложение на нанодиаманти като аугментационен фактор и флуоресцентен in-situ
хибридизационен (FISH) анализ. FISH анализът беше приложен за два бактериални
рода – Pseudomonas и Acinetobacter, които са бактериалните доминанти при
детоксикацията на арил-съдържащи ксенобиотици. С флуоресцентен анализ беше
проследен и процесът на трансформация на полифосфатите и тяхното обвързване с
резервните енергетични източници.
4.5.1. Кинетични параметри на биоремедиацията на седименти под модулиращото
действие на нанодиаманти
Симулирани са екологични ситуации на взривно, рисково замърсяване с
фенол в наслагващи се концентрации. Паралелно с това е проследяван адаптационният,
биодеградационен процес чрез интегрален метод на контрол по химични,
микробиологични, ензимологични и молекулярни показатели.
На фиг. 12 е представена динамиката на фенола, като остатъчни концентрации
в различните часове на детоксикационния процес. Добавен е фенол на 2 час в
концентрация 250 mg/kg и по този начин е достигната концентрация на фенол от 280,73
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mg/kg за вариант Ph и 243,29 mg/kg за вариант PhND, като началната концентрация в
седиментите е 32,25 mg/kg. По-ниската стойност за варианта с НД вероятно се дължи
на бърза адсорбция на фенола по повърхността на седиментите и диамантените
наночастици.
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Фиг. 12. Остатъчна концентрация на фенол във варианти Ph и PhND в хода на
моделна биоремедиация на замърсени седименти
*Със стрелки е отбелязано добавянето на фенол в моделната система – 2, 49 и 72 час
Между 2 и 49 час се установява плавно намаляване концентрацията на фенола
и в двата работни варианта. Остатъчната концентрация е около 200 mg/kg и в двете
системи. На 49 час в системата е добавен фенол в 2 пъти по-висока концентрация - 500
mg/kg и така са достигнати стойности от 527,63 mg/kg за вариант Ph и 504,99 mg/kg за
PhND. Отново се установява по-малко остатъчно количество на фенола във варианта с
добавени НД. Това вероятно се дължи на същите причини като при първото добавяне
(при 2 час) - по-добра адсорбция поради голямата повърхност на нанодиамантите.
В периода 49-51 час се регистрира рязко понижаване на концентрацията на
фенола, непосредствено след добавянето на втората порция на 49 час. Тук вероятно
процесът е свързан с акумулиране на фенол от микробоценозата и адсорбиране по
седиментните и нанодиамантните частици, без протичане на реално елиминиране от
системата.
В интервала 51-71 час се установява плавно покачване на фенолната
концентрация. На 72 час е осъществено третото, последно добавяне на фенол от 500
mg/kg. Достига се концентрация 738,87 mg/kg за вариант Ph и 682,28 mg/kg за PhND,
след което до 75 час има ново изпускане на фенол, акумулиран в клетките, което води
до още по-голямо повишаване на концентрацията – 835,06 mg/kg за вариант Ph и 721,89
mg/kg за вариант PhND. Според данни от различни литературни източници по-високата
концентрация на ксенобиотика в началния етап на процеса най-вероятно има
отрицателен модулиращ ефект, тъй като той се абсорбира от клетките, което води от
една страна до намаляване на количеството на бактериите биодеграданти, а от друга до
удължаване на лаг-фазата (Димков, 1994). Високите стойности на остатъчната
концентрация на фенола в първата фаза на процеса най-вероятно се дължат на
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първоначалното му абсорбиране в микробните клетки и последващото му изпускане в
средата (Топалова, 2009).
От 75 до 96 час се установява рязко снижение на концентрацията на фенола.
Поради достигане на критична концентрация и инхибиране в значителна степен на
микроорганизмите, вероятно фенолното елиминиране е съпроводено от различни
биотични и абиотични процеси, но едва ли става дума за реален биодеградационен
процес. Седиментната система и в двата варианта на опитната постановка Ph и PhND,
реагира като една силно инхибирана седиментна система при концентрации на
токсичния замърсител трикратно надхвърлящи критичната концентрация на фенола.
Регистрираното между 75 и 96 час рязко снижение на концентрацията на фенол
противоречи на биологичната логика на реализиране на биодеградационен процес. Тук
по всяка вероятност става елиминиране на фенол от моделната седиментна площадка
на база на физикохимични процеси – излитане на фенол във въздуха (това е летлив
замърсител в екстремално висока концентрация при периодично разбъркване на
седиментите), полимеризация и трайно адсорбиране на полимеризираните продукти
върху седиментните частици и други подобни.
След физикохимичното снижение на концентрацията на фенола след 96 час до
около 310 mg/kg (която концентрация е близка до критичната) започва продължителна
фаза на реадаптация на инхибираната биологична система. Този процес на реадаптация
(от 96 до 192 час) е около 96 часа и едва на 192 час седиментното микробно съобщество
започва да възстановява биодеградационния си потенциал. Отново от 192 до 214 час
регистрираме реален биодеградационен процес. Тази е причината по-нататък,
измервайки кинетични биодеградационни параметри, да разгледаме като втори реален
биодеградационен етап от 192-214 час.
Табл. 5. Кинетични параметри на фенолната биодеградация и нарастване на
биомасата
Параметър
Скорост на биодеградация на
фенол [mg/g.h]
Специфична скорост на
биодеградация на фенол [mg/g.h]
Скорост на натрупване на
биомаса [mg/l.h]
Ефиктивност на елиминиране на
фенол [%]

Вариант
Ph
PhND
Ph
PhND
Ph
PhND
Ph
PhND

48 час
160,000
89,00
21,000
10,000
-0,082
-0,054
26,15
16,81

214 час
458,000
545,000
35,000
44,000
0,034
0,021
29,64
33,42

Кинетичните параметри са пресмятани в два интервала:

2-48 час – измерване на биодеградационната скорост в интервал, когато
микробните съобщества се адаптират към концентрация на фенола близка до
критичната.

192-214 час – измерване и анализ на кинетичните параметри, след като
микробните съобщества са преживели екстремален интоксикационен шок,
концентрацията на фенола е снижена до около критичната, биодеградационната
система възстановява активността си след продължителен адаптационен период.
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От представените кинетични параметри на фенолната биодеградация при
опитни варианти Ph и PhND в рамките на биоремедиацията на седименти се
установява, че общата скорост на фенолна биодеградация на 48 час е 160,00 mg/g.h във
вариант Ph и 89,00 mg/g.h във вариант PhND. В края на процеса (214 час) се установява
повишаване на скоростта във варианта с добавени НД – 545,00 mg/g.h спрямо
контролния вариант Ph – 458,00 mg/g.h. Стойностите на специфичната скорост на
фенолна биодеградация на 48 час за вариант Ph е 21,00 mg/g.h, и за вариант PhND е
10,00 mg/g.h. На 214 час специфичната скорост за варианта PhND e 44,00 mg/g.h спрямо
35,00 mg/g.h за вариант Ph. Установява се, че ефективността на фенолното елиминиране
на 48 час е с около 48 % по-ниска при вариант PhND. Ефективността на елиминиране
на фенол в контролния вариант Ph в този час е 26,15 %, а във варианта с НД e 16,81 %.
В края на процеса (214 час), ефективността за вариант Ph е 29,64 %, а за PhND – 33,42
%, т.е. е почти изравнена (с разлики от около 4 %), със стойности около 30%.
От получените резултати може да се каже, че нанодиамантите са отрицателен
модулатор върху скоростта и ефективността на фенолното елиминиране в началото на
процеса (48 час). В края на процеса (214 час) след реадаптация и след преживян
екстремален интоксикационен шок, нанодиамантите оказват положителен ефект
върху общата и специфичната скорост на биодеградация, и ефективността на
елиминиране на фенол. Причините за получените резултати трябва да се търсят в
ензимните активности, пряко отговорни за биодеградацията на фенола, както и в
различието на многобройните механизми на активиране и проява на
биодеградационния потенциал на микробните седиментни съобщества.
4.5.2. Ключови ензимни активности в хода на биоремедиацията на замърсени с
фенол седименти, под модулиращото действие на нанодиаманти
Едни от най-често използваните функционални показатели за биодеградацията
на замърсителите са активностите на ензимите, които катализират основните,
алтернативните и допълнителните метаболитни пътища (Topalova, 2007). В хода на
моделната биоремедация на замърсени седименти са изследвани активностите на
ензими, които участват във всички метаболитни стъпала на биодеградацията на фенола
– фенол 2-монооксигеназна активност, диоксигеназните активности, характерни за
орто- и мета-механизма на фенолна биодеградация, както и сукцинатдехидрогеназната
активност, благодарение на която междинните метаболити се включват в ЦТК.
Ензимните активности са измерени на 0, 48 и 214 час. Експериментално
получените стойности за тези активности са отразени на фиг. 13 и 14.
На фиг. 13 са представени едновременно данните за динамиката на
остатъчната концентрация на фенол и оксигеназните активности в процеса на фенолна
биодеградация във вариант Ph. Не може да не се отбележи тенденцията за повишаване
на оксигеназните активности в 48 час от биодеградационния процес, когато
микробното съобщество е разградило първото добавено количество фенол.
Повишените стойности на ензимните активности разкриват, че микробното съобщество
е активно и е в пълна готовност за биодеградация на следващо количество фенол. На 48
час се регистрира много висока стойност на общата диоксигеназна активност. При по-
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задълбочен анализ се установява, че и трите диоксигеназни активности на този час са с
високи стойности, което сочи, че системата е адаптирана след първата порция добавен
фенол, като са добре застъпени основният орто-път на разцепване на бензеновото ядро
чрез C12DO. Високите стойности на P34DO пък доказват, че в системата е силно
застъпен и допълнителният път на орто-разцепване, което означава, че микробната
система е включила и допълнителните резервни механзими за биодеградация на
ксенобиотици. За да добие своята цялост картината за диоксигеназните активности,
трябва да се спомене и регистрираната висока стойност на C23DO в 48 час, което ни
разкрива, че освен орто-пътя, в микробното съобщество се е активирало и мета-пътя
на разцепване на бензеновото ядро, с което микроорганизмите подсигуряват
ефективната биодеградация на ксенобиотика, добавен в моделната система. На 214 час
има общо понижение на всички оксигеназни активности.
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Фиг. 13. Динамика на остатъчната концентрация на фенол и оксигеназните
активности във вариант Ph в моделна биоремедиация на замърсени с фенол седименти
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Фиг. 14. Динамика на остатъчната концентрация на фенол и оксигеназните
активности във вариант PhND в моделна биоремедиация на замърсени с фенол
седименти
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На фиг. 14 са представени едновременно данните за динамиката на
остатъчната концентрация на фенол и оксигеназните активности в процеса на фенолна
биодеградация във вариант PhND. И в този вариант с добавени НД не може да не се
отбележат високите стойности на оксигеназните активности при 48 час от моделния
процес. При този вариант се установява по-ниска обща диоксигеназна активност на 48
час, която може да е обвързана с това, че независимо от това че фенолът се намира
вътре в системата, той се свързва с НД, което предполага неговото разграждане да става
на по-малки порции и по-плавно в сравнение с контролния вариант Ph. По този начин
при микробното съобщество бива избегнат токсичният шок след първото добавяне на
фенол във 2 час. На 48 час най-висока стойност за оксигеназен ензим, разцепващ
бензеновото ядро, се регистрира за C12DO (0,0684 μM/min.mgPr.), спрямо C23DO
(0,0382 μM/min.mgPr.) и P34DO (0,0300 μM/min.mgPr.). Това предполага, че микробната
система е развила основния орто-път за разцепване на бензолното ядро. Той има
конститутивна природа и е логично да бъде синтезиран активно, още повече че НД
свързват по-голямата част от фенола и така ксенобиотикът на порции се изпуска и
разгражда от микроорганизмите. На 214 час подобно като при вариант Ph се
регистрират по-ниски стойности в сравнение с 48 час, което отново би могло да се
обвърже с по-ниската концентрация на фенол в този час от моделния процес.
4.5.3. Функционална структура на седиментните микробни съобщества в хода на
моделната биоремедиация. Класически култивационнни техники
В тази задача са обсъдени резултатите от култивационите методи за изследване на
функционалното разнообразие на микроорганизмите в хода на моделната
биоремедиация на замърсени с фенол седименти.
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Фиг. 15. Количество на ключови групи микроорганизми в хода на биоремециационния
процес (0, 48 и 214 час) при вариант Ph и остатъчна концентрация на фенол
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От фиг. 15 веднага става ясно кои са преобладаващите в количествено
отношение групи микроорганизми. Това са групите на: аеробните и анаеробните
хетеротрофи, нитрифициращите, амонифициращите и фенол-разграждащите
микроорганизми. По предварителни изследвания количеството на аеробните и
анаеробните хетеротрофи в седиментите, независимо от хидрологичния сезон, са в
значително по-голямо количество спрямо това във водите на язовирите (Lincheva et al.,
2012; Yotinov et al., 2013) . От фиг. 15 става ясно, че числеността на хетеротрофните
организми е голяма в речните екосистеми и седиментите и основните процеси на
трансформация и биодетоксикация на органичната материя и ксенобиотици протичат
именно там.
На фиг. 15 се регистрира ясната тенденция за линейно нарастване при
аеробните хетеротрофи, които в хода на 214-часовия процес увеличават количеството
си спрямо нулевия час. С оглед на това, че при естествени условия в седиментите
протичат анокси/анаеробни процеси, би следвало тази група да намалява с времето. В
хода на процеса е извършено допълнително стимулиране, при което седиментите са
разбърквани на всеки 24 часа и по този начин се активира аеробния и анокси
метаболизъм. По литературни данни се знае, че между 24 и 72 час е най-активното
изчерпване на кислорода и процесите са най-интензивни (Todorova et al., 2009; Topalova
et al., 2013). Тези условия са достатъчна предпоставка, за да се стимулира развитието на
микроорганизмите в хода на 214-часовия моделен процес. Голямото количество на
хетеротрофните бактерии може да се обясни и с факта, че в седиментите на каскадата
„Среден Искър“ и в частност в микроязовира при МВЕЦ Лакатник са акумулирани
тривиални и токсични замърсители и биогенни елементи (Lincheva et al., 2014a).
Присъствието на фенол в контролния вариант вероятно инхибира трансформацията на
органиката и в 214 час след като микроорганизмите са преминали продължителна фаза
на адаптация към замърсителя, се е ускорила биодеградацията на тривиалните
замърсители. Друга важна особеност на хетеротрофите, е че голяма част от тях са с
факултативен метаболизъм (т.е. факултативни аероби или факултативни анаероби). Те
могат да се адаптират към тези смесени условия на средата по отношение на
кислородното съдържание. По този начин допълнително се увеличава числеността им в
хода на процеса. Това потвърждава, че микробоценозата може да се адаптира към
замърсителите в седиментите и хипорейните води, като лесно може да разгърне
потенциала си за самопречистване. Разбира се създаването на анокси/анаеробни
условия, които неизбежно се създават по време на моделния процес, са задължително
условие за елиминиране на органиката в анаеробни условия на междучастичково ниво в
седиментите (Топалова, 2009).
В хода на моделния процес се установява и по-малкият дял на анаеробните
хетеротрофи, който е в обратно пропорционална зависимост с аеробните хетеротрофи
(фиг. 15). В хода на биодетоксикационния процес анаеробните хетеротрофи намаляват,
като силен спад, с близо 50 %, се установява в ранната фаза до 48 час. Динамиката в
количеството на анаеробните хетеротрофи може да се обясни със следното:
първоначалният спад на количеството им в тази фаза е в отговор на адаптация към
токсични замърсител фенол. Известно е, че адаптацията към биодеградация на фенол е
по-бърза и ефективна при аеробен метаболизъм. Така, че по всяка вероятност
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детоксикационните процеси се изместват към групи, които активно могат да използват
други енергетични източници вместо АТФ, а именно PHB и PHA. Това става ясно и от
увеличаването на количеството на емблематичните в това отношение родове
Pseudomonas и Acinetobacter.
Другите групи, които са представени на фиг. 14 и преобладават в
количествено отношение са нитрифициращите, амонифициращите и фенолразграждащите микроорганизми.
Логично на хода на адаптационния процес фенол-разграждащите
микроорганизми увеличават значително своето количество в хода на фенолната
биодеградация. За тях фенолът е едновременно субстрат и инхибитор. Двете
въздействия на фенола върху количеството на фенол-разграждащите микроорганизми
са свързани. В хода на адаптацията на седиментните микробни съобщества (от 48-214
час) тези микроорганизми увеличават броя си над 2 пъти. По количеството на фенолразграждащите бактерии може да се предположи, че те са участници в същинската
фенолна биодеградация в часовете от 0 до 48 час и от 196 час до 214 час. Всичко това
насочва към междинния извод, че една от адаптационните реакции на седиментната
микрофлора е увеличение на плътността на култивируемия фенол-разграждащ
микробен сегмент. Дали това е единствената адаптационна реакция към
интоксикационния „шок“ вследствие на взривното замърсяване с фенол ще стане ясно
по-нататък при анализа и на некултивируемия микробен сегмент. Данните дотук добре
илюстрират възможността на бактериите от ксенобиотико-разграждащия комплекс да
се справят с натоварване с фенол при близки до критичните концентрации (около 280
mg/kg) (Topalova & Dimkov, 2003; Lincheva et al., 2014b).
На същата фигура са представени и резултатите за количеството на
микроорганизмите от ксенобиотико-разграждащия комплекс в контролния вариант.
Количеството на представителите на р. Pseudomonas и р. Аcinetobacter и фенолразграждащите бактерии се променя по различен начин в хода на процеса. Бактериите
от р. Pseudomonas и р. Acinetobacter имат близки стойности в количествата си при 48
час в отговор на внесения в системата фенол. Това е адекватен отговор на пластичния
метаболизъм на тези микроорганизми, които имат водеща функция за адаптацията към
разграждането на ксенобиотиците.
Бактериите от р. Аcinetobacter и особенно групата на фенол-разграждащите
бактерии остават със сравнително големи количества и в 214 час. За разлика от тях
псевдомонадите губят водещата си роля при биодетоксикацията от гледна точка на
популационната си численост. Това вероятно се дължи на конкуренцията за субстрати
и електронни акцептори. Въпреки по-малкия брой бактерии, е възможно те да
проявяват по-висока биодеградационна активност. Количеството на култивируемите
псевдомонади е възможно да е снижено за сметка на увеличаване на количеството и
активността на некултивируемите Pseudomonas. Литературните данни показват, че и
двата механизма са в сила, като тези два механизма обикновено се комбинират
(Топалова, 2009; Belouhova et al., 2014).
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Фиг. 16. Количество на ключови групи микроорганизми в хода на биоремециационния
процес (0, 48 и 214 час) при вариант PhND и остатъчна концентрация на фенол
На фиг. 16 са представени данните от динамиката на количеството на
ключовите таксономични и физиологични групи микроорганизми от моделната
биоремедиация на седименти, замърсени с фенол.
Аеробните хетеротрофи и при този разглеждан случай преобладават над
анаеробните хетеротрофи. Има ясно изразена стимулация в 48 час при аеробните
хетеротрофи. Те, както и анаеробните хетеротрофи обаче намаляват количествено в 214
час, което може да се дължи на изчерпване на тривиалните субстрати в хода на
процеса. При съпоставката на тяхното количество с остатъчното количество фенол в
седиментите, най-вероятно става дума за стимулиране на процесите, извършвани от
хетеротрофните бактерии, под влиянието на нанодиамантите. Както беше отбелязано
по-горе НД водят до засилени адсорбционни процеси и преструктуриране на
микробните съобщества на базата на образуване на високоспециализирани мицели от
НД, завишена концентрация на фенол и струпвания от микроорганизми, ензими,
кофактори, електронни акцептори и др.
В хода на процеса бактериите, растящи на среда Ендо, показват спад в
числеността си, което е логично предвид голямото количество на хетеротрофните
микроорганизми в този етап. Може да се предположи, че основните процеси на
минерализация на въглерод-съдържащата органика са протекли до 48 час и това се
потвърждава от пика в количеството на хетеротрофните микроорганизми.
Както вече бе споменато, към групата на Ендо-бактериите спадат и бактериите от
р. Pseudomonas и р. Аcinetobacter, така че неминуемо при попадането на ксенобиотика в
седиментите, в периода 48 до 214 час, промяната в количеството им ще се дължи и на
този фактор в средата (фиг. 16). При проследяване на количеството на бактериите от
ксенобиотико-разграждащия комплекс – р. Pseudomonas и р. Аcinetobacter както и
фенол-разграждащите микроорганизми се установява, че след взривното натоварване в
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48 час настъпват следните промени: Култивируемите бактерии от р. Pseudomonas
намаляват количеството си. НД в 48 час подтискат растежа и адаптацията на
бактериите от този род.
В 48 час другите бактериите от р. Аcinetobacter и фенол-разграждащите
микроороганизми увеличават популациите си от култивируеми бактерии (фиг. 16).
Водеща роля при биоремедиацията на фенол имат бактериите от р. Аcinetobacter.
В 214 час бактериите от р. Pseudomonas и р. Аcinetobacter намаляват количеството
си спрямо установеното такова в 48 час (фиг. 16). Единствено групата на
култивируемите фенол-разграждащи микроорганизми нараства незначително
количествено в хода на процеса. Ако се сравни броят на фенол-разграждащите
микроорганизми с контролния вариант, се установява спад в 48 и 214 час. В хода на
процеса се осъществява смяна на микробните доминанти в ксенобиотико-разграждащия
комплекс. В 48 час водещи групи са бактериите от р. Аcinetobacter и фенолразграждащите микроорганизми, а в 214 час имат числено превъзходство само фенолразграждащите микроорганизми. Тук най-вероятно са се активирали специфичните
механизми, които са отговор на протеклата адаптация на съобществото.
4.5.4. Преструктуриране на микробните съобщества в хода на моделната
биоремедиация на база данните от флуоресцентни анализи и молекулярна
диагностика
Молекулярните техники за анализ осигуряват възможността за оценка на
количеството
и
пространственото
разпределение
на
некултивируемите
микроорганизми. Към тази група техники принадлежи FISH aнализът.
Флуоресцентната ин-ситу хибридизация (FISH) дава възможност за идентификация и
оценка на количественото съотношение и разпределението на таргетни
микроорганизми в естествените им микрообитания. От резултатите, получени от този
молекулярно-генетичен анализ, могат да се определят както морфологията на
микробните образувания на таргетните микроорганизми и тяхното количествено
присъствие, така и да се анализират техните пространствени разпределения по място. В
дисертационния труд е използван FISH-анализ с цел да се оцени разпределението и
ролята на ключовите за ксенобиотико-разграждащия комплекс микроорганизми от р.
Pseudomonas и р. Acinetobacter в хода на моделния биодетоксикационен процес във
варианти с и без нанодиаманти.
- FISH анализ на бактериите от род Pseudomonas
От приложения снимков материал се установява, че в контролата (еднаква и за
двата варианта Ph и PhND - 0 час), микробното съобщество е добре развито (табл. 6).
Струпванията от микроорганизми са фрагментно разположени във вид на малки, ясно
очертани структури. По отношение на бактериите от р. Pseudomonas се регистрира
слаба флуоресценция, която се свързва с ниска комплементарност между сондата и
целевата група микроорганизми.
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Във 2 час е регистриран по–силен флуоресцентен сигнал на общото
количество микроорганизми във варианта с добавени нанодиаманти. По отношение на
бактериите от р. Pseudomonas, се регистрира слаб флуоресцентен сигнал - еднакъв по
сила и в двата варианта (Ph и PhND). Причината за това може да се дължи на факта, че
най-активните биодеграданти са от други родове и седиментната система все още не се
е адаптирала към фенола.
В 48 час флуоресцентният сигнал на общото количество микроорганизми е
сравнително еднакъв и за двата варианта, като по-високата стойност е установена за
вариантa Ph. По отношение на бактериите от р. Pseudomonas, по-силен флуоресцентен
сигнал е регистриран отново във вариант Ph (62,5 %). Съдейки по степента на сигнала,
във вариант PhND (25 %) се отчитат струпвания с малки размери, характеризиращи се с
ниска плътност на бактериите от таргетния род. От предишни изследвания на екипа е
известно, че НД могат да адсорбират фенола и да го отделят на порции, като по този
начин предпазват микроорганизмите от токсичния му ефект при критични
концентрации и им осигуряват подходящи условия за адаптация към неговото
разграждане (Yotinov et al., 2014). Спрямо това твърдение би трябвало да се
предположи, че по-силният флуоресцентен сигнал трябва да бъде отчетен във вариант
PhND, но от приложения снимков материал се вижда, че това не е така. Причината за
регистрираната ниска плътност на бактериите от р. Pseudomonas във варианта с
добавени НД, вероятно се дължи на силното развитие на биодеграданти от друг род,
чиято адаптация е подпомогната от наномодулаторите в по-голяма степен.
В 144 час е регистриран силен флуоресцентен сигнал и за двата работни
модела. По отношение на бактериите от р. Pseudomonas отново се регистрира силна
флуоресценция, характеризираща се с неравномерни струпвания с висока плътност.
Във варианта с прибавени НД е установена слаба флуоресценция на таргетния род (50
%). Обяснението би могло отново да се търси в предположението, че НД подпомагат в
по-голяма степен растежа на биодеграданти от друг род по време на съответния час.
Във вариант Ph флуоресценцията за бактериите от р. Pseudomonas e по-висока (75 %).
В 214 час се установяват добре оформени струпвания от микроорганизми и за
двата модела. Във вариант PhND се очертава флуоресценция с висок интезитет,
отговаряща на висока плътност на микробното съобщество. В контролния вариант
флуоресценцията е по-слаба. По отношение на таргетните микроорганизми, по-силният
сигнал се регистрира този път във варианта PhND (87,5 %). Струпванията са ясно
очертани, а флуоресценцията е силна. В контролния вариант се вижда сравнително
слаба комплементарност между сондата и целевата група (62,5 %).

Табл. 6. Флуоресцентни снимки на микробното съобщество за вариантите Ph и PhND
(400X). Обектите са представени чрез хибридизация с олигонуклеотидна сонда,
специфична за р. Pseudomonas (червен цвят)
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48
час

144
час

214
час

Сн.12: -1- и -1- = 25% Сн. 6: -1- и -2- = 37,5% Сн.2: -2- и -2- = 50%

2
час

Вариант PhND

Сн.20: -4- и -3- = 87,5% Сн.16: -2- и -2- = 50%

0
час

Сн.19: -3- и -2- = 62,5%Сн.14: -3- и -3- = 75%

Вариант Ph

Сн.10: -2- и -3- = 62,5%Сн. 6: -1- и -2- = 37,5% Сн.2: -2- и -2- = 50%

Цифров код за оценка на FISH (за (Pseudomonas sp.)
Площ: -1- - слабо развитие (12,5%); -2- - добро развитие (25%);
-3- - много добро развитие (37,5%); -4- – отлично развитие (50%)
Сила на сигнала : -1- - слаб (12,5%); -2- - добър (25%);
-3- - много добър (37,5%); -4- отличен (50%)
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- FISH анализ на бактериите от род Acinetobacter
Контролата (еднаква за двата варианта Ph - 0 час и PhND - 0 час), е
представена от добре развит седиментен биофилм с ясно очертана структура на
микробното съобщество (табл. 7).
Съответният снимков материал за р. Acinetobacter регистрира силна
флуоресценция, отговаряща на висока степен на комплементарност между сондата и
целевата група (50 %). При сравнение на снимките от ин-ситу хибридизацията с общата
картина се установява, че р. Acinetobacter доминира като микробна група във
фрагмента от биофилма.
Във 2 час увеличена флуоресценция, съответно висока плътност е отчетена за
р. Аcinetobacter във контролния вариант Ph (62,5 %). Във варианта с добавени НД се
регистрира по-слаб сигнал в общата картина и по-слаба флуоресценция по отношение
на таргетната група (50 %). Това вероятно се дължи на факта, че нанодиамантите
оказват отрицателна стимулация върху бактериите от р. Acinetobacter още в самото
начало на биодеградационния процес. Това твърдение може да се подкрепи и при
сравнението на остатъчната концентрация на фенола в този час. Във вариант PhND
концентрацията е съответно 243,2 mg/kg, което показва че още в самото начало НД
проявяват своята адсорбционна способност, като по този начин облекчават адаптацията
на таргетния род, но и количеството на бактериите от р. Acinetobacter са по-малко
поради по-трудния достъп до фенола. Във вариант Ph остатъчната концентрация на
фенол е 280,7 mg/kg, което се обяснява с пълното отсъствие на биодеградация по
отношение на токсичното вещество.
В 48 час се регистрират струпвания от микроорганизми в биофилма и за двата
варианта, като то е по-ясно изразено в модела без НД. Данните коренспондират с
количественото увеличение на култивируемите микроорганизми на този час, което
насочва към междинния извод, че при ниски натоварвания седиментното микробно
съобщество отговаря с увеличен брой на хомогенните и култивируеми микоорганизми,
а при високи очевидно се включват далеч по-сложни адаптационни механизми –
синергизъм, синтрофност и други подобни. И за двата варианта е регистрирана
сравнително силна флуоресценция на р. Acinetobacter, отговаряща на доминиращо
развитие в биофилма. Във вариант PhND флуоресцентният сигнал е по-силен.
В 144 час отново се установяват струпвания от клетки на биофилма, но и
начален етап на компактизация в модела с добавени НД, като при него микробното
съобщество като цяло е с по-висока степен на развитие. Струпванията на р.
Acinetobacter във вариант PhND бележат пик със стойност от 100 %. Може да се
предположи, че в този час бактериите от р. Acinetobacter имат най-голяма активност и
роля по отношение биодеградацията на ксенобиотика. Обяснение отново може да се
търси в предположението, че НД оказват положителна стимулация върху развитието на
адаптивния потенциал на р. Acinetobacter. При контролния вариант също се регистрира
Табл. 7. Флуоресцентни снимки на микробното съобщество за вариантите Ph и PhND
(400X). Обектите са представни чрез хибридизация с олигонуклеотидна сонда,
специфична за р. Acinetobacter (жълт цвят).
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0
час

2
час

48
час

144
час

214
час

Вариант PhND

Сн.40: -3- и -3- = 75% Сн.36: -4- и -4- = 100%Сн.32: -1- и -4- = 62,5% Сн.28: -2- и -2- = 50% Сн.22: -2-и -2- = 50%

Вариант Ph

Сн.38: -3- и -3- = 75% Сн.34: -4- и -3- = 87,5% Сн.30: -3- и -2- = 62,5% Сн.26: -2- и -3- = 62,5% Сн.22: -2-и -2- = 50%

Цифров код за оценка на FISH (за (Acinetobacter sp.)
Площ: -1- - слабо развитие (12,5%); -2- - добро развитие (25%);
-3- - много добро развитие (37,5%); -4- – отлично развитие (50%)
Сила на сигнала : -1- - слаб (12,5%); -2- - добър (25%);
-3- - много добър (37,5%); -4- отличен (50%)
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най-високата стойност за бактериите от р. Acinetobacter в биодеградационния процес
(87,5 %). Във вариант Ph в този час бактериите от таргетния род са адаптирани след
преживения токсичен шок от двукратно въведената висока концентрация на фенола.
В 214 час отново се регистрират добре оформени струпвания от
микроорганизми. И в двата варианта биофилмът е фрагментиран във вид на малки
групировки. По отношение на таргетните микроорганизми, сигналът който се
регистрира е еднакъв по оценка – 75 % и за двата варианта. Структурата не е ясно
очертана, а флуоресценцията е с намален интезитет и за двата варианта, в сравнение с
144 час.
4.5.5. Флуоресцентен анализ на акумулацията на полифосфати в хода на моделния
биодетоксикационен процес във варианти с и без нанодиаманти
В този раздел от дисертационния труд флуоресцентният анализ е използван с
цел да се оцени разпределнието на микроорганизмите по способността им да
акумулират полифосфати като индикатор за активно изразходване на PHB и PHA /като
алтернативни на АТФ енергетични източници/ в моделен фенол-биодетоксикационен
процес във варианти с и без НД. Този алтернативен механизъм за снабдяване с енергия
директно се свързва със степента на адаптация, тъй като ксенобиотиците разобщават
електронния транспорт и окислителното фосфорилиране и възприпятстват синтеза на
АТФ.
От приложения снимков материал се вижда, че в контролата (0 час)
микробното съобщество е добре развито (табл. 8). Отличават се ясно очертани
фрагментирани малки струпвания от микроорганизми. Регистрира се силен сигнал на
DAPI с жълто-зелен спектър във формираните структури от микроорганизми, в
биологичната система има натрупани полифосфати. На 2 час общото количество на
микроорганизмите е по-малко в сравнение с 48 час. Това вероятно се дължи на факта,
че с напредването на времето, биофилмът се адаптира към действието на токсиканта.
Сигналът, който се регистрира на 2 час, съответства на струпванията от
микроорганизми като спектърът на DAPI е син, отговарящ на слабата акумулация на
полифосфати.
На 48 час флуоресцентният сигнал на общото количество микроорганизми е
сравнително еднакъв и за двата варианта - 62,5 % (табл. 8). През този час от
биодеградационния процес биофилмът е съставен от множество малки струпвания на
микроорганизми, т.е. на множество микрониши, което вероятно се дължи на активния
биодетоксикационен процес. Регистрират се отделни микробни клетки с акумулирани
полифосфати като за вариант PhND тези зони са по-малко.
В 144 час е регистриран силен флуоресцентен сигнал и за двата моделни
процеса (табл. 8). Във варианта с добавени НД се установяват ясно оформени
Табл. 8. Флуоресцентни снимки на микробното съобщество за варианти Ph и PhND
(400X). Обектите са представени чрез оцветяване с DAPI (син цвят) при
натрупването на полифосфати в клетките, спектърът се променя от син към
жълто-зелен.
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2
час

48
час

144
час

214
час

Сн.4: -1- и -3- = 50% Сн.22: -2-и -2- = 50%

0
час

Вариант PhND

Сн.10: -4- и -4- =100% Сн.8: -3- и -4- = 87,5% Сн.6: -3- и -2- = 62,5%

Вариант Ph

Сн.9: -3- и -2- = 62,5% Сн.7: -4- и -3- = 87,5% Сн.5: -3- и -2- = 62,5% Сн.3: -1- и -2- = 37,5% Сн.22: -2-и -2- = 50%

Цифров код изразено в %
Площ: -1- - слаба акумулация (12,5%); -2- - добра акумулация (25%);
-3- - много добра акумулация (37,5%); -4- – отлична акумулация (50%)
Сила на сигнала : -1- - слаб (12,5%); -2- - добър (25%);
-3- - много добър (37,5%); -4- отличен (50%)
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струпвания от микроорганизми. Жълто-зеленото оцветяване е по-силно във вариант
PhND (87,5 %) в сравнение с вариант Ph, като сравнително висока акумулация на
полифосфати се регистрира и при двата варианта.
При 214 час от експеримента се регистрират по-добре оформени струпвания
от микроорганизми във вариант PhND. Във варианта с добавени НД се установява
флуоресценция с висок интензитет, отговаряща на високата плътност на микробното
съобщество (100 %). В контролния вариант флуоресценцията е по-слаба, в сравнение с
вариант PhND (62,5 %). От предишни изследвания на екипа е известно, че НД могат да
адсорбират фенола и да го отделят на порции, като по този начин предпазват
микроорганизмите от токсичния му ефект при критични концентрации (Yotinov et al.,
2014). Това твърдение вероятно е и причината във варианта с добавени НД да се
регистрират значително повече натрупани полифосфати, което значи, че за да се
адаптира биологичната система към високите концентрации на токсиканта е преминала
към усвояването на алтернативни източници на енергия каквито са РНА и РНВ.
5.6. Стратегии за биомениджмънт на самопречистването и детоксикацията на
седименти при каскадата „Среден Искър“
Данните получени в хода на експерименталните постановки в дисертационния
труд послужиха за извеждането на корелативни зависимости и конструиране на
алгоритми за управление на самопречиствателните и биодетоксикационни процеси,
имитиращи реални екологични ситуации. Иновативният елемент в тази дисертация,
надхвърлящ рамките на стандартната приложна хидробиология и екологична
биотехнология, е разработването на стратегии за биомениджмънт, които надграждат
споменатите по-горе корелативни зависимости и алгоритми за управление. Целта е да
се достигне до съставянето на стратегии, които позволяват да бъдат прилагани
целенасочено основните подходи на биомениджмънта – задълбочен биологичен
анализ (до молекулярно и нано равнище), избор на контролни механизми, критични
контролни точки и аналогово моделиране, прилагани към конкретна екологична
система.
За изграждането на цялостна стратегия с варианти за управление на
възможните и най-вероятни рискови събития в района на каскадата е необходим
комплексен анализ на моделирането на такива рискови ситуации в условия,
максимално приближени до реалните. Такъв анализ е представен в табл. 9.
Разгледани са три критични ситуации и са извлечени числовите данни за
кинетичните, микробиологичните, енергетичните, ензимологични параметри на
моделните процеси на ксенобиотична детоксикация. Тези три критични ситуации са
класифицирани на база на най-важния фактор, който управлява детоксикационните
процеси – концентрацията на токсичния субстрат - инхибитор и начините за неговото
постъпване в седиментите:
1. Критична ситуация - Взривно или акумулативно замърсяване с ксенобиотик
в концентрация, близка до критичната за ксенобиотика;
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2. Критична ситуация - Взривно или акумулативно замърсяване с ксенобиотик
в концентрация трикратно надхвърляща критичната, изпадане на съобществата в
интоксикационен шок, преминаване през кратка адаптивна фаза;
3. Критична ситуация - След преживян интоксикационен шок, физикохимично
или технологично снижаване на концентрацията на токсиканта, и продължителен
(повече от 96 часа) реадаптационен процес.
Тези три ситуации се отличават и с това, че се симулират комбинации от
рискови събития по замърсяване с ксенобиотици с най-вероятен характер за
съответната екосистема. Веднага е необходимо да подчертаем, че такива реални
ситуации са наблюдавани в изследваната Каскада „Среден Искър”. Ниските
концентрации на ксенобиотиците са вследствие на мигриралите неразградени
промишлени замърсители в съществуващите пречиствателни станции. Високите
концентрации са вследствие на взривно изпускане на токсични замърсители при
аварии. Такава взривна рискова ситуация се случи и беше анализирана от екипа през
ноември 2014 г., когато в градската канализация на София и СПСОВ бяха изпуснати 30
т. мазут от топлофикация „Дружба”.
При моделираните три ситуации в таблицата с подробности са представени
всички изследвани 19 параметъра на биодетоксикационния процес. Всяка от трите
рискови ситуации е разработена в два варианта – вариант без аугментиращ фактор и
във вариант с аугментиращ фактор НД. Оценен е и аугментиращият ефект на НД.
Пълният анализ на тази информация и преосмислянето й на базата на ISO-31000 за
управлението на рискови фактори доведе до изграждане на стратегии за
биомениджмънт на подобни рискови ситуации. Тези стратегии са показани на фиг. 17.
Критична ситуация 1
Замърсяване на седиментите (акумулативно или взривно) с токсичен
ксенобиотик в концентрация, близка до критичната (250 mg/kg).
При тази ситуация микробните съобщества бързо се адаптират към
биодеградация на фенола, като моделен замърсител в период от 24-48 часа. Започва
биодеградационен процес, при който са активни всички алтернативни и допълнителни
пътища за отваряне на бензеновото ядро, aeTDA, SDH и PAI са активни и подсигуряват
функционирането на подготвителния и централен метаболизъм.
Паралелно с това, като адаптивна реакция на микробните съобщества се
увеличава количеството на култивируемите микрорганизми от ксенобиотикоразграждащия комплекс и на други ключови функционални микробни групи с висок
относителен дял в пречиствателния и детоксикационен потенциал AeH (култ.), AnH
(култ.), Ps.(култ.), Ac.(култ.), Ph.degr.(култ.). Некултивируемият микробен комплекс от
родовете Pseudomonas и Acinetobacter също е активен и добре представен. Включва се и
механизмът за използване на алтернативни енергетични източници - PHB и PHA. При
тази рискова ситуация биологичната система в седиментите може да се
самовъзстанови.
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Симулирани
рискови ситуации
за планиране на
стратегии

Критична ситуация
1
/Замърсяване с
ксенобиотик в
концентрация,
близка до
критичната/250
мг/кг/ - /48 час от
моделния
експеримент/

Критична ситуация
2
/Преживян
интоксикационен
шок и снижаване
на конц. на
фенола до около
критичната/ - 144
час от моделния
експеримент

Критична ситуация
3
След
продължителен
период на
реадаптация и
възстановяване на
детоксикационния
потенциал /214
час/

Нативни и
аугментирани
процеси на
детоксикация
Вар. 1 – без
НД

Вар. 2 – с НД

Кинетични параметри

Изм.
в
%

Ph-нач.конц.:250 mg/kg
Ph-ост.: 207 mg/kg
RB: 160 mg/g.h
Eff: 26,15 %

Ph-нач.конц.:250 mg/kg
Ph-ост.: 202 mg/kg
RB: 89 mg/g.h
Eff: 16,81 %

Вар. 1 – без
НД

Ph-нач.конц.:333 mg/kg
Ph-ост.: 327 mg/kg
RB: 10 mg/g.h
Eff: 1,57 %

Вар. 2 – с НД

Ph-нач.конц.:317 mg/kg
Ph-ост.: 312 mg/kg
RB: 10 mg/g.h
Eff: 1,64 %

Вар. 1 – без
НД

Ph-нач.конц.:339 mg/kg
Ph-ост.: 239 mg/kg
RB: 458 mg/g.h
Eff: 29,64 %

Вар. 2 – с НД

Ph-нач.конц.:359 mg/kg
Ph-ост.: 239 mg/kg
RB: 545 mg/g.h
Eff: 33,42 %

-

Ензимологични
параметри
µMol.min.mg Pr.
mgH+/min.mg Pr
P2MO: 0,0143
C12DO: 0,0632
C23DO: 0,0720
P34DO: 0,1515
SDH: 0,06160
aeTDA:10,10x106
PAI: 0,8928
P2MO: 0,0163
C12DO: 0,0684
C23DO: 0,0382
P34DO: 0,0300
SDH: 0,0415
aeTDA: 8,66x106
PAI: 1,0595

Изм.
в
%

Използване на
алтернативни
енергетични
източници
Оценка: 62,5 %

Изм.
в
%

Установява се
добра акумулация
на полифосфати в
микробните клетки
14%
8%
19%

Оценка: 62,5 %

-

Установява се
добра акумулация
на полифосфати в
микробните клетки
Оценка: 87,5 %
Много добро
натрупване на
полифосфати
Оценка: 87,5 %
Ясно оформени
струпвания от м.о.,
акумулиране на
полифосфати

5%

Оценка:62,5 %

P2MO: 0,0057
C12DO: 0,0313
C23DO: 0,0086
P34DO: 0,0658
SDH: 0,0324
aeTDA: 9,08x106
PAI: 0,6750
19%
13%

P2MO: 0,0050
C12DO: 0,0330
C23DO: 0
P34DO: 0,0125
SDH: 0,0249
aeTDA: 6,78x106
PAI: 0,6144

-

Оценка: 100 %
Много силна
акумулация на
полифосфати в
биофилма

AeH (култ.): 391 995 CFU/g
AnH (култ.): 140 845 CFU/g
Ps.(култ.): 27 622 CFU/g
Ac.(култ.): 38 287 CFU/g
Ph.degr.(култ.):102 557CFU/g
Ps. (FISH): 62,5 %
Ac. (FISH): 62,5%
AeH (култ.): 524 751 CFU/g
AnH (култ.): 181 109 CFU/g
Ps.(култ.): 6 547 CFU/g
Ac.(култ.): 66 870 CFU/g
Ph.degr.(култ.): 40 401 CFU/g
Ps. (FISH): 25 %
Ac. (FISH): 62,5 %
Ps. (FISH): 75 %
Ac. (FISH): 87,5 %

Ps. (FISH): 50 %
Ac. (FISH): 100 %

Изм.
в
%

34%
29%
75%
-

14%

AeH (култ.): 514 444 CFU/g
AnH (култ.): 111 683 CFU/g
Ps.(култ.): 1 011 CFU/g
Ac.(култ.): 25 414 CFU/g
Ph.degr.(култ.):325 374CFU/g
Ps. (FISH): 62,5 %
Ac. (FISH): 75 %

Намалена
акумулация на
полифосфати в
микробното
съобщество
5%
-

Изменение в структурата
на микробните съобщества

60 %

AeH (култ.): 414 383 CFU/g
AnH (култ.): 155 059 CFU/g
Ps.(култ.): 1 737 CFU/g
Ac.(култ.): 15 862 CFU/g
Ph.degr.(култ.):80 203 CFU/g
Ps. (FISH): 87,5 %
Ac. (FISH): 75 %

39%
72%
40%
-

Табл. 9. Стратегии за биомениджмънт на възможни рискови ситуации на замърсяване на седиментите с токсични замърсители
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Нанодиамантите, прибавени като аугментиращ детоксикацията фактор стимулират
активността на P2MO (с 14 %), C12DO (с 8 %), PAI (с 19 %), водят до увеличаване на
култивируемите микроорганизми от родовете AeH (култ.) (34 %), AnH (култ.) (с 29 %),
Ac.(култ.) (с 75 %) и увеличават леко интензивността на потребление на
алтернативните енергетични източници. По всяка вероятност механизмът на тяхното
действие е адсорбиране на фенол, микроорганизми, ензими, кофактори. В тези
клъстери се увеличава скоростта на биодеградация за сметка на по-активните
оксигенази и увеличаване на количеството на бактериите от род Асinetobacter и АеН,
които активират биодеградационния си потенциал. В този случай прибавянето на НД
може да се препоръча само след предварителна икономическа обосновка.
Подобна критична ситуация с ниски концентрации на дадени замърсители, е
възможно да се появи при замърсяване от различни точкови източници, като напр.
различни малки предприятия и цехове в района на Нови Искър, както и от силно
урбанизирания район на гр. София, от река Лесновска и гр. Своге. В тази ситуация не
се надхвърлят критичните концентрации на съответните замърсители. Ако възникне
такава ситуация, то справянето с проблема може да се реализира чрез различни методи:
чрез изпускането на седименти; чрез биоремедиация на замърсените седименти или
чрез фиторемедиационни методи за акумулация на замърсителя.
Критична ситуация 2
Тази ситуация симулира следните екологични събития: Замърсяване на
седиментите с фенол в концентрации трикратно по-високи от критичната, преминаване
на седиментните съобщества през интоксикационен шок и последващо физикохимично или технологично отстраняване на фенола със свеждането му до
концентрация, близка до критичната. Регистрация на адаптационния и
детоксикационен потенциал на седиментите след кратък адаптационен период.
При тази ситуация скоростта на фенолна биодеградация е силно инхибирана.
Седиментните микробни съобщества трудно се реадаптират към биодеградация, след
като са развили резистентност към ксенобиотичното действие. Подобни резултати е
получила Топалова и колектив при реадаптация на активни утайки към биодеградация
на РСР (Topalova, 2007). В този случай при нашите изследвания се установява
увеличаване на некултивируемите микроорганизми от род Аc.(FISH) и Рs.(FISH) като в
ксенобиотико-разграждащия комплекс преобладава род Аc.(FISH). Доказателство за
това е и по-интензивното използване на алтернативните енергетични източници.
Прибавянето на НД при тази критична ситуация подпомага процеса на
преодоляване на токсичния шок чрез повишаване на количеството на
некултивируемите бактерии от род Аc.(FISH), увеличаване на синергетичните
взаимоотношения и чрез активиране на потреблението на PHB и PHA в по-голяма
степен в сравнение с варианта без НД. В този случай НД играят важна роля,
допринасяща за преживяване на критичната ситуация. Те имат значим позитивен
ефект в преструктурирането на микробното съобщество, оценен по увеличаването
на некултивируемите бактерии от род Ас.(FISH), синергетичните взаимоотношения
между тях и по-високото потребление на PHB и PHA.
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Фиг. 17. Стратегии за биомениджмънт на възможни рискови ситуации на замърсяване на седиментите с токсични замърсители
/Критични контролни точки са поставени само на местата за контрол на вида и концентрацията на токсичното замърсяване/
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Критична ситуация 3
Симулирани са следните рискови събития - преживян интоксикационен шок в
седиментните съобщества, физикохимично снижаване на концентрацията на
токсиканта, и продължителен (повече от 96-часа) реадаптационен процес.
При тази ситуация скоростта на биодеградация на фенол се възстановява и
достига стойности – най-високи от всички изследвани моделни екологични събития,
Ефективността на елиминиране също е най-висока, всички алтернативни и
допълнителни пътища за разцепване на бензеновия пръстен са функциониращи, макар
и още ензимните активности да не са достигнали най-високите регистрирани
стойности. Активен е и дехидрогеназният и фосфатазен ензимен комплекс. Найзначимото в тази ситуация е, че Ph.degr.(култ.) увеличават количеството си почти с
217%, a AeH(култ.) с 31 % (спрямо варианта без НД на 48 час). Увеличава се и
количеството на Ps.(FISH), което потвърждава, че седиментните микробни съобщества
са се реадаптирали към биодеградация на фенола и ще последва фаза на
детоксикационно възстановяване на седиментите. Тук трябва да се отбележи като
страничен факт, че некултивируемият и култивируемият комплекс от Асinetobacter
снижава количественото си представяне и се замества от комплексите на фенолразграждащите и псевдомонадите. Ясно се диагностицирани синергетични
взаимоотношения в тези комплекси.
При тази разработвана критична ситуация, НД в най-висока степен
ускоряват процеса на възстановяване на биодеградационния потенциал на
седиментната система. Водят до значимо повишаване на кинетичните параметри – RB
(с 19 %) и Eff. (с 13 %), стимулират индуктивната C12DO (с 5 %), увеличават в още повисока степен количеството на Ps.(култ.) с 72 % и Ps.(FISH) с 40 % спрямо варианта без
НД. НД в този вариант ускоряват възможностите на седиментните микробни
съобщества да реактивират и проявят биодеградационния си детоксикационен
потенциал като ускоряват три много важни приспособителни механизма: 1/ Ускоряват
потреблението на алтернативни енергетични източници – PHB и PHA (с 60 %); 2/
Увеличават ролята, значението и количественото представяне на култивируемите и
некултивируемите бактерии от род Pseudomonas, на тази база се увеличава синтеза и
активността на основния индуктивен дециклизиращ ензим – C12DO; 3/ Регистрират се
ясно изразени плътни зони от Pseudomonas и Acinetobacter, които потвърждават
възникването
на
синергетични
и
кометаболитни
взаимодействия
в
усъвършенстването на фенол-разграждащата активност.
В тази 3-та критична ситуация приложението на НД е биологически
оправдано, тъй като тяхното приложение засяга дълбоко механизмите на
преструктуриране на детоксикационния потенциал на микробните седиментни
съобщества.
Втората и третата критична ситуация при взривно или акумулативно
замърсяване с ксенобиотик в концентрация многократно надхвърляща критичната бяха
предвидени, като потенциални рискови ситуации, но впоследтсвие бяха и реално
установени. Като пример от реалната практика може да се даде ситуацията на залпово

39

замърсяване с мазут в СПСОВ Кубратово. През ноември 2014 в станцията в Кубратово
постъпват неочаквано над 30 тона мазут поради авария в топлофикация Дружба. Този
замърсител мигрира и ние го регистрирахме акумулиран в седиментите на р. Искър.
Тази рискова ситуация беше регистрирана и в седиментите от каскадата от МВЕЦ-ве
Среден Искър, няколко месеца след това. Натрупването на мазут в седиментите беше
установено при пробовзимането през юни 2015. Това е ясно доказателство, че е
възможно възникването на подобна ситуация и ни разкрива важността на
разработените от нас стратегии.
Много важен елемент от стратегиите при 2 и 3 критична ситуация е
снижаването на концентрацията на съответния замърсител. Това може да бъде
постигнато чрез:
 Технологични методи (напр. чрез изпускането на част от
седиментите)
 Физико-химични методи
 Биоремедиационни технологии (напр. чрез изсмукване на част от
седиментите).2
Снижаването на концентрацията на ксенобиотика около критичната за
конкретната биологична система е много важно условие, за да може тя след кратък или
по-дълъг реадаптационен етап, да се възстанови от интоксикационния шок. По този
начин се възстановява и биодеградационният потенциал на микробните съобщества.
При възникването на подобни критични ситуации (каквито са 2 и 3), както с
мазута напр. то тогава ще ни е необходим подробен инженерно-технически проект, на
базата на предложената от нас биологичната хипотеза за осъществяването на
детоксикационните процеси. В този случай ще е необходимо да се приложи и ex-site
биоремедиация, в специална площадка.
Разработените стратегии с числената информация за управлението на рискови
събития, възможни и вероятни в Каскадата „Среден Искър” са представени в табл. 9 и
на фиг. 17 в пълен вариант. При използването и приложението на тази информация е
подходящо да се вземат под внимание и други параметри на технологично
управляемата екосистема, като възможности за изпускане на седиментите, регулиране
на нивата на водата в каскадата, технологични и финансови възможности за планиране
и реализация на проекти по биоремедиационни технологии и други подобни.
Отчитайки цялата сложност на рисковите ситуации, считаме че предложените от нас
стратегии за управление на рискови събития в Каскадата „Среден Искър” засягат найдълбоко потенциала на автохтонните микробни съобщества, като естествен ценен
ресурс, да реагира и допълва значимо биоуправлението на риска. Проблеми от това
естество остават в днешно време едни от най-трудните, най-значими въпроси на
екологичната наука, практика и съвременността. Всичко това оправдава и използването
на скъпи, но целеви иновации в индикацията и аугментацията.

2

В тази дисертация не са разгледани подробно посочените технически възможности. Те ще
бъдат обект на детайлно разработване в технологични проекти.
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В заключение можем да добавим, че:
Конструираните и предложени стратегии за биомениджмънт на критични
ситуации на постъпване в седиментите на токсични замърсители могат с малки
модификации да се прилагат и при управление на риска и при други подобни природни
и промишлени екосистеми и ресурси, тъй като засягат дълбоките механизми на
управление на детоксикационните самопречиствателни процеси.
5.

Препоръчителни мерки за биоуправление на критични ситуации на
каскада „Среден Искър“ насочени към „ВЕЦ Своге“ АД и МОСВ

На базата на резултатите от мониторинговите изследвания и моделирането на
потенциални и реални рискови ситуации по замърсяване на екосистемата в района на
Каскадата, могат да се направят следните препоръки:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Да продължи мониторинговата програма на водите и седиментите в района на
Каскада „Среден Искър”. Специално внимание да се отделя на оценката и
контрола на състоянието, количеството и процесите в седиментите на
микроязовирите. Паралелно да се следи замърсяването с тривиална и токсична
органика.
Тази мониторингова програма да се обвърже със системи за ранно
предупреждение за изтичане и мигриране към река Искър на замърсители с
тривиален и токсичен характер. И това да залегне в оперативния план към
стратегията за развитието на водния сектор в РБългария до 2035 год.
Да се следи степента на натрупване на язовирните седименти при МВЕЦ-те от
каскадата и да се осъществява контролирано изпускане на седиментите при МВЕЦвете с цел регулиране на технологично ниво на концентрацията на токсични и
тривиални замърсители в тях.
Да се разработи оперативен план
за прилагането на биоремедиационни
технологии на седиментите от микроязовирите, при критични ситуации с тежки
замърсявания с тривиална органика и ксенобиотици.
Да се отправи предложение до Община Своге за кандидатстване за проект за
изграждане на пречиствателна станция за битовите отпадъчни води на град
Своге по Оперативна програма Околна Среда 2014-2020.
Като допълващо екологично решение на градска ПСОВ, е изграждането на модулни
пречиствателни станции в отделните населени места, които като техническа
алтернатива са особено подходящи за села с малък брой жители. Те са и
икономически по-рационални, изискват по-малки инвестиции и биха били обект на
по-малки и по-лесно контролируеми проекти. Те ще създадат работни места и ще
допринесат за повишаване на екологичната информираност на обществато.
Да се популяризира дългогодишната комплексна мониторингова програма, с
цел прилагане и в други технологично регулирани фрагментирани речни участъци,
като ефективен модел на взаимодействие на добив на ВЕИ с екологичните
принципи и в духа на устойчивото развитие.
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Изводи
1. Относно мониторинговата програма на седиментите
1.1. Мониторинговата програма и по-специално пространствената и сезонна
динамика на микробиологичните индикатори в седиментите в участъка на каскадата
„Среден Искър“ утвърждава реализацията на интензивни самопречиствателни
процеси и развит потенциал за елиминиране на замърсявания с битово-отпадъчен
произход, постъпващи в реката.
1.2. В седиментите на яз. Лакатник функционира микробно съобщество с
развит през годините самопречиствателен потенциал, способен да отговаря на
реални критични екологични ситуации в т.ч. разграждане на органика във високи
концентрации, разграждане на токсична органика и резистентност на
биодеградационните процеси към акумулирани тежки метали.
1.3. Между аеробната дехидрогеназна активност (aeTDA) и бактериите от р.
Pseudomonas (Ps.) в яз. Лакатник (R² = 0,7873) и яз. Свражен (R² = 0,8666) се
установяват положителни корелации. Това потвърждава ключовата роля на тази група
бактерии за самопречиствателните процеси в седиментите, както и възможността
aeTDA да се използва като функционален показател за оценка на тяхната скорост.
6.

2. Относно моделирането на детоксикационните процеси с аугментиращ
фактор НД и НТ в относително чисти условия
2.1. НД в концентрация от 100 ppm, добавени в началото на процеса, водят до
повишаване на всички важни показатели на биодетоксикацията – RB (с 125 %),
SRB (с 155 %), Eff (с 125 %) и активността на ключовите за фенолната биодеградация
оксигенази. НД стимулират началната биодеградация на фенол и скъсяват
биодетоксикационния процес.
2.2. Въглеродните нанотръбички имат по-слаб аугментационен ефект, в
сравнение с НД, основно в края на детоксикационния процес, което рефлектира в повисоките стойности на индуктивната C12DO-активност (30 % увеличение). НД и НТ в
комбинация могат да бъдат използвани за стимулация на биодетоксикационни процеси.
НД са ефективни в началото на детоксикацията, а НТ в края след изчерпване на
токсичния субстрат във водната фаза.
3. Относно моделирането на рискови ситуации на замърсяване на
седиментите с фенол в концентрации близки до критичната
3.1. При моделно взривно или акумулативно замърсяване на седиментите с
фенол в концентрация, близка до критичната, микробните съобщества бързо се
адаптират (до 24 часа) и започват детоксикационен процес със скорост 89 mg/g.h,
ефективност на елиминиране 16,81 %. В този случай се активират оксигеназите (за
алтернативните и допълнителните пътища), P2MO (увеличение с 14 %) и C12DO
(увеличение с 8 %).
3.2. Адаптивната реакция на микробните съобщества към биодеградация на
фенол в ниска концентрация (близка до критичната) се проявява като : 1/ намножаване
на култивируемите бактерии и увеличаване на AeH (с 33,87 %), AnH (с 28,59 %), Ac. (с
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74,65 %), относително добре развит некултивируем микробен сегмент от Pseudomonas
и Acinetobacter, оценен като 37,5 % и 62,5 % съответно.
4. Относно моделирането на рискови ситуации на замърсяване на
седиментите с фенол в концентрации, надхвърлящи критичната
4.1. При моделно взривно или акумулативно замърсяване на седименти с
фенол в концентрации многократно по-високи от критичната (в случая с фенол до 835
mg/kg), седиментните съобщества изпадат в интоксикационен шок. Техният
биодеградационен потенциал остава неразвит. Това налага технологично,
физикохимично или биоремедиационно снижение на кoнцентрацията на токсиканта и
доближаването й до критичната.
4.2. Важен фактор в реактивацията на биодеградационния потенциал, след
преживян интоксикационен шок, имат некултивируемите бактерии от род
Асinetobacter. В тези условия процесите на включване и потребление на алтернативни
енергетични източници са активирани (натрупването на полифосфати е 87,5 %).
4.3. След преживян интоксикационен шок вследствие екстремално високи
концентрации ксенобиотик, последващо физикохимично или технологично снижаване
на фенолната концентрация до критичната и продължителен адаптационен период
(около 96 часа) биодеградационният потенциал на седиментните съобщества се
реактивира: RB се увеличава с 19 %, Eff с 13 %, всички алтернативни и допълнителни
пътища за разграждане на фенола са активни.
4.4. При продължителни адаптационни процеси, свързани с интоксикация
с високи концентрации фенол и реадаптация, ксенобиотичният биодеградационен
потенциал еволюира като се увеличава относителният дял на некултивируемите
Aс.(FISH) (на 144 час), Ps.(FISH) (на 214 час), и паралелно с това се засилват
кометаболитните и синергетични взаимоотношения в ксенобиотико-разграждащия
консорциум. Засилва се и използването на алтернативните енергетични източници РНВ
и РНА, доказателство за степента на адаптивна реакция на седиментния микробен
консорциум.
5. Относно ефекта на НД като аугментиращ фактор при моделната
биоремедиация на седименти
5.1. При относително ниски концентрации на фенол (близки до критичната),
НД като аугментиращ фактор адсорбират фенола и създават клъстери, в които се
концентрират микроорганизми, фенол и ензими и на тази база се проявявят по-високи
активности на C12DO (с 8 %), P2MO (с 14 %) и PAI (с 19 %.). Това се свързва с
повишаване на количеството на AeH (култ.), AnH (култ.) и Ac. (култ.) съответно с 34%,
29% и 75%.
5.2. При интоксикационен шок, НД повишават Eff на фенолно елиминиране
с 5% и увеличават относителния дял на Ac.(FISH) с 14 %, намаляват относителния
дял на Ps.(FISH) с 33 %. Причините за това по-всяка вероятност са комплексни –
създалите се по-дълбоко анаеробни условия в НД-клъстери и по-голямата възможност
на Асinetobacter да ползва алтернативни енергетични източници за преодоляване на
интоксикацията.
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5.3.
НД като аугментационен фактор подобряват параметрите на
адаптацията и биодеградацията на токсични замърсители: повишават RB с 19 %,
Eff с 13 %, активират C12DO с 5 %, увеличават използването на алтернативни
енергетични източници (PHA/PHB) с 60 %, увеличават количеството на AnH(култ.) с 39
%, Ps.(култ.) с 72 % и на Ps.(FISH) с 40 %.
Заключение
Моделираните рискови замърсявания на седиментите с фенол провокират
изменения в биодеградационния самопречиствателен потенциал и промени в
структурата и функциите на микробните съобщества, които очертават границите и
възможностите за управление на най-често срещаните и възможни рискови събития в
района на Каскадата „Среден Искър”. На тяхна база са конструирани и предложените
стратегии за смекчаване и управление на риска. НД ускоряват процесите на
детоксикация като ефектът им е по-висок при рискови ситуации на взривно
замърсяване с екстремално високи концентрации ксенобиотици.
7. Приноси
Приноси с потвърдителен характер:
1. Потвърден е високият самопречиствателен потенциал на седиментите в язовирите на
Каскада „Среден Искър”. Потвърдена е ролята на aeTDA, като подходящ индикатор
за проследяване на скоростта на самопречиствателните процеси в седиментите.
2. Потвърдена е ключовата роля на бактериите от род Pseudomonas и Acinetobacter при
адаптация на микробните съобщества към биодеградация на токсични замърсители.
В тази връзка е потвърдена и ролята на род Acinetobacter да играе по-важна роля
при адаптация към високи концентрации ароматен ксенобиотик при анокси
условия, в сравнение с род Pseudomonas, който е по-активен при аеробни
биодеградационни процеси.
3. Потвърденo е установеното от Топалова, Гръкова и Белухова, че при бърза адаптация
на бактериалните съобщества към биодеградация на арил-съдържащи
ксенобиотици, първоначално те реагират с повишаване на количеството на
култивируемите бактерии от ксенобиотико-разграждащия комплекс и на бактериите
от род Pseudomonas. При продължителна адаптация се увеличава ролята на
некултивируемия псевдомонаден комплекс и се засилват синергетичните
взаимоотношения.
4. Потвърдена е биоаугментиращата роля на НД върху елиминирането на токсичните
замърсители и особено в началните етапи на биодеградацията на ксенобиотици в
концентрации, близки до критичната.
Приноси с оригинален характер:
1. За първи път е приложен FISH (като молекулярен подход) за изясняване на ролята на
род Асinetobacter в контрола и управлението на детоксикационните процеси в
седименти. На тази база е изяснена динамиката на култивируемите и
некултивируемите бактерии от родове Pseudomonas и Acinetobacter при различни
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потенциални рискови ситуации на замърсяване и механизмите на адаптивните
детоксикационни реакции.
2. За първи път е направено обвързване на кинетичните и микробиологичните
параметри на детоксикационни процеси с използването на алтернативни
енергетични източници – PHB и PHA, типични за полифосфат-акумулиращите
бактерии от род Pseudomonas и Acinetobacter.
3. На базата на моделиране на ефекта на НД върху фенолната биодеградация в чисти
условия, за първи път са предложени хипотези за механизмите на аугментиращото
действие на нанодиамантите върху биодеградацията на токсични арил-съдържащи
ксенобиотици.
4. Разработени са стратегии за биоуправление на рискови ситуации на взривно или
акумулативно замърсяване на седиментите в язовирите на каскадата „Среден
Искър” с токсични замърсители и са предложени варианти за смекчаване на риска.
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Strategies for Biomanagement of Self-purification in Sediments at the Cascade of
SHPP "Middle Iskar"
In the course of 3-year monitoring program of water and sediments of river part of
the cascade "Middle Iskar" have been ascertained that reservoir sediments are critical risky
for accumulation of anthropogenic pollutants. This marked the biomanagement of selfpurification and detoxification potential of sediments as a key important problem.
The thesis has four research lines as: 1/ monitoring of sediment microbial
communities and their functional activity with verification of indicators of express control; 2/
modeling of risk events with diagnostic of the detoxification potential of sediment microbial
communities; 3/ application of augmentation factors for biodetoxification as nanodiamonds
and nanotubes; 4/ design of control algorithms and strategies for biomanagement of risk
events in the sediments of the cascade.
On the base of results the hypotheses about the mechanisms of the augmentation of
nanodiamonds on biodegradation of toxic aryl-containing xenobiotics has been proposed.
The dynamics of culturable and non-culturable bacteria from genera Pseudomonas and
Acinetobacter, as well as the utilization of alternative energy sources were clarified in
different situations of potential contamination. In parallel the detoxification mechanisms of
adaptive reactions of bacteria were elucidated. The obtained results were organized for
development of strategies for biomanagement of risk events - shock or accumulative
contamination of sediments in the reservoirs of the cascade "Middle Iskar" with toxic
pollutants. The proposed strategies were purposely directed to the risk mitigation measures.
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