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Използвани съкращения 

 

АС – адаптирано съобщество; 

АУ – активна утайка; 

БфАС – ПЕО биофилтър с имобилизирано адаптирано съобщество; 

БфАУ – ПЕО биофилтър с имобилизирана активна утайка; 

БфК – контролен биофилтър; 

БфНДРФ – биофилтър с НД, приложени в ранната фаза на функциониране; 

БфНДКФ – биофилтър с НД, приложени в късната фаза на функциониране; 

НД – нанодиаманти; 

ОА – омрежващ агент; 

ОВ – отпадъчни води; 

ПЕО – полиетилен оксид; 

ПСБОВ – Пречиствателна станция за битово-отпадъчни води; 

СГПС „Кубратово“ – Софийска градска пречиствателна станция „Кубратово“; 

ХПК – химично потребление на кислорода; 

Acin – Acinetobacter sp. 

AeH – аеробни хетеротрофи; 

AnH – анаеробни хетеротрофи; 

AzoR – азоредуктаза; 

АzoD – азо-деграданти; 

C12DO – катехол-1,2-диоксигеназна активност; 

C23DO – катехол-2,3-диоксигеназна активност; 

CFU – Colony Forming Units (колонообразуващи единици); 

DAPI –  4',6-диамидино-2-фенилиндол; 

FISH – флуоресцентен in-situ хибридизационен анализ; 

Ps – р. Pseudomonas; 

SDH – сукцинат-дехидрогеназна активност; 

ТОС – total organic carbon (общ органичен въглерод);  
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1. Увод 
Промишленото развитие на съвременното общество води до изпускане в околната 

среда на разнообразни ксенобиотици, които са токсични и неподатливи на биодеградация от 
организмите. Повишените нива на замърсяване и все по-строгите критерии за опазване на 
околната среда принуждават специалистите да търсят нови решения за проблемите, свързани 
със замърсяването.  

В настоящия дисертационен труд се акцентира върху биодетоксикацията на отпадъчни 
води, замърсени с ксенобиотици, като се използва подходът на аналогово моделиране на 
детоксикационните, водопречиствателни процеси. Към проблема е подходено с предложения, 
следващи съвременните тенденции на развитие на водопречиствателните технологии. 
Изследвани са моделни съоръжения тип „Биофилтър“. Иновациите застъпени в този труд са 
илюстрирани на Фиг. 1.   

 
Фиг. 1 Иновационни елементи в дисертационния труд 
 

Изследванията са направени съобразно принципите на теорията за тотално управление 
на качеството, а като резултат от дисертацията са разшифровани механизмите на развитие на 
биодеградационния потенциал на микробните съобщества в моделните съоръжения тип 
„Биофилтър“ на четири нива – технологично, микробиологично, ензимологично и 
микроструктурно с фокус върху некултивируемите микроорганизми и междуорганизмовите 
взаимоотношения. Така чрез получената многопластова информация са изведени алгоритми 
за стартиране и управление на биодетоксикационните процеси в изследваните биофилтри на 
четирите нива. 

2. Литературен обзор 
В литературния обзор е поставен акцент върху темите за управление на 

водопречистването, съвременните технологии в това направление, значението на 
микроорганизмите и в частност на р. Pseudomonas. Вниманието е насочено към биофилмните 
съобщества, тяхната структура, функции и значение на взаимоотношенията между 
микроорганизмите при биодеградацията на ксенобиотиците. Обсъдено е подробно 
екологичното значение на азо-багрилата, микробните механизми на разграждането им и 
технологичният аспект на премахването им от отпадъчните води. Разисквани са важни 
иновационни тенденции във водопречистването като навлизането на нанотехнологиите в 
третирането на отпадъчни води, прилагането на имобилизирани микроорганизми за 
усъвършенстване на процесите на водопречистване, принципи на съвременната 
микробиологична индикация и контрол. Застъпен е молекулярният аспект на функциониране и 
еволюция на микробните съобщества и молекулярно-биологичните техники за изследването 
им. Фокусът е поставен върху флуоресцентната in-situ хибридизация като най-подходящ 
молекулярен метод на изследване за целите на настоящия дисертационен труд. 

3. Цел и задачи 
Целта на дисертационния труд е да се проучи биодеградацията на азо-багрилото 

Амарант в моделни водопречиствателни технологии с иновационни елементи в 
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съоръжения тип „Биофилтър“ и да се конструират алгоритми за управление на 
детоксикацията на база целево адаптирани биофилмни съобщества. 

За изпълнение на целта са поставени следните задачи: 
1. Изследване на азо-биодетоксикационни технологии тип „Биофилтър“ с иновационен 

носител полиетилен оксиден гел /ПЕО/. 

2. Изследване влиянието на нанодиамантите върху технологичните, микробиологичните, 
ензимологичните параметри на азо-биодеградационен процес при аналогово моделиране 
в биофилтри с естествен носител (кварцов пясък).  

3. Въвеждане и приложение на стратегия за контрол на активността и преструктурирането на 
биофилма чрез флуоресцентен in-situ хибридизационен анализ (FISH) със сонди, 
таргетирани за микроорганизмите от р.Pseudomonas.  

4. Отдиференциране на ролята на некултивируемите микроорганизми от р.Pseudomonas и 
на взаимоотношенията им в биофилма при моделираната детоксикационна технология 
чрез използването на FISH, функционален и специализиран дигитален анализ. 

5. Конструиране на алгоритми за управление на детоксикационните водопречиствателни 
технологии с основен замърсител азо-багрила в съоръжения тип „Биофилтър“. 

 

4. Материали и методи 
4.1. Работна хипотеза, експериментален подход и изследвани индикатори 
Работната хипотеза на настоящия дисертационен труд се базира на схващането, че 

адаптационният отговор на биологичните системи (биофилми), може да бъде охарактеризиран 
и управляван чрез комплекс от рационално подбрани технологични, микробиологични, 
ензимологични и молекулярно-биологични индикатори. Те могат да дадат многопластова и 
взаимно-допълваща се информация за статуса и изменението на биофилма в структурен и 
функционален план и на тази база да се предвиди бъдещото развитие на системата.  

Изполваният експериментален подход се базира на стратегията за контрол на 
водопречистването посредством специфични индикатори и критични контролни точки (ККТ) по 
време и място. Отделните етапи (Фиг. 1) на извличане на  информация бяха конструирани така, 
че всеки следващ да се базира на данните, получени от предходния и да го надгражда чрез 
навлизане в дълбочина на процесите, използване на нови методи, прилагане на аугментиращи 
фактори. В дисертацията са застъпени няколко иновационни елемента: 

1. Използване на иновационен носител поли(етилен) оксид (ПЕО) в моделни съоръжения 
тип „Биофилтър“. 

2. Аугментационни фактори – нанодиаманти (НД) и адаптационни алгоритми; 
3. Високо специализирани механизми за контрол на технологично, ензимологично и 

микроструктурно равнище (FISH). 
4. Конструиране на алгоритми за управление на критичните елементи в технологиите. 

За моделен ксенобиотик беше избрано азо-багрилото Амарант, поради ниската 
ефективност на повечето пречиствателни съоръжения, третиращи този тип замърсители.  

4.2. План и експериментална постановка на изследванията  

Експерименталната работа по дисертацията беше разпределена в 5 етапа (Фиг. 1): 

Етап 1 – В първия етап чрез аналогово моделиране бяха конструиран два lab-scale биофилтъра. 

Носителят беше иновационен – полиетилен оксиден (ПЕО) криогел с пореста структура като 

експериментите бяха извършени с два вида гелове: (1) с 10 % омрежващ агент (ОА) - по-малък 

размер на порите и (2) с 30 % ОА – по-голям размер на порите. Геловете бяха синтезирани в 

Института по полимери, БАН. За конструиране на самите lab-scale съоръжения са използвани 

500 ml филтрационни фунии, в които са поставени ПЕО геловете. При конструирането на всички 

моделни биофилтри в настоящата дисертация са използвани този вид съоръжения. На фуниите 

са монтирани приемните банки за ефлуента. Биофилтрите функционираха в полу-непрекъснат 

режим на работа. За да се осигури достатъчна проточност на биофилтрите към тях бяха  
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АУАС
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E-46E-52
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(РАННА ФАЗА)

АС
(КЪСНА ФАЗА)

АС
(0 ЧАС)

Инфлуент

АУ
(НД - РАННА 

ФАЗА)

АУ
(НД - КЪСНА 

ФАЗА)

АУ
(КОНТРОЛА)

FISH

Аналогово моделиране на 

азо-детоксикационен 

процес в lab-scale ПЕО 

биофилтри: оптимални 

характеристики на 

носителя.

1.

Изследване на 

характеристиките на 

биодеградационния 

процес при различен 

посевен материал 

(АУ/АС)

2а.

Навлизане в 

дълбочина 

на 

процесите: 

3 ККТ

2б.

Аналогово моделиране 

в пясъчни биофилтри. 

Нано-модулация на 

процесите. 4 ККТ по 

време.

3.

Молекулярно-генетичен анализ.4.

Компютърен анализ и извличане 

на алгоритъм.
5.

ИнфлуентИнфлуент

Инфлуент Инфлуент Инфлуент Инфлуент Инфлуент Инфлуент

Инфлуент Инфлуент

Инфлуент Инфлуент

Ефлуент

Ефлуент Ефлуент

Ефлуент Ефлуент Ефлуент Ефлуент Ефлуент Ефлуент

Ефлуент Ефлуент Ефлуент

АУ
(РАННА ФАЗА)

АУ
(КЪСНА ФАЗА)

АУ
(0 ЧАС)

 
Фиг.1 Схематично представяне на етапите по изработване на дисертацията



4 
 

Табл. 1 Изследвани параметри при двата вида моделни технологии и честота на определянето им по време на всеки от експериментите. 

Тип параметри  
Мерна 

единица 

Честота на определяне  

МЕТОД ПЕО 

БИОФИЛТРИ 
ПЯСЪЧНИ 

БИОФИЛТРИ 

Технологични Дебит ml/h 1x-3x/ 24ч. 1x-3x/ 24ч.  

Остатъчна концентрация на 

Амарант 

mg/l 1x-3x/ 24ч. 1x-3x/ 24ч. Спектрофотометрично определяне 

при 510 nm 

Ефективност на 

елиминиране на Амарант 

% 1x-3x/ 24ч. 1x-3x/ 24ч. Спектрофотометрично определяне 

при 510 nm 

Елиминирано количество 

Амарант 

mg/l 1x-3x/ 24ч. 1x-3x/ 24ч. Спектрофотометрично определяне 

при 510 nm 

Скорост на елиминиране на 

Амарант 

mg/ml/h 1x-3x/ 24ч. 1x-3x/ 24ч.  

Мътност на ефлуента OD450 1x-3x/ 24ч. 1x-3x/ 24ч. Спектрофотометрично определяне 

при 450 nm 

ХПК mgO2/l 1x/24ч. 1x/24ч. БДС 17.1.4.02-77 

ТОС 

ЕПЗ 

mg/l 

mg/ml 

- 

- 

1x/24ч. 

1x в ККТ 

 ISO EN 1484:2001 

Dubois, 1956 

Микробиологични Аеробни хетеротрофи  CFU/ml в 1 ККТ по време в 4 ККТ по време Kuznetzov & Dubinina, 1989 

Анаеробни хетеротрофи  CFU/ml в 1 ККТ по време в 4 ККТ по време Kuznetzov & Dubinina, 1989 

Азо-деграданти  CFU/ml в 1 ККТ по време в 4 ККТ по време Kuznetzov & Dubinina, 1989 (с 50 mg/l 

Amarant) 

р. Pseudomonas CFU/ml в 1 ККТ по време в 4 ККТ по време Kuznetzov & Dubinina, 1989 

р. Acinetobacter CFU/ml в 1 ККТ по време в 4 ККТ по време Kuznetzov & Dubinina, 1989, модиф. от 

Топалова, Я. с DCCD 

Ензимологични Азоредуктаза μmol/min.mgР в 1 ККТ по време в 4 ККТ по време Гръкова-Василева, 2009 

Сукцинат дехидрогеназа μmol/min.mgР в 1 ККТ по време в 4 ККТ по време Veeger et al., 1969 

Катехол-1,2-диоксигеназа μmol/min.mgР - в 4 ККТ по време Willets and Cain, 1972 

Катехол-2,3-диоксигеназа μmol/min.mgР - в 4 ККТ по време Farr and Cain, 1968 

Молекулярно-

генетични 

Флуоресцентна in-situ 

хибридизация (FISH) за р. 

Pseudomonas 

- - 

в 4 ККТ по време Nielsen et al., 2009 
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 Фиг. 2 Схематично представяне на моделните биофилтри с а) ПЕО носител, използван при етапи 1, 

2а, 2б и б) носител кварцов пясък, използван при етап 3.  

имобилизация

0 час 484 час

ККТ 484

20
25

30
Увеличаване на 

концентрацията 

на Амарант (mg/l)
Биофилтър с 10% ОА

Биофилтър с 30% ОА

 
Фиг. 3 Схема на дизайна на азо-детоксикационния процес, моделиран в етап 1. 

свързани перисталтични помпи със специално направени релета за фин контрол на работата на 
помпите. (Фиг. 2). Двата биофилтъра, с 10% ОА и с 30% ОА, функционираха 21 дни. Приложено 
беше тристъпално увеличаване на входящата концентрация на Амарант (20 mg/l, 25 mg/l, 30 
mg/l) (Фиг. 3). 

4.2.1. Етап 2а. – Във втория етап информацията от предходните експерименти беше 
потвърдена като същевременно беше изследвано значението на вида на посевния материал за 
азо-детоксикационния процес. Като иницииращи микробни съобщества бяха използвани 
активна утайка (АУ) от СГПС „Кубратово“ и предварително адаптирано съобщество (АС) към 
обезцветяване на конкретното азо-багрило. Експерименталната постановка беше аналогична на 
тази в Етап 1 – два ПЕО биофилтъра, монтирани в 500 ml филтрационни фунии, свързани с 
перисталтичните помпи и релета, описани в Етап 1. Режимът на работа на биофилтрите беше 
полу-непрекъснат. Приложеният алгоритъм за работа позволи тристъпалното повишаване на 
концентрацията на Амарант във входящата вода да бъде извършено за 8 дни, вместо за 21, 
както беше в предходния етап. (Фиг.4). 

имобилизация

0 час 173 час

ККТ 173

20
25

30

Увеличаване на 

концентрацията 

на Амарант (mg/l)
Биофилтър с АУ

Биофилтър с АС

 
Фиг. 4 Схема на дизайна на азо-детоксикационния процес, моделиран в етап 2а. 

4.2.2. Етап 2б. – За да се навлезе в дълбочина на процесите, протичащи в ПЕО геловете 
с различни имобилизирани съобщества, използвайки теорията за тоталното управление на 
качеството (ТУК), в дизайна на настоящия етап от работата бяха поставени 3 ККТ – в началото на 
процеса (0 час – ККТ0), в ранната фаза (170 час – ККТ170) и в края на процеса (338 час – ККТ338). 
За целта бяха конструирани 6 нови биофилтъра – три с имобилизирана АУ (БфАУ) и три с 
имобилизирано АС (БфАС). Режимът на работа беше полу-непрекъснат. Използвано беше 
стъпаловидно повишаване на входящата концентрация (от 20 mg/l до 45 mg/l) (Фиг. 5). 

а) б) 
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имобилизация

338 час

ККТ 338

20
25

30

Увеличаване на 

концентрацията 

на Амарант (mg/l)

Биофилтър с АУ (0 час)

Биофилтър с АС (0 час)

Биофилтър с АУ (ранна фаза)

Биофилтър с АС (ранна фаза)

Биофилтър с АУ (късна фаза)

Биофилтър с АС (късна фаза)

35
45

170 час

ККТ 170

0 час

ККТ 0  
Фиг. 5 Схема на дизайна на азо-детоксикационния процес, моделиран в етап 2б 

4.2.3. Етап 3 – За да бъдат приближени моделните съоръжения до реалната практика, 
синтетичният полимерен носител беше заменен с естествен – кварцов пясък от Пречиствателна 
станция за питейни води „Бистрица“. За конструиране на всеки от моделните биофилтри беше 
изполван 192 cm3 стерилен кварцов пясък, като дебелината на пясъчния слой беше 3 cm. 
Кварцовият пясък беше поместен в 500 мл филтрационни фунии, свързани с перисталтични 
помпи и релета, описани в т. 2.1. (Фиг. 2).  

За посевен материал беше използвана реална АУ от СГПС „Кубратово“. Подаваната 
синтетична замърсена вода с моделен ксенобиотик азо-багрилото Амарант беше с обем 520 - 
792 ml/day. ХПК на замърсената вода беше 550-600 mgO2/l, а количеството на органичния 
въглерод – 230 – 245 mg/l. И при тези експерименти беше използван адаптационен алгоритъм, 
базиращ се на стъпаловидно повишаване на входящата концентрация на азо-багрилото (10-55 
mg/l). 

623 час

ККТ 623

Биофилтър с НД (ранна фаза)

Биофилтър с НД (късна фаза)

191 час

ККТ 191

0 час

ККТ 0

Контролен биофилтър

455 час

ККТ 455

имобилизация
10 15 20

30
35

40
45

50
55

Увеличаване на 

концентрацията 

на Амарант (mg/l)

НД

НД

 
Фиг. 6 Схема на дизайна на азо-детоксикационния процес моделиран в етап 3 

Изследвано бе и влиянието на нано-стимулатор (нанодиаманти) върху технологичните, 
микробиологичните и ензимологичните параметри на моделния водопречиствателен процес. За 
целта бяха конструирани три моделни биофилтъра – един, в който нанодиамантите бяха 
приложени в ранната фаза на функциониране (БфНДРФ), един, в който бяха приложени в късната 
фаза на процеса (БфНДКФ) и един, който функционираше като контролен (БфК). Нанодиамантите 
са предоставени от проф. C. Ставрев, АTM Instanbul. Приложени са като 10 % водна суспензия. 

 Определени бяха 4 ККТ по време на процеса: начало (0 час – ККТ-0), ранна фаза (191 час 
– ККТ-191), късна фаза (455 час – ККТ-455) и край на експеримента (623 час – ККТ-623). Също така 
определени бяха и 3 ККТ в дълбочина на пясъчния слой в биофилтъра – горен (0-1 cm), среден 
(1-2 cm) и долен (2-3 cm) слой (Фиг.6).  

4.2.4. Етап 4 – За оценка на синергетичните, симбионтните и ко-метаболитните 
взаимоотношения беше избран беше методът на флуоресцентна in-situ хибридизация (FISH), 
който е с доказана точност и приложимост в полето на водопречиствателните технологии. FISH 
беше извършен в 3 от ККТ по време (191 час, 455 час, 623 час) и 3 ККТ по място (горен, среден и 
долен пясъчен слой) при експериментите с моделни пясъчни биофилтри. Като ключови 
микроорганизми за азо-детоксикационните процеси бяха избрани микроорганизмите от р. 
Pseudomonas. Поради това FISH анализът беше извършен с олигонуклеотидна сонда с 
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последвателност 5'- GCT GGC CTA GCC TTC -3' (Loy et al., 2007), която е специфична за 
Pseudomonas sp. За оцветяване на всички организми в биофилма беше използвано 
флуоресцентното багрило DAPI (4',6-диамидино-2-фенилиндол). 

4.2.5. Етап 5 – След извършването на FISH анализа и получаването на микроскопски 
изображения беше използван специализиран софтуер за обраборка на изображения в 
микробната екология, наречен “DAIME”. Този софтуерен продукт е разработен от Daims еt al. 
(2006) в Университета във Виена, Департамент по Микробиология и Екосистемни науки. С 
помощта на специализирани информационни алгоритми компютърната програма превръща 
визуалната информация в цифрова. Така беше възможно да се извлече информация за площта 
на участъците в дадено изображение, в които е свързана олигонуклеотидната сонда и тази площ 
да се съпостави с площта, оцветена с DAPI, т.е. да се получи процентна част на 
микроорганизмите от р. Pseudomonas. 

4.3. Аналитични методи 
При изработването на дисертацията са използвани различни методи 

(спектрофотометрични, микробиологични, ензимологични, молекулярно-генетични и др.) за 
изследване на 19 параметъра. Използваните методи, изследваните параметри и схемата на 
пробовземане са посочени в Табл. 1. 

4.4. Статистическа обработка на данните 
За всяка проба бяха извършени по три независими изследвания на всеки от изследваните 

показатели като представените стойности са средно аритметичен резултат. 
За определяне на ефективността на елиминиране на Амарант, ХПК и ТОС е използвана 

следната формула: Eff = ((Ct1-Ct2)/Ct1).100(%), където Ct1 е стойността на показателя в инфлуента, а 
Ct2 е стойността на показателя в ефлуента. За пресмятане на скоростта на елиминиране на 
Амарант беше използвана следната формула: VAm= CAm.Q, (mg/h), където CAm е количеството на 
елиминирания Амарант (mg/ml), a Q е дебитът (ml/h). Получените данни са средноаритметични 
от 3 повторения за химичните и 3-4 повторения за микробиологичните и ензимологичните 
параметри. 

Вследствие на FISH анализа са заснети 838 изображения, а 214 бр. са обработени със 
софтуерния продукт DAIME (за всяка ККТ - 3 ÷ 5 повторения). 

 

5. Резултати и обсъждане 

5.1. Аналогово моделиране на азо-биодетоксикационен процес в ПЕО биофилтри 
При изследванията на оптималното количество на омрежващия агент в ПЕО геловете 

беше установено, че при варианта с 30 % ОА ефективността на елиминирането на Амаранта е с 
24 % по-висока, а динамиката на този основен параметър е по-стабилна. Поради това в 
следващите етапи от експерименталната работа беше използван този тип носител. 

Установена беше също така максималната концентрация на азо-багрилото (20 mg/l), 
позволяваща постигането на стабилен детоксикационен процес. Максималната стъпка на 
увеличаване на концентрацията на Амаранта в моделните системи е 5 mg/l. 

По-нататък в следващите два етапа от експерименталната работа беше изследвано 
влиянието на вида на посевния материал върху характеристиките на азо-детоксикационния 
процес. При посевен материал активна утайка (АУ) е констатирана по-висока ефективност на 
елиминиране на азо-багрилото с 20 % при концентрации над 30 mg/l Амарант. При стартиране 
на процеса с предварително адаптирано съобщество (АС) се установява по-висока ефективност в 

ранната фаза (с 12 %) и по-висок дебит – 2  17 ml/h.  
Като водещи при азо-деградацията са констатирани микроорганизмите от р. 

Pseudomonas, а отварянето на бензеновите ядра се извършва по мета-механизма. 
Данните от експериментите с иновационния носител за биофилтри – ПЕО гел, са 

подробно обсъдени и онагледени с фигури и таблици в дисертационния труд.  
Резултатите, касаещи ПЕО технологията показаха, че с използвания иновационен носител 

може са се извършва ефективен процес на обезцветяване на Амарант. Установени бяха обаче 
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значителни флуктуации в ефективността на елиминиране на азо-багрилото, освен това 
управлението на процесите е усложнено, установява се запушване на носителя, а микробното 
съобщество не достига максималния си капацитет за биодеградация. 

5.2. Сравнение на технологията с ПЕО носител с технология с естествен носител 
(кварцов пясък) 

За да бъдат приближени до реалната практика и дат потвърдени извлечените правила и 
алгоритми, получени при ПЕО съоръженията, бяха конструирани моделни биофилтри с носител 
кварцов пясък. Изследвани бяха и възможностите биологичната система (биофилм) да бъде 
управлявана чрез специализирани алгоритми за адаптация и аугментация за постигане на 
високоефективен азо-детоксикационен процес.  

Резултатите за lab-scale технологията с пясъчен носител, представени в тази част от 
дисертацията като сравнение с ПЕО технологията, са по-детайлно обсъдени в раздел 5.3. и 5.4. 

При пясъчните биофилтри, в сравнение с ПЕО биофилтрите, максималната концентрация 
на ксенобиотика в синтетичната замърсена вода е по-висока с 13,35 mg/l  за ранната фаза и с 
8,86 mg/l за късната фаза (Табл. 4.). През ранната фаза на функциониране при пясъчните 
биофилтри е установена и по-висока ефективност на премахване на моделното азо-багрило (с 
24,69 %) в сравнение с ПЕО биофилтрите (Табл. 4.). Това се дължи на улесненото стартиране на 
азо-детоксикацията при пясъчните биофилтри, изразяващо се в кратък период на първоначална 
адаптация и стабилност на технологичните параметри до края на този период.  

Табл. 4. Сравнение на средните стойности за технологичните и ензимологичните 
параметри на моделните биофилтри с носител ПЕО гел и кварцов пясък 

Технология с носител 
ПЕО (ранна 

фаза) 
Кварцов пясък 
(ранна фаза) 

ПЕО (късна 
фаза) 

Кварцов пясък 
(късна фаза) 

Максимална концентрация на 
Амарант на вход, mg/l 

27,40 40,75 47,42 56,28 

Продължителност, h 170 365 168 258 

Ефективност на елиминиране 
на Амарант, % 

66.82% 91.51% 88.82% 87.26% 

Дебит, ml/h 14.97 23.77 9.54 27.31 

Скорост на елиминране на 
Амарант, mg/h 

0.206 0.702 0.293 1.104 

ХПК, mgO2/l 273.43 408.70 245.39 414.78 

Азоредуктазна активност, 
μmol/min.mgP 

2,679 5,725 1,832 3,181 

Сукцинат дехидрогеназна 
активност, μmol/min.mgР 

1,085 0,384 0,962 0,284 

Катехол-1,2-диоксигеназна 
активност, μmol/min.mgР 

- 1,033 - 1,265 

Катехол-2,3-диоксигеназна 
активност, μmol/min.mgР 

0,363 0 1,315 0,549 

В късния период на функциониране при двата типа моделни биофилтри е определена 
сравнително еднаква ефективност на елиминиране на моделното азо-багрило (Табл. 4.), макар 
че при биофилтрите с носител кварцов пясък входящата концентрация на Амарант е по-висока и 
съответно елиминираните количества от багрилото превишават тези при биофилтрите с ПЕО 
носител. Биофилтрите с кварцов пясък също така осигуряват и по-висок дебит (с 58,78 % за 
ранната фаза и с 286 % за късната фаза) в сравнение с ПЕО биофилтрите. Скоростта на 
елиминиране на Амарант при пясъчните биофилтри превишава тази при биофилтрите със 
синтетичен носител с 3,41 пъти през ранната фаза и с 3,77 пъти през късната фаза от азо-
детоксикационния процес (Табл. 4.). 

ПЕО биофилтрите снижават ХПК в по-голяма степен – средно с 37,00 % в сравнение с  
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пясъчните биофилтри, при които пък се регистрира по-висока AzoR и C12DO активности. 
Причина за това е по-високата степен на адаптираност на пясъчните биофилтри към целево 
премахване на Амаранта, докато биофилмът при ПЕО биофилтрите зависи в по-голяма степен от 
тривиалната органика (ХПК) (Табл. 4.). 

Изследванията при двата вида моделни биофилтри, със синтетичен (ПЕО гел) и с 
естествен (кварцов пясък) носител показаха, че азо-детоксикационният процес при пясъчните 
биофилтри протича с по-висока ефективност и скорост, моделното азо-багрило се разгражда в 
по-пълна степен, биофилмът се развива целево в по-голяма степен, а контролът е улеснен. 
Откритите предимства на ПЕО биофилтрите пък са свързани с отстраняването в по-голяма 
степен на тривиалната органика и силно намалени размери на биофилтъра.  

5.3. Влияние на нанодиамантите върху водопречистването, когато са приложени в 
ранната фаза от процеса 

В този раздел от автореферата са представени данните от моделните експерименти с 
пясъчни биофилтри при приложение на нанодиамантите (потенциален аугментиращ и 
иновационен фактор) в ранната фаза от азо-детоксикационния процес.  

От 0 час до 97 час на азо-детоксикационния процес в пясъчни биофилтри се установява 
прогресивно увеличаване на ефективността от 44,44 % до 78,27 % при контролния биофилтър 
(БфК) и от 59,64 % до 91,06 % при биофилтъра с НД (ранна фаза) (БфНДРФ). Това е резултат от 
формирането на функционално активен биофилм и от първоначалната адаптация на 
съобществата към елиминиране на Амаранта. 

 
Фиг. 5 Ефективност на елиминиране на Амарант в пясъчен биофилтрър с НД (ранна фаза) 

и контролен биофилтър. 

Първата стъпка на увеличаване на концентрацията на азо-багрилото в 97 час (от 10,5 mg/l 
на 16,5 mg/l) предизвиква 3-часово понижение в ефективността. В периода след това до 269 час 
ефективността остава постоянна и висока (95 – 96 %) и при БфК, и при БфНДРФ. 

В 269-ия час отново се установява понижение при контролния биофилтър (Фиг. 5.). Този 
спад в ефективността се дължи на токсичния ефект на азо-багрилото, приближаване на 
концентрацията му до критичната за системата и намаляване на биодеградационния капацитет 
на биофилма. Повишението на входящата концентрацията на Амарант от 35 mg/l на 40 mg/l в 
218 час е ключово не само при контролния биофилтър, но и при всичките три моделни 
биофилтъра. Оптичната плътност на ефлуента от 0 час до 269 час превишава почти двойно тази 
отчетена за периода 269 – 623 час:  БфК – 0,172 оптични единици за 0 - 269 час и 0,092 оптични 
единици за 269 – 623 час; БфНДРФ – 0,131 оптични единици за 0 - 269 час и 0,075 оптични 
единици за 269 – 623 час. 

 Всичко това показва, че при концентрация 40 mg/l настъпва процес на трансформация в 
биологичните съобщества, при която отпадат множество микроорганизми, които не са добре 
приспособени и остават по-малко на брой, които са високо ефективни. Те не само поддържат 
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висока ефективността на елиминиране на моделния ксенобиотик при тази концентрация, но 
добре се адаптират и при всички по-високи концентрации, приложени до края на експеримента. 
Така регистрираната ефективност на обезцветяване до края на експеримента е около 90 %. 

При БфНДРФ в 269 час са приложени наночастиците. В този критичен момент за системата 
нанодиамантите подпомагат процесите на азо-деградация и, за разлика от БфК, ефективността 
на обезцветяване остава непроменена (Фиг. 5.). Тя остава относително постоянна, без сериозни 
флуктуации до 533-ия час, когато стимулиращият ефект на НД отслабва. 

В късната фаза на функциониране (387 – 623 час) настъпва дестабилизиране на 
процесите, което е по-слабо изразено при биофилтъра с НД поради стимулиращото влияние на 
наночастиците. От 387-ия до 431-ия час при контролния биофилтър са измерени три значими 
понижения в ефективността на елиминиране на моделния ксенобиотик, които се дължат на 
повишении концентрации на Амарант във входящата вода. В биофилтъра с НД също са 
установени понижения в тези точки, но под действието на нанодиамантите понижението в 
ефективността е много по-ниско (Фиг. 5.). Макар концентрацията на токсиканта да е променена 
едва с 2- 3 mg/l, ефектът на понижение в ефективността е значителен поради приближаването 
до критичната концентрация за системата. В тези критични за системите ситуации присъствието 
на НД осигурява буфериращ ефект, който се изразява в намалени колебания на ефективността. 
Това се доказва и от установените значителни колебания в мътността на ефлуента. Повишената 
мътност индикира повишено количество на биомасата, отпадаща от биофилма и макар че 
БфНДРФ губи значителна част от биодеградационния си потенциал, ефективността на 
елиминиране на моделния ксенобиотик спада незначително (Фиг. 5).  

От друга страна трябва да се отбележи, че при критичните ситуации за процеса 
биологичните системи изключително бързо (в рамките на часове) възстановяват високата си 
ефективност на елиминиране на Амарант. Това, а и високата ефективност на елиминиране и 
същевременно значителното понижение на оптичната плътност в късната фаза на 
функциониране, доказват ефективността на приложения адаптационен алгоритъм (Табл. 5.). 
Значителен брой недобре адаптирани микроорганизми отпадат от системата, а се запазват 
високо ефективните биодеграданти с най-добър азо-детоксикационен потенциал, т.е. извършва 
се естествен отбор в биофилма като за лимитиращ фактор се използва токсичният ксенобиотик. 
По-нататъшната висока ефективност на елиминиране на Амарант и относително високата 
стойност на ХПК в ефлуента (Табл. 5.) доказват, че системата се е развила в посока 
биодеградация на азо-багрилото, а не резистентност и съществуване на базата на тривиалния 
субстрат. 

В БфНДРФ е установено понижение на ХПК в ефлуента след прибавянето на НД (269-411 
час – 338,64 mgO2/l) като стойностите на този показател са не само по-ниски от предходния 
период (442,77 mgO2/l), но са и по-ниски в сравнение с БфК (408,75 mgO2/l). Следователно 
повишената концентрация на токсиканта затруднява функционирането на БфК и ХПК се 
повишава. Същевременно при БфНДРФ настъпва цялостна стимулация, в резултат от 
приложението на нанодиаманти. След прилагането на НД елиминирането на ксенобиотика (от 
91,80 % на 96,15 %) и на тривиалната органика (от 442,77 mgO2/l на 338,64 mgO2/l) е повишено 
при близки до критичната за Амаранта концентрации. Нанодиамантите не просто подпомагат 
водопречистването по физикохимични механизми (имобилизиране на субстрати, кофактори, 
ензими), но и по всяка вероятност повлияват цялостно структурата на биофилма и стимулират 
растежа и активността на ключовите биодеграданти. Както показват данните в следващите 
раздели, това е изразено не само като увеличение на броя на бактериите, но и като засилване 
на симбионтните и синергетичните взаимоотношения, а също и разпределение на 
микроорганизмите по микрониши.  

На Фиг. 6. е представен ефектът на нанодиамантите върху ключовите групи 
микроорганизми в дълбочина. От посочените данни се вижда, че наночастиците имат силно 
стимулиращо действие върху развитието на микроорганизмите, ангажирани в процеса на 
биодеградация на азо-багрилото. Количествените данни за ключовите микроорганизми 
показват, че стимулиращият ефект на НД е концентриран в горния слой – слоят с най-активна 
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азо-деградация. Поради това в средния и долния слой се установява понижение на 
изследваните бактерии. Също така от данните, показани на Фиг. 6. се вижда и че ефектът на 
увеличение на количеството на микроорганизмите е най-силен при групите, пряко отговорни за 
разграждането на азо-багрилото – азо-деграданти и микроорганизми от р. Pseudomonas. 

Микробиологичният анализ на БфНДРФ показва, че биофилмното микробно съобщество 
се разраства количествено. Променя се структурата на микробния компонент на биофилма като 
преимуществено се увеличава броят на групите микроорганизми, ангажирани в азо-
деградационните процеси. Освен това се откроява ролята на биодеградантите от р. 
Pseudomonas, поради което сондите за FISH анализа при понататъшните ни молекулярни 
изследвания са таргетирани за тези микроорганизми (раздел 5.6). 

 
Фиг. 6. Разпределение на микроорганизмите в БфНДРФ преди и след прилагане на НД 

*Представени са петте ключови за процеса групи микроорганизми: аеробни хетеротрофи (AeH), анаеробни 

хетеротрофи (AnH), микроорганизми от р. Pseudomonas (Pseud. sp.), микроорганизми от р. Acinetobacter (Acin. 
sp.), азодеградантни микроорганизми (AzoDegr.) 

Направен е и детайлен ензимологичен анализ на биофилмното съобщество от БфНДРФ 
като данните от него са обсъдени в дисертацията като обособени раздели, а в автореферата те 
са разгледани във връзка с микроструктурния анализ в т. 5.5. 

5.4. Влияние на нанодиамантите върху водопречистването, когато са приложени в 
късната фаза от процеса 

Паралелно с експериментите за установяване на влиянието на НД, приложени в ранната 
фаза от азо-детоксикационния процес, бяха реализирани и изследвания за влиянието на 
наночатиците при прилагането им в късната фаза на аналогичен биодеградационен процес, 
резултатите от който са представени в настоящия раздел от автореферата. 

В началото на процеса (0 - 97 час) се установява увеличаване на ефективността от 44,44 % 
до 78,27 % при БфК и от 71,42 % до 88,97 % при БфНДКФ, предизвикано от формирането на 
биофилма в двете моделни съоръжения и от адаптацията му към елиминиране на моделното 
азо-багрило. Както при БфНДРФ, така и при БфНДКФ, първата стъпка на повишаване на 
концентрацията на азо-багрилото от 10,5 mg/l на 16,5 mg/l предизвиква 3-часово понижаване на 
ефективността на отстраняване на Амарант. В периода до 269 час този параметър остава 
постоянен и с високи стойности (средно 95,85%), както беше установено при БфНДРФ. 

В 269 час при увеличението на входящата концентрация на Амарант от 35 mg/l на 40 
mg/l, ефективността на елиминиране на ксенобиотика се понижава , както беше установено и 
при БфК и БфНДРФ. При това от биологичната система отпадат азо-деградантите с по-слаб 
потенциал за биодеградация, а мястото им се заема от високо-адаптираните азо-деградантни 
микроорганизми. Приближаването до критичната концентрация за този тип системи се доказва 
от времевия интервал, необходим на микробното съобщество да се адаптира към 40 mg/l 
Амарант. Този интервал е най-дълъг в сравнение с интервалите за адаптация към останалите 
използвани концентрации. 
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След този критичен етап от развитието на детоксикационната система ефективността на 
елиминиране на Амаранта остава постоянна и висока до края на ранната фаза на процеса,  
както при БфНДКФ, така и при БфК. 

 

 
Фиг. 8 Ефективност на елиминиране на Амарант в пясъчен биофилтър с НД (късна фаза) и 

контролен биофилтър. 
 
В късната фаза от азо-детоксикационния процес при БфНДКФ и при БфНДРФ са установени 

три понижения в ефективността, дължащи се на повишения на входящата концентрация на 
Амарант. Тези повишения са малки, но поради близостта им до критичната концентрация 
предизвикват значими колебания на ефективността и отпадане на голямо количество от 
микроорганизмите в биофилма (Фиг. 8.). 

В 479 час е регистрирано понижение на ефективността до 84,24 %. То е причинено от 
обелване на биофилма, дължащо се на процесите на обновяването му. След това са приложени 
НД (482 час), които стабилизират биодеградационните процеси. Вследствие на това в периода 
до 533 час, липсват значими флуктуации в ефективността на отстраняване на Амарант, а 
средната стойност на този показател за периода е 95,93 %, при средна за процеса 93,19 %.  

В резултат от присъствието на НД не настъпва отличим ефект на стимулиране на 
биологичната система по параметър ХПК на ефлуента, за разлика от БфНДРФ, при който такъв 
беше установен.  

В Табл. 5 е представено сравнение на средните стойности на изследваните технологични 
показатели при трите пясъчни биофилтъра. Вижда се, че дебитът на отпадъчната вода и през 
ранната, и през късната фаза е по-нисък при БфНДРФ в сравнение с БфК и БфНДКФ. 
Същевременно по-ниски стойности са установени и за остатъчното количество на Амаранта. По-
обилното развитие на биофилма намалява свободните пространства в инертния носител, така се 
ограничава протичането на отпадъчната вода и дебитът намалява. По-добре развитият биофилм 
притежава по-адекватна структура към конкретните условия и така е по-слабо податлив на 
отмиване от преминаващата вода. Като следствие на това оптичната плътност на ефлуента 
намалява и се установяват по-ниски средни стойности за БфНДРФ и БфНДКФ. От друга страна 
добре развитият и адаптиран биофилм елиминира по-големи количества от замърсителите и 
така остатъчното количество на азо-багрилото в ефлуента се снижава. Достига се по-висока 
стойност за елиминирания Амарант и за ефективността на елиминирането му. Стойностите на 
общата скорост на еминиране на Амарант са по-ниски в ранната и късната фаза на процеса, 
поради по-ниският дебит на БфНДРФ. 

По-ниска средна стойност на ХПК на ефлуента при БфНДРФ е установена през късната 
фаза на процеса, което най-вериятно е свързано с присъствието на НД в тази система. 
Биофилмът в БфНДКФ снижава най-много показателя ХПК през ранната фаза в сравнение с 
другите два моделни пясъчни биофилтъра, но през късната фаза ХПК се повишава до 403,83 
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mgO2/l при този биофилтър (Табл. 5.). Същевременно в късната фаза на процеса е установено 
по-ниско количество на органичния въглерод в ефлуента при БфНДКФ в сравнение с БфК (с 4,02 
mg/l) и по-високо от БфНДРФ (с 5,74 mg/l). През късната фаза на азо-детоксикационния процес 
обаче при БфНДКФ се установява най-голямо понижение на ТОС в сравнение с ранната фаза на 
процеса.  

Табл. 5. Средни стойности на технологичните параметри на моделния азо-
детоксикационен процес за ранната и късната фаза на функциониране при БфК и при 
биофилтрите с НД, приложени в ранната и късната фаза на функциониране 
 Контролен 

биофилтър 
Биофилтър с НД 

(ранна фаза) 
Биофилтър с НД 

(късна фаза) 

Параметър Ранна 
фаза 

Късна 
фаза 

Ранна 
фаза 

Късна 
фаза 

Ранна 
фаза 

Късна 
фаза 

Оптична плътност, OD450 0.139 0.098 0.106 0.082 0.101 0.056 

Дебит, ml/h 23.77 27.31 21.93 24.27 22.12 26.77 

Остатъчно кол-во Амарант, 
mg/l 

2.00 5.91 1.49 2.65 1.62 3.63 

Кол-во елиминиран Амарант, 
mg/l 

29.16 41.30 29.67 44.56 29.55 43.58 

Ефективност на 
елиминиране на Амарант, % 

91.51% 87.26% 93.59% 94.39% 93.84% 92.29% 

Скорост на  елиминиране на 
Амарант, mg/h 

0.702 1.104 0.638 1.077 0.676 1.153 

ХПК, mgO2/l 408.70 414.78 416.47 399.59 399.69 403.83 

TOC, mg/l 116.01 113.49 106.25 106.57 111.99 106.43 

При БфНДРФ е регистрирано и стимулиране на елиминирането на Амаранта, след 
прилагането на наночастиците. Количеството на отстранения Амарант в условията на степенно 
повишаващи се концентрации се понижава с 4.25 % за БфК. При БфНДРФ обаче, поради 
стимулиращото влияние на НД ефективността не намалява с напредване на детоксикационния 
процес, а напротив – увеличава се с 0,8 %. При БфНДКФ се установява по-ниска средна 
ефективност на елиминиране на Амарант през късната фаза в сравнение с БфНДРФ (Табл. 5.). 
Същевременно обаче БфНДКФ елиминира азо-багрилото с по-висока скорост поради по-
големите количества отпадъчна вода, които се преработват в това съоръжение. 

При микробиологичния анализ на биофилмното съобщество след прилагането на НД не 
бяха установени ефекти, свързани с присъствието на наночастиците. Резултатите са описани в 
дисертацията, а в т. 5.5. от автореферата е показана връзката между количеството на 
култивируемите микроорганизми  с данните от FISH анализа.  

Биофилтърът (БфНДКФ) е детайлно изследван по ключовите ензимни активности от 
биодеградационния път на Амаранта. Данните са представени в дисертационния труд. В 
автореферата споменатите активности са разгледани във връзка с резултатите от FISH анализа в 
т.5.5. 

5.5. Прилагане на флуоресцентен in-situ хибридизационен анализ (FISH) за контрол на 
водопречиствателния процес в пясъчни биофилтри 

Флуоресцентният in-situ хибридизационен анализ е молекулярно-генетичен метод, който 
се използва широко за изследването на различни микробни съобщества. Той спада към 
некултивационните методи за изследване на микроорганизмите, което определя и 
приложимостта му за изследване на естествените микробни съобщества, каквито са тези, 
извършващи биологичното водопречистване.  

От друга страна споменатите съобщества са ангажирани в различни технологии, които 
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 обикновено са конструирани от специалисти инженери и често в управлението им липсва 
биолог. Поради всичко това между биологичната и технологичната информация остава поле с 
множество неизяснени проблеми, които се проявяват като слаб контрол и трудно управление на 
скъпите и изключително важни съоръжения.  

В настоящия труд се предлага модел, който обединява „биологичното“ и 
„технологичното“ . Развитието на биологичното съобщество е изследвано in-situ с помощта на 
FISH в ключови моменти от управлението на lab-scale технологията. В резултат на това е  

 
Фиг. 10 Визуализиране на FISH техниката и алгоритъма за приложението й. 
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получена информация за отговора на микробното съобщество на базово равнище – изменения 
на количеството на ключовите микроорганизми, на разпределението им в съобществото 
(биофилм) и на взимоотношенията със синергетичен, симбионтен и кометаболитен характер. 
Тези изменения са базата, на която се появяват промените, настъпващи в технологичните 
показатели. Така става възможно технологиите да се управляват чрез мерки, касаещи основата 
на водопречиствателния процес. 

В този дисертационен труд се предлага пълен „пакет“ за приложение на молекулярно-  

 
Фиг. 10 (Продължение) Визуализиране на FISH техниката и алгоритъма за приложението й. 
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генетичния анализ FISH в една детоксикационна водопречиствателна техология с отделните 
стъпки от извършването на анализа, извличането на информация от получените изображения и 
конкретен алгоритъм за използването на FISH анализа в контекста на технологията (Фиг. 10). 

В стратегията за контрол на всяка пречиствателна станция присъства определен набор от 
регулярно извършващи се биологични, химични и физико-химични анализи. FISH анализът не 
може да бъде препоръчан да бъде включен в тази стратегия за контрол, поради своята цена, 
трудоемкост и поради необходимостта от специалист със специфични знания. Въпреки това, той 
е безценен в критични ситуации или в случаите, когато ефективността на пречистване е 
недостатъчна, а конвенционалните мерки не дават достатъчен резултат. В тези случаи ключът за 
достигането на необходимата информация и вземането на навременни и ефективни мерки се 
състои в набирането на информация за некултивируемите микроорганизми и за 
взаимоотношенията в съобществото. За да бъде извършено това е необходимо да се определят 
ключовите за процеса микроорганизми, които да бъдат изследвани чрез FISH. След това трябва 
да се подберат критичните контролни точки, в които да се вземат проби. Те трябва да бъдат 
позиционирани по такъв начин спрямо важните фактори в процеса, че да бъде получен 
максимален обем на релевантна информация, да бъдат разположени в ключови моменти и да 
бъдат покрити всички важни фактори (напр. кислородна концентрация, концентрация на 
хранителните вещества, концентрация на токсичните субстрати). Пропуск в този етап от 
алгоритъма би могъл да доведе до фокусиране на мерките върху несъществени фактори или 
пък да бъдат извършени грешни действия за коригиране на проблемите. 

Предлаганият алгоритъм за приложение на FISH се фокусира върху микроорганизмите от 
рода Pseudomonas, за които е установена ключова роля в биодетоксикацията на различни 
ксенобиотици, включително азо-багрила („Литературен обзор“). Отделните стъпки в алгоритъма 
са описани на Фиг. 10.  

Предложените мерки и решения засягат дълбоките нива на биологичния процес, а 
формулираната управленска стратегия се основава на базисните структурни процеси в 
микробоценозата, повлияващи ефективността и скоростта на биодеградация. 

Тази информация, макар да има характер на информация, принадлежаща към Раздел 
„Материали и методи“, е разположена в Раздел „Резултати и обсъждане“. Причината е в това, 
че създаденият алгоритъм за молекулярен контрол на структурата на активните микробни 
сегменти в биофилма е наш оригинален продукт. Същият е централен елемент с иновационен 
характер, ключов при контрола на азо-детоксикационните технологии в различен вариант. 

5.6. FISH анализ на биофилмни съобщества от моделни пясъчни биофилтри за 
пречистване на води, замърсени с азо-багрилото Амарант 

Флуоресцентната in-situ хибридизация е некултивационен метод, който е изключително 
ценен при изследване на естествени микробни структури като биофилмите поради това, че се 
получава информация за вътрешното разпределение на определени, ключови за даден процес 
микроорганизми. Получените резултати от този молекулярно-генетичен анализ включват 
компонентата на некултивируемите микроорганизми и на взимоотношенията, в които влизат 
всички таргетни микроорганизми при осъществяване на пречиствателните процеси. 

В контролния биофилтър за ранната фаза на функциониране е установена средна 
ефективност 88,35% (Табл. 6). Чрез култивационните методи е установено, че азодеградантите и 
Pseudomonas sp. са най-добре представени в средния и долния слой, докато в горния слой те са 
значително по-малко. В същото време микроскопското изследване на пробите от биофилма 
показва, че в горния слой преобладават малки фрагменти от биофилма, а филаментозните 
микроорганизми са добре представени (Табл. 6 – Фиг. 1-6). В пробите от средния слой се 
установяват фрагменти с по-големи размери, което показва, че биофилмът там е по-добре 
развит. В пробите от долния слой се констатират значителни по големина отломки от 
сформирания биофилм, макар от данните за AeH (Табл. 6.) да се вижда, че количеството им е 
почти равно във всички слоеве в тази ККТ. Данните от ензимологичните анализи обаче обаче 
показват, че в горния слой са измерени най-високи активности на три от ключовите за процеса 
ензими (AzoR, SDH и C12DO). Явно е, че в този слой макар биофилмът да е по-слабо развит,  
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Табл.6. 
Фаза КОНТРОЛЕН БИОФИЛТЪР Р А Н Н А  Ф А З А (191час) – концентрация на Амарант 10-30 мг/л 

Слой  Горен Среден Долен 

Технологични 

параметри  

Ср. Eff., (%) 88,35% 

Ср.Скорост, 

(mg/h) 
0,413 

Микробиологич

ни параметри, 

ln(CFU/g) 

AzoDegr 12,39 14,92 14,49 

Pseud. sp. 13,57 16,55 16,12 

AH 16,27 16,66 16,13 

Ензимологични 

параметри 

(μmol/min.mgР) 

AzoR 10,35 6,93 6,2 

SDH 0,75 0,31 0,35 

C1,2DO 2,03 0,49 1,08 

C2,3DO 0 0 0 

Флуоресцентен 

микроскопски 

анализ 

DAPI  

(оцветява 

всички 

организми) 

 

Фиг. 1: 

-дребни 

фрагменти; 

-добро 

развитие на 

филамент. 

микроорганиз

ми; 

- същият обект 

е показан на 

фиг. 2, но 

обработен по 

FISH метода. 
 

Фиг. 3: 

-по-едри 

фрагменти; 

- дребни 

струпвания 

на 

микроорганиз

ми (силен 

сигнал); 

 

 

Фиг. 5: 

-по-силно 

развит 

биофилм в 

сравнение с 

горния и 

средния слой; 

FISH (Ps. 

sp.) 

 

Фиг. 2: 

-р.Pseudomonas; 

-бактериите от 

този род са 

значителна 

част от 

сформирания 

биофилм; 

 

Фиг. 4: 

- обект – фиг. 

3; 

- дисперсно 

разположени

е на микр 

оорганизмите 

от р. 

Pseudomonas; 

- начало на 

формиране 

струпвания; 

 

Фиг. 6: 

- обект – фиг. 

5; 

- оформени 

струпвания 

на бактериите 

от р. 

Pseudomonas 
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Табл. 7. 
Фаза КОНТРОЛЕН БИОФИЛТЪР К Ъ С Н А  Ф А З А (455 час) – концентрация на Амарант 30-45 мг/л 
Слой  Горен Среден Долен 

Технологични 

параметри  

Ср. Eff., (%) 90,60% 

Ср.Скорост, 

(mg/h) 
0,991 

Микробиологич

ни параметри, 

ln(CFU/g) 

AzoDegr 14,49 13,55 12,64 

Pseud. sp. 15,41 13,95 12,21 

AH 17,05 16,50 15,84 

Ензимологични 

параметри 

(μmol/min.mgР) 

AzoR 3,914 7,401 0,718 

SDH 0,559 0,731 0,639 

C1,2DO 1,753 2,939 2,689 

C2,3DO 0,786 1,129 0,787 

Флуоресцентен 

микроскопски 

анализ 

DAPI  

(оцветява 

всички 

организми) 

 

Фиг. 7: 

- добре развит 

биофилм; 

-добро 

развитие на 

филамент. 

микроорганиз

ми; 

- същият обект 

е показан на 

фиг. 8, но 

обработен по 

FISH метода. 

 

Фиг. 9: 
- добре развит 

биофилм; 

-добро 

развитие на 

филаментознит

е 

микроорганизм

и; 

- същия обект е 

показан на фиг. 

10; 

 

Фиг. 11: 

- добре развит 

биофилм; 

- струпвания на 

микроорганизм

и; 

- същия обект е 

показан на фиг. 

12; 

FISH (Ps. 

sp.) 

 

Фиг. 8: 

-дисперсно 

разположение 

на р. 

Pseudomonas в 

биофилма.  

-малки 

струпвания; 

 

Фиг. 10: 

-по-големи 

струпвания от 

микроорганизм

и от р. 

Pseudomonas ; 

-по-малко 

количеството 

на организмите 

в сравнение с 

горния слой; 

 

Фиг. 12: 

- регистриран е 

силен 

флуоресцентен 

сигнал, 

съответстващ 

на струпвания 

на 

микроорганизм

и от р. 

Pseudomonas; 
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Табл. 8. 
Фаза КОНТРОЛЕН БИОФИЛТЪР К Р А Й (623час) – концентрация на Амарант 45-55 мг/л 

Слой  Горен Среден Долен 

Технологични 

параметри  

Ср. Eff., (%) 89.76% 

Ср.Скорост, 

(mg/h) 
1,136 

Микробиологич

ни параметри, 

ln(CFU/g) 

AzoDegr 13,75 12,61 12,63 

Pseud. sp. 14,77 14,63 13,73 

AH 18,22 17,77 17,28 

Ензимологични 

параметри 

(μmol/min.mgР) 

AzoR 6,04 3,7 1,78 

SDH 0,63 0,85 0,59 

C1,2DO 0,88 1,86 2,72 

C2,3DO 0,68 1,09 1,05 

Флуоресцентен 

микроскопски 

анализ 

DAPI  

(оцветява 

всички 

организми) 

 

Фиг. 13: 

- добре развит 

биофилм; 

- оформени 

струпвания на 

микроорганизми

; 

- същият обект е 

показан на фиг. 

13, но обработен 

по FISH метода. 

 

 

 

Фиг. 14: 
- добре развит 

биофилм; 

- струпвания на 

микроорганизми; 

- добро развитие 

на 

филаментозните 

микроорганизми; 

- същия обект е 

показан на фиг. 

15; 

 

Фиг. 16: 

- добре развит 

биофилм; 

- оформени 

струпвания на 

микроорганизм

и; 

- същия обект е 

показан на фиг. 

17; 

FISH (Ps. 

sp.) 

 

Фиг. 13: 

- ясно очерани 

струпвания на 

бактерии от р. 

Pseudomonas.  

 

 

Фиг. 15: 

- голямо 

количество на 

бактериите от р. 

Pseudomonas във 

вътрешните 

участъци на 

фрагмента (роля 

на рода при  

анаеробните 

процеси); 

 

Фиг. 17: 

- оформени 

структури от р. 

Pseudomonas; 

- количеството 

на бактериите 

от този род е 

по-малко от 

надлежащите 

слоеве; 
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микроорганизмите в него са с повишен потенциал за биодеградация. Най-вероятната причина 
за установения ефект е, че микроорганизмите от горния слой, са първите които имат контакт 
със замърсената вода. Те снижават концентрациите на моделните замърсители, а до по-
долните слоеве достига отпадъчна вода с намалено количество на замърсяващите вещества. 
От снимките, получени от FISH анализа се вижда, че микроорганизмите в горния слой 
формират малки струпвания, които са индикация за развитие на симбионтни и синергетични 
взаимоотношения, възникнали вероятно под действието на натиска на синтетичната отпадъчна 
вода и на Амаранта в нея (Табл. 6. - Фиг. 2).  

Струпванията на Ps в средния слой са с по-дисперсен характер, на фона на увеличеното 
количество на биофилма, (Табл.6. - Фиг. 4). В този слой са измерени и най-ниските ензимни 
активности за ключовите ензими, което вероятно се дължи на недостатъчното взаимодействие 
между микроорганизмите, показател за което е ниското ниво на струпвания. 

От снимките, направени в резултат на FISH анализа се вижда, че в долния слой на 
биофилма се сформират най-големи зони със силен флуоресцентен сигнал (струпвания на 
микроорганизми). Тук роля вероятно играят задълбочени анокси условия, които подпомагат 
сформирането на „горещи точки“ на биодеградация при анаеробните условия, подсигурени в 
тези струпвания. Стандартните култивационни техники също показват повишено количество на 
Ps., а ензимологичните анализи – висока активност на C12DO.  

В периода 191 час – 455 час от процеса е регистрирано повишаване на средната 
ефективност на елиминиране на азо-багрилото Амарант и 2,4 пъти повишение на общата 
скорост на елиминиране на ксенобиотика. Чрез стандартните култивационни техники е 
установено намаляване в дълбочина на биофилтъра на AeH, AzoDegr и на Ps (Табл. 7). От друга 
страна при анализ на зоните със силен флуоресцентен сигнал на сондата за р. Pseudomonas 
прави впечатление увеличаването на площта им в дълбочина на биофилтъра. Вероятно 
увеличеното значение на взаимоотношенията, за което индикират струпванията, е и причина в 
системата да е активен не само орто-механизмът на разцепване на бензеновото ядро, 
(индикатор C12DO), но и алтернативният мета-механизъм (индикатор C23DO). Става ясно, че 
биологичната система е „отключила“ една нова възможност да се справя биохимично с 
повишените концентрации на Амарант.  

В края на процеса (455 – 623 час) в условията на най-високо ксенобиотично натоварване 
скоростта на елиминиране на Амарант се повишава с още 14,63 %, но ефективността на 
елиминиране на ксенобиотика спада слабо, поради дестабилизацията на кинетичните 
параметри (Табл. 8). Анализът на ключовите групи микроорганизми показва, че AeH намаляват 
от горния към долния слой. Микроорганизмите от групата на AzoDegr са в по-големи 
количества в средния и долния слой. За Ps бяха определени близки стойности в горния и 
средния слой, докато в долния слой беше установено по-малко количество на тези 
микроорганизми.  

Снимките от FISH анализа обаче не показват такова разпределение. На Фиг.13, Фиг. 15, 
Фиг. 17 от Табл. 8. се виждат ясно очертани структури, които в горния и средния слой са силно 
компактизирани. В долния слой тези структури също са множество на брой, макар и с не такава 
голяма плътност на микроорганизмите в тях. Компактните структури вероятно осигуряват 
анаеробните условия, необходими за функционирането на азоредуктазата. Подобни структури, 
поддържащи анаеробен процес са документирани от Топалова (2009). Това обяснява и 
линейното намаляване на тази ензимна активност в дълбочина, обратно на логиката за 
увеличаване на анаеробността с увеличаване на дълбочината на пясъчния слой. 

Също така интересно е и линейното увеличаване на C12DO активност с увеличаване на 
дълбочината на биофилтъра. Вероятно тези не силно компактизирани структури, видими на 
Фиг. 17, Табл. 8., позволяват проникването на по-високи концентрации на кислорода, 
необходим за действието на този ензим. Горният слой на пясъчния биофилтър посреща най-
високите концентрации на Амарант и ги снижава постепенно с преминаването на водата в 
дълбочина на биофилтъра. По този начин биофилмът се освобождава от токсичния натиск в 
дълбочина и се адаптира към втората фаза от азо-детоксикацията – отварянето на бензеновото 
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ядро. Така в зрелия биофилм се оформят два противоположно насочени вектора на 
биодеградация – единият е на AzoR (т.е. извършването на първата ключова стъпка в 
биодеградацията на Амарант – редукция на азо-връзката) и другият е на C12DO (т.е. втория 
критичен етап – отварянето на бензеновото ядро). До края на процеса в разглеждания пясъчен 
биофилтър допълнителният път на разграждане на бензеновото ядро, а именно пътят на мета-
разцепване на бензеновото ядро остава функциониращ, като ключовият ензим C23DO е 
представен с най-голяма активност в средния и долния слой (Табл. 8.). 

Всички изложени данни за ключовите ензимни активности, количеството на особено 
важните групи микроорганизми и снимковият материал от FISH анализа доказват, че в резултат 
от приложения адаптационен алгоритъм микробното съобщество в БфК се развива, така че се 
активира биодеградационният му потенциал под действие на натиска, осъществяван със 
стъпаловидното повишение на входящата концентрация на ксенобиотика. Отключването на 
орто- и мета- пътя на разцепване на бензеновото ядро, съчетано с разпределянето на 
ключовите микроорганизми по микрониши, е доказателство за еволюцията и специализацията 
на съобществото към извършване на конкретния биодеградационен процес. 

При биофилтъра, в който НД са приложени в раннта фаза на процеса (БфНДРФ) е 
постигната по-висока ефективност (90,92 %) в сравнение с БфК в този период (88,35 %). Трите 
ключови групи микроорганизми, представени в Табл. 9. са открити в по-големи количества в 
средния и долния слой, т.е. биофилмът е развит по-добре в тези два слоя, вероятно поради 
ксенобиотичния стрес, който засяга най-силно контактния горен слой на моделния биофилтър. 
При анализ на изображенията, получени с FISH се вижда, че макар Ps да са в значителни 
количества в горния слой (Табл. 9. Фиг.2), те са в по-голяма степен дисперсно разположени 
отколкото в средния и долния слой (Табл. 10. Фиг.4 и Фиг. 6), в който е регистрирана 2,4 пъти 
по-висока AzoR активност в сравнение с горния слой и 3 пъти по-висока в сравнение със 
средния слой. Това още веднъж доказва връзката между разпределението на Ps и азо-
детоксикационния потенциал на системата.  

C12DO и C23DO активности са индикаторни за това доколко е развита и адаптирана 
дадена биологична система към осъществяване на азо-биодеградационния процес. В ранните 
етапи е характерно наличие най-вече на ензимите от първите етапи на биодеградация на 
разглеждания ксенобиотик, затова тук се установява висока активност на AzoR, но не и на 
C12DO и C23DO активности. 

С напредване на моделния водопречиствателен процес основните азо-
детоксикационни функции са поети от горния слой на биофилтъра (Табл. 10.). Това се доказва 
ясно както от флуоресцентните снимки на биофилма от късната фаза, така и от ензимните 
активности и количеството на ключовите групи микроорганизми, изследвани в късната фаза на 
водопречиствателния процес (455 час). Както се вижда от Фиг. 7, Табл. 10., биофилмът в този 
слой е добре развит, а на Фиг. 8, Табл. 10. в същия обект е показано количеството на Ps. С FISH 
анализа се доказва голямо количество на микроорганизмите от таргетния род с дисперсно 
разположение. Също така са добре видими и структурите, образувани от струпване на тези 
микроорганизми. В средния слой отново се установява обилен растеж на Ps., а в долния – по-
слаб в сравнение с горните два слоя. Най-вероятна причина за това е изчерпването на 
хранителните вещества в по-горните слоеве. Това е потвърдено и на ензимологично и 
микробиологично ниво: най-ниски ензимни активности и най-ниски количества на 
микроорганизмите от ключовите групи са регистрирани в долния слой на биофилтъра. 

При анализ на средните стойности на ензимните активности в БфК и БфНДРФ се 
откроява един интересен факт – при БфНДРФ ензимната активност на AzoR е с 22,30 % по-ниска 
в сравнение с БфК. Същевременно при БфНДРФ е отчетена по-висока ефективност на 
обезцветяване (с 5,13%) в сравнение с контролния вариант. Също така трябва да се отбележи, 
че чрез FISH се установява по-слабото образуване на зони с висока концентрация на Ps в 455 
час от процеса. Растежът на тези микроорганизми в късната фаза на моделния процес е с по-
силно изразен дисперсен характер. И тъй като струпването на Ps в добре очертани зони 
предполага повишена анаеробност (необходима за действието на AzoR), то може да се каже че  
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Табл.9. 
Фаза БИОФИЛТЪРс НД (ранна фаза) Р А Н Н А  Ф А З А (191час) – концентрация на Амарант 10-30 мг/л 

Слой  Горен Среден Долен 

Технологични 

параметри  

Ср. Eff., (%) 90,92% 

Ср.Скорост, 

(mg/h) 
0,419 

Микробиологич

ни параметри, 

ln(CFU/g) 

AzoDegr 9,83 14,79 14,35 

Pseud. sp. 10,82 16,29 16,43 

AH 15,05 16,76 16,07 

Ензимологични 

параметри 

(μmol/min.mgР) 

AzoR 3,241 2,564 7,741 

SDH 0,309 0,784 0,135 

C1,2DO - - - 

C2,3DO - - - 

Флуоресцентен 

микроскопски 

анализ 

DAPI  

(оцветява 

всички 

организми) 

 

Фиг. 1: 

-добре 

представени са 

биофилм, 

филаментозни 

микроорганизми 

и свободни 

клетки; 

- същият обект е 

показан на фиг. 

19, но обработен 

по FISH метода. 

 

Фиг. 3: 

-дребни 

фрагменти – 

съответстват на 

по-слабо 

развит 

биофилм; 

- струпвания на 

микроорганизм

и (силен 

сигнал); 

 

 

Фиг. 5: 

-по-силно 

развит 

биофилм в 

сравнение 

със средния 

слой; 

FISH (Ps. 

sp.) 

 

Фиг. 2: 

- голямо 

количество  

бактерии от р. 

Pseudomonas, 

дисперсно 

разположени;  

- формане на 

дребни 

струпвания и 

начало на 

формиране на 

микрониши. 
 

Фиг. 4: 

- обект – фиг. 

20; 

- начало на 

формиране на 

струпвания от 

микроорганизм

и от р. 

Pseudomonas; 

 

Фиг. 6: 

- обект – фиг. 

22; 

- оформени 

струпвания и 

голямо 

количество 

дисперсно 

разположени 

бактерии от 

р.Pseudomonas 

; 

 

 



23 
 

Табл.10. 
Фаза БИОФИЛТЪРс НД (ранна фаза) К Ъ С Н А  Ф А З А (455 час) – концентрация на Амарант 30-45 мг/л 
Слой  Горен Среден Долен 

Технологични 

параметри  

Ср. Eff., (%) 95,73% 

Ср.Скорост, 

(mg/h) 
0,908 

Микробиологич

ни параметри, 

ln(CFU/g) 

AzoDegr 14,49 13,55 12,64 

Pseud. sp. 15,42 13,96 12,21 

AH 17,05 16,50 15,84 

Ензимологични 

параметри 

(μmol/min.mgР) 

AzoR 5,071 2,033 1,750 

SDH 0,392 0,678 0,182 

C1,2DO 2,690 2,761 2,078 

C2,3DO 1,550 1,364 1,252 

Флуоресцентен 

микроскопски 

анализ 

DAPI  

(оцветява 

всички 

организми) 

 

Фиг. 7: 

- добре развит 

биофилм; 

- оформени са 

струпвания на 

микроорганизми

те; 

- същият обект е 

показан на фиг. 

25, но обработен 

по FISH метода. 

 

 

 

Фиг. 9: 
-по-дребни 

фрагменти - по-

слабо развитие 

на биофилма; 

- добро развитие 

на 

филаментозните 

микроорганизми; 

- същия обект е 

показан на фиг. 

27; 

 

Фиг. 11: 

-по-дребни 

фрагменти - по-

слабо развитие 

на биофилма; 

- същия обект е 

показан на фиг. 

29; 

FISH (Ps. 

sp.) 

 

Фиг. 8: 

- силно развитие 

на 

микроорганизми

те от р. 

Pseudomonas в 

биофилма.  

-множество 

дисперсно 

разположени 

микроорганизми 

и струпвания от 

таргетния род. 

 
 

Фиг. 10: 

- силно развитие 

на 

микроорганизми

те от р. 

Pseudomonas в 

биофилма.  

-множество 

микроорганизми 

и струпвания от 

таргетния род. 

 

 

Фиг. 12: 

-по-слабо 

развитие в 

сравнение с 

надлежащите 

слоевена 

микроорганизм

и от р. 

Pseudomonas; 
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Табл. 11. 
Фаза БИОФИЛТЪРс НД (ранна фаза) К Р А Й (623час) – концентрация на Амарант 45-55 мг/л 
Слой  Горен Среден Долен 

Технологични 

параметри  

Ср. Eff., (%) 94,22% 

Ср.Скорост, 

(mg/h) 
1,086 

Микробиологич

ни параметри, 

ln(CFU/g) 

AzoDegr 0 12,66 13,04 

Pseud. sp. 16,78 16,28 16,33 

AH 18,79 16,52 13,96 

Ензимологични 

параметри 

(μmol/min.mgР) 

AzoR 0,930 0,877 7,671 

SDH 0,258 0,292 0,069 

C1,2DO 0,849 1,153 2,144 

C2,3DO 0,029 0 0,329 

Флуоресцентен 

микроскопски 

анализ 

DAPI  

(оцветява 

всички 

организми) 

 

Фиг. 13: 

- добре развит 

биофилм; 

-оформени 

струпвания на 

микроорганизми

; 

- същият обект е 

показан на фиг. 

31, но обработен 

по FISH метода. 

 

 

 

Фиг. 15: 

- добре развит 

биофилм; 

-оформени 

струпвания на 

микроорганизми 

и дисперсно 

разположени 

клетки; 

- същия обект е 

показан на фиг. 

33; 

 

Фиг. 17: 

-по-слабо 

развит 

биофилм; 

- струпвания с 

малки размери 

и дисперсно 

разположени 

клетки; 

- същия обект е 

показан на фиг. 

35; 

FISH (Ps. 

sp.) 

 

Фиг. 14: 

-по-слабо 

развитие  на 

бактериите от р. 

Pseudomonas в 

сравнение с 

подлежащите 

слоеве.  

- струпвания с 

малки размери; 

 

Фиг. 16: 

-голямото 

количество на 

бактериите от р. 

Pseudomonas; 

-добре оформени 

струпвания, с 

голяма площ; 

 

Фиг. 18: 

-голямо 

количество на 

микроорганизм

ите от р. 

Pseudomonas;  

-добре 

оформени зони 

с р. 

Pseudomonas; 
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системата не се е развила силно в тази насока на микроструктурно ниво, а вероятно е 
подпомогната от НД, които са приложени в 269 час. От друга страна дисперсният растеж на 
ключовите микроорганизми за биодеградацията на арил-съдържащи ксенобиотици предполага 
по-добър достъп до кислород. Това благоприятства действието на ензимите C12DO и C23DO. Така 
тук не само профилът на тези ензимни активности е различен в сравнение с контролния биофилтър 
(намаляване в дълбочина и за двата ензима, Табл. 10.), но и средните ензимни активности са по-
високи съответно с 37, 91 % за C12DO и с 47, 77 % за C23DO. Освен това в разглеждания БфНДРФ 
двата специфични ензима C12DO и C23DO се отключват едновременно в тази късна фаза на 
процеса, която следва прилагането на НД. 

От всичко гореизложено може да се изкаже хипотезата, че НД, приложени в ранната фаза 
на функциониране, подпомагат биологичната система в извършването на първата стъпка от 
биодеградацията на моделния ксенобиотик (азо-редукцията на Амарант). По този начин системата 
е „облекчена“ при тази първа стъпка и биодеградационния й потенциал е насочен и към 
следващия етап на разграждане – дециклизиране на ароматните структури. В разглеждания процес 
това се случва чрез едновременно отключване на двата пътя за отваряне на бензеновото ядро, 
които както се вижда от данните, протичат не само едновременно, но и с висока скорост. Най-
вероятният механизъм за подпомагащото действие на нанодиамантите се основава на 
способността им да имобилизират разнообразни молекули, ензими и кофактори.  

В края на експеримента (623 час) ефективността на елиминиране на Амарант спада слабо (с 
1,51 %), но в същото време скоростта на елиминиране на ксенобиотика е повишена с 19,68 %. При 
анализ на данните, получени чрез стандартните култивационни техники се вижда, че количеството 
на Ps е най-голямо в горния слой и намалява в дълбочина (Табл. 11.). От друга страна FISH доказва, 
че количеството на микроорганизмите от таргетния род се увеличава в дълбочина. Следователно в 
края на процеса се засилва ролята на некултивируемия сегмент от Ps. Същевременно в дълбочина 
(Табл. 11., Фиг. 14, Фиг. 16, Фиг. 18) се увеличава размерът и количеството на зоните на струпване 
на микроорганизмите от този род, т.е. увеличава се значението на симбионтните, синергетичните и 
кометаболитните взаимоотношения. Това е подкрепено и от данните, получени от 
ензимологичните анализи. В долния слой от моделния биофилтър са установени най-високи 
активности на AzoR, C12DO и C23DO. Следователно в условията на най-високо ксенобиотично 
натоварване (455-623 час) основната част от детоксикационната функция на разглеждания 
биофилтър е поета от долния слой, който е тясно специализиран в извършването на 
биодеградация на моделното азо-багрило и в който са силно развити синергетичните и 
симбионтните връзки между микроорганизмите, както се доказва от ензимологичните данни и 
снимките от FISH анализа. 

В ранната фаза (191 час) на азо-детоксикационния процес при БфНДКФ е регистрирана 
ефективност на елиминиране на Амарант от 92,40%, която превишава стойностите за тази фаза при 
другите два разглеждани биофилтъра.  

Флуоресцентните микроскопски анализи показаха значимо развитие на биофилма за тази 
ранна фаза (Табл. 12., Фиг. 1, Фиг. 3, Фиг. 5). Същевременно данните сочат, че най-активната азо-
редукция се извършва не в горния слой, където е най-обилно развитието на AeH и където има пряк 
контакт със суровата отпадъчна вода, а в подлежащия среден слой. Това е потвърдено на трите 
изследвани нива: микробиологично, ензимологично и молекулярно-генетично (FISH). 
Стандартните култивационни техники показват най-обилeн растеж на AzoDegr и Ps в средния слой. 
В същото време FISH анализът утвърждава най-силно развитие на Ps в средния слой (Табл. 12., Фиг. 
2, Фиг. 4, Фиг. 6). В този слой са установени и характерните струпвания на таргетните 
микроорганизми. Развитието на такива зони е и най-вероятната причина за отчитането на най-
високи стойности на AzoR в този слой на моделния биофилтър.  

Значението на микроорганизмите от р. Pseudomonas като ключови за азо-деградационния 
процес е потвърдено и тук чрез взаимно допълващата се информация, получена от 
микробиологичните, ензимологичните и молекулярно-генетичните (FISH) изследвания. В същото 
време данните, получени от FISH анализа насочват към по-слабо развитие на синергетичните и 
симбионтните взаимоотношения, което съответства на ранния етап от процеса на детоксикация. С 
това кореспондират и данните, получени за ензимните активности на C12DO и C23DO – такива  
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Табл. 12. 
Фаза БИОФИЛТЪРс НД (късна фаза) Р А Н Н А  Ф А З А (191час) – концентрация на Амарант 10-30 мг/л 

Слой  Горен Среден Долен 

Технологични 

параметри  

Ср. Eff., (%) 92.40% 

Ср.Скорост, 

(mg/h) 
0.428 

Микробиологич

ни параметри, 

ln(CFU/g) 

AzoDegr 14,96 15,05 14,56 

Pseud. sp. 16,33 16,81 15,81 

AH 17,49 16,57 16,52 

Ензимологични 

параметри 

(μmol/min.mgР) 

AzoR 3,472 7,982 6,569 

SDH 0,801 0,240 0,094 

C1,2DO - - 0,045 

C2,3DO - - - 

Флуоресцентен 

микроскопски 

анализ 

DAPI  

(оцветява 

всички 

организми) 

 

Фиг. 1: 

- добре развит 

биофилм 

(фрагменти от 

биофилма, 

филаментозни 

микроорганизми 

и свободни 

клетки); 

- същият обект е 

показан на фиг. 

37, но обработен 

по FISH метода. 
 

Фиг. 3: 

- добре развит 

развит 

биофилм; 

- същия обект е 

показан на фиг. 

39, но 

обработен по 

FISH метода. 

 

Фиг. 5: 

- добре 

развит 

биофилм  

- наблюдават 

се и 

струпвания 

(по-силен 

сигнал). 

FISH (Ps. 

sp.) 

 

Фиг. 2: 

- слабо развитие 

на бактериите от 

р. Pseudomonas; 

- струпванията 

на микроо-мите 

са малко, най-

вече се откроява 

общ фон от слаб 

флуоресцентен 

сигнал 

(автофлуоресце

нция); 
 

Фиг. 4: 

- по-обилно 

развитие на р. 

Pseudomonas в 

сравнение 

горния слой; 

-участъщи с 

по-силен 

сигнал – 

разпределение 

на микроо-

мите по 

микрониши; 
 

Фиг. 6: 

- обект – фиг. 

40; 

- слабо 

развитие на 

бактериите от 

р. 

Pseudomonas; 

- 

струпванията 

на микроо-

мите са 

малко; 
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Табл. 13. 
Фаза БИОФИЛТЪРс НД (късна фаза) К Ъ С Н А  Ф А З А (455 час) – концентрация на Амарант 30-45 мг/л 
Слой  Горен Среден Долен 

Технологични 

параметри  

Ср. Eff., (%) 93.35% 

Ср.Скорост, 

(mg/h) 
0.944 

Микробиологич

ни параметри, 

ln(CFU/g) 

AzoDegr 12,85 13,80 12,87 

Pseud. sp. 14,90 13,46 13,12 

AH 18,02 17,28 16,32 

Ензимологични 

параметри 

(μmol/min.mgР) 

AzoR 10,180 4,379 4,185 

SDH 0,392 0,678 0,182 

C1,2DO 2,367 1,262 1,956 

C2,3DO 1,616 0,916 2,667 

Флуоресцентен 

микроскопски 

анализ 

DAPI  

(оцветява 

всички 

организми) 

 

Фиг. 7: 

- добре развит 

биофилм; 

- същият обект е 

показан на фиг. 

43, но обработен 

по FISH метода. 

 

 

 

Фиг. 9: 
- по-слабо 

развитие на 

биофилма в 

сравнение с 

надлежащия 

слой; 

- същия обект е 

показан на фиг. 

45; 

 

Фиг. 11: 

- биофилмът е 

по-слабо развит 

в сравнение с 

горния слой; 

-ясно изразени 

струпвания на 

микроорганизм

и (силен 

флуоресцентен 

сигнал) - същия 

обект е показан 

на фиг. 47; 

FISH (Ps. 

sp.) 

 

Фиг. 8: 

- увеличаване на 

зоните на 

струпване на 

микроорганизми

те р. 

Pseudomonas в 

биофилма; 

 

Фиг. 10: 

- по-слабо  

развитие на 

микроорганизми 

от р. 

Pseudomonas ; 

- по-малки зони 

на струпвания на 

таргетните 

микроорганизми. 

 

Фиг. 12: 

- ясно видими 

са 

струпванията 

на 

микроорганизм

и от р. 

Pseudomonas; 
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Табл. 14. 
Фаза БИОФИЛТЪРс НД (късна фаза) К Р А Й (623час) – концентрация на Амарант 45-55 мг/л 
Слой  Горен Среден Долен 

Технологични 

параметри  

Ср. Eff., (%) 93,71% 

Ср.Скорост, 

(mg/h) 
1,210 

Микробиологич

ни параметри, 

ln(CFU/g) 

AzoDegr 14,37 13,77 12,90 

Pseud. sp. 16,33 16,66 15,88 

AH 18,88 18,68 15,15 

Ензимологични 

параметри 

(μmol/min.mgР) 

AzoR 2,437 0,467 6,643 

SDH 0,116 0,182 0,073 

C1,2DO 1,455 - 0,322 

C2,3DO - - - 

Флуоресцентен 

микроскопски 

анализ 

DAPI  

(оцветява 

всички 

организми) 

 

Фиг. 13: 

- добре добре 

оформен, 

плътен 

биофилм; 

- оформени 

струпвания на 

микроорганизми

; 

- същият обект е 

показан на фиг. 

49, но обработен 

по FISH метода. 

 

Фиг. 15: 
- добре развит 

биофилм; 

- оформени 

струпвания на 

микроорганизми 

(по-силен 

флуоресцентен 

сигнал); 

- същия обект е 

показан на фиг. 

51; 

 

Фиг. 17: 

- по-слабо 

развит 

биофилм от 

надлежащите 

слоеве; 

- оформени 

струпвания на 

микроорганизм

и; 

- същия обект е 

показан на фиг. 

53; 

FISH (Ps. 

sp.) 

 

Фиг. 14: 

- силен 

флоуресцентен 

сигнал; 

- ясно очерани 

струпвания на 

бактерии от р. 

Pseudomonas; 

 

Фиг. 16: 

- по-слабо 

развитие на 

бактериите от р. 

Pseudomonas; 

- дисперсно 

разположение на 

изследвания род; 

 

 

Фиг. 18: 

- и в този слой 

се наблюдават 

оформени 

структури от р. 

Pseudomonas; 

- регистрира се 

голямо 

количество на 

бактериите от 

този; 
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ензимни активности почти липсват (Табл. 12.). Това показва, че системата се адаптира към 
първоначалните етапи на биодеградация на Амарант (редукция на азо-връзката), но все още не е 
развила биодеградационния си потенциал за по-нататъшните биохимични реакции. 

В късната фаза (455 час) е определена ефективност на елиминиране на Амарант от 93,35 %, 
която е по-ниска от тази при БфНДРФ и по-висока от тази при БфК. Както и в предходната ККТ, така и 
тук най-силно развитие на AzoDegr и Ps се отчита в средния слой. Въпреки това чрез FISH техниката 
се установява наличието на голямо количество зони с висок флуоресцентен сигнал в горния и 
долния слой. В горния слой, в който е регистрирано голямо количество на зоните на струпвания и 
на дисперсно разположените Ps (Табл. 13., Фиг. 8), са отчетени най-високи ензимни активности за 
AzoR и за C12DO. Тези данни показват и че в горния слой водещ механизъм на отваряне на 
бензеновото ядро е орто-механизмът. Същевременно силно завишената активност на C23DO в 
долния слой подсказва, че в него по-силно застъпен е мета-механизмът.  

FISH анализът на БфНДКФ в 455 час (късна фаза на процеса) показва по-обилно развитие на 
Ps и по-големи струпвания в сравнение с БфК с преимуществена локализация в горния и долния 
слой. Същевременно количеството на микроорганизмите от Ps е по-малко в сравнение с БфНДРФ  
(Табл. 10.).  

В 482 час от моделния водопречиствателен процес в БфНДКФ са приложени нанодиаманти. 
Това е и най-вероятната причина за настъпилото стабилизиране на ефективността на отстраняване 
на Амарант (Фиг. 8.) и за слабото повишение на средната стойност на ефективността (от 93,35 % на 
93,71 %) до края на експеримента. За разлика от БфНДКФ при другите два биофилтъра е установено 
понижаване на ефективността за този период. 

FISH анализът на БфНДКФ показва, че и в крайния етап от процеса (623 час), както и в 
предишния (455 час), най-силно развити са микроорганизмите от р. Pseudomonas в горния и 
долния слой (Табл. 14., Фиг. 14, Фиг. 16, Фиг. 18). Тези данни са подкрепени от ензимологичните 
изследвания, които показват наличие на C12DO в горния и долния слой, но не и в средния слой. От 
гореизложените резултати, а също и съпоставяйки ги с ефектите, регистрирани за БфНДРФ след 
приложението на наночастиците, става ясно, че макар НД да подпомагат БфНДКФ на технологично 
ниво, стимулиращият им ефект не повлиява по-дълбоките нива на функциониране (разпределение 
на микроорганизмите и проявата на синергетични и симбионтни механизми на увеличаване на 
биодеградацията).  

В края на моделния процес с ксенобиотик Амарант (623 час) AzoDegr, определени чрез 
стандартните култивационни техники, показват намалени количества в дълбочина на биофилтъра 
като най-ниската измерена стойност е в долния слой (Табл. 14.). Същевременно FISH анализът 
показва голямо количество на Ps и големи зони на струпвания именно в долния слой, където е 
ргистрирана и най-висока AzoR активност. Тук отново се установява противоречие в получените 
данни породено от ограничеността на възможностите на класическите методи за изследване на 
микроорганизмите. Това доказва увеличената роля, която придобиват некултивируемите 
микроорганизми и взаимоотношенията със синергетична и симбионтна природа с увеличаване на 
ксенобиотичната преса и напредване на адаптационните процеси в съобществото, и отново 
потвърждава ключови механизми на адаптацията на биодеградационните детоксикационни 
системи, описани от Топалова (2009).  

5.7. Дигитален компютърен анализ на изображенията, получени чрез FISH анализа 
При изследвнането на биофилмните съобщества от моделните пясъчни биофилтри FISH 

анализът беше от изключителна важност, поради следните причини: (1) да се проследят процесите 
на прегрупиране на ключовите микроорганизми вътре в биофилма; (2) необходимост да се получи 
представа за ролята на некултивируемия сегмент на Ps; (3) да се установи значението на 
взаимоотношенията, възникващи в микробното съобщество като отговор на ксенобиотичната 
преса (основен управляващ фактор в разработваните адаптационни алгоритми). 
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Въпреки интересната и многостранна информация, получена чрез използването на FISH 
техниката, този анализ има една слаба страна – данните получени от него са под формата на 
изображения. За да се получи обаче обективна количествена оценка е необходимо получената 
визуална информация да придобие цифрово изражение. За да постигне това беше използвана 
софтуерна обраборка на изображенията, описана в Глава „Материали и методи“. 

В Табл. 15. са представени средните стойности за процентната част на микроорганизмите от 
р. Pseudomonas и AzoDegr от трите слоя при всеки от моделните биофилтри. Стойностите, получени 
чрез използването на FISH анализа, варират от 23,93 % до 56,73 %, докато стойностите получени с 
използване на култивационните техники варират в широки граници – от 3,46 % до 75,87 % за р. 
Pseudomonas и от 0,79 % до 14,67 % за азо-деградантите.  

Табл. 15. Средни стойности за процентната част на микроорганизмите от р. Pseudomonas и 
AzoDegr в трите моделни биофилтъра в трите ККТ по време (191 час – ранна фаза; 455 час - късна 
фаза; 623 час – край на процеса). В сиво са подчерани стойностите, показващи силното понижение 
на дела на култивируемите микроорганизми в късната фаза на процеса. 

Моделен биофилтър 
 

% част на 
микроорганизмите  от 

р. Pseudomonas** 
(FISH) 

% част на 
микроорганизмите  от 

р. Pseudomonas* 
(култивационни 

техники) 

% част на азо-
деградантите* 

(култивационни 
техники) 

191 час 455 час 623 час 191 час 455 час 623 час 191 час 455 час 623 час 

Контролен биофилтър 37,73 23,93 42,57 68,81 5,34 3,46 13,49 3,27 0,89 

 

Биофилтър с НД (ранна 
фаза) 

52,67 56,73 39,85 69,18 9,96 38,01 10,76 5,69 14,03 

 

Биофилтър с НД (късна 
фаза) 

35,78 44,09 54,92 69,21 3,56 75,87 14,67 2,27 4,13 

В началото на процеса изследваните култивируеми микроорганизми съставят по-голяма 
част от съобществото. Това е валидно и за двете групи, но за микроорганизмите от р. Pseudomonas 
важи в особена степен, тъй като в ранната фаза на процеса те са около 69 % и за трите биофилтъра, 
а в късната фаза – едва 4 – 10 %. В късната фаза при нито един от биофилтрите, за нито една от 
двете микробни групи (Ps и AzoDegr) не е отчетена стойност, надвишаваща 10 % (Табл. 15.). В 
същото време в тази фаза се осъществява елиминиране на Амарант в двойно по-висока 
концентрация (средно 19-20 mg/l за ранната фаза и 39-40 mg/l за късната фаза). За 455 час с 
помощта на FISH анализа в частта 5.6. от автореферата беше показан увеличен растеж на 
микроорганизмите от р. Pseudomonas и при трите биологични системи. Това очевидно е за сметка 
на некултивируемите микроорганизми и подчертава значението им при развитието на 
биодеградационния потенциал.  

Тази тенденция обаче не е напълно валидна за крайния етап на процеса (количество на 
елиминиран Амарант – 89-94 %), когато в условията на максимално натоварване на системите в 
повечето ККТ се отчита повишаване на процентната част на култивируемите микроорганизми 
(Табл. 15.). На снимките (FISH) от този етап  се виждат оформени струпвания на таргетните 
микроорганизми, които са индикатор за еволюцията на взаимоотношенията в съобществото. 
Поради това може да се предположи, че в този период от по-голямо значение за поддържане на 
високата ефективност на елиминиране на Амарант са взаимоотношенията, формирани между 
биодеградантите (Табл. 8., Табл. 11. и Табл. 14.). 



31 
 

5.8 Алгоритми за управление на биодеградационните детоксикационни технологии с 
изследваните иновационни елементи 

В експериментите по настоящия дисертационен труд беше получена многостранна и 
многопластова информация за микробните биофилмни съобщества осъществяващи азо-
детоксикация и подложени на въздействието на два фактора с иновационно значение: 1) 
функциониране в рамките на нов за водопречистването носител полиетилен оксид и 2) 
въздействието на аугментиращ фактор нанодиаманти върху фунционирането и структурата на 
микробните съобщества при класически носител (пясък). 

В тази част от дисертацията, резултатите и основните тенденции са стуктурирани под 
формата на алгоритми във визуална и словесна форма. Така те могат да послужат като продукт, 
готов за приложение в други научни разработки или с приближение – във водопречиствателната 
практика. 

При изследванията с ПЕО носител са установени няколко компонента на системите и 
процеса, които осигуряват успешен старт на азо-деградацията в този тип биофилтри (Фиг. 11.): 

1) Най-подходящата концентрация на ОА в ПЕО геловете е 30 % (порите на носителя са с 
увеличени размери и микроорганизмите разполагат с увеличена площ за развитието си. 

2) Необходимо е имобилизацията да се извърши с индуцирано движение на 
микроорганизмите в порите на носителя, така че по-голям брой от тях да попаднат в 
носителя в началото на процеса. 

3) Подходящата концентрация на моделното азо-багрило за стартиране на азо-редукцията е 20 
mg/l. Амарантът в тази концентрация осигурява адаптация и развитие на съобществото без 
да проявява необратимо деструктивно влияние върху биологичната система. 

4) Периодът на първоначална адаптация при най-ниската концентрация на Амарант е 128 часа. 
Удълженият период се явява база за установяване на стабилен азо-биодетоксикационен 
процес при степенно повишаващата се концентрация на ксенобиотика.  

5) Най-подходящата стъпка на увеличаване на концентрацията на азо-багрилото е 5 mg/l. Това 
степенно увеличаване на токсиканта индуцира синхронно развитие на биодеградацията и 
резистентността в системата като по този начин критичната концентрация е увеличена от 30 
mg/l на 47 mg/l. 

6) Установени са основните характеристики на биодеградационния процес при посевен 
материал АУ и АС. Биофилтрите с посевен материал АУ стартират по-лесно азо-
деградационния процес и показват по-висока стабилност на кинетичните му параметри. 

В резултат на горепосочените факти е постигната средна ефективност на елиминиране на 
багрилото при биофилтрите с АУ от 40 % за ранната фаза и 78 % за целия процес, докато при 
биофилтъра с АС стойностите на ефективността са 50 % за ранната фаза и 57 % – за късната. 
Дебитът при биофилтъра с АУ е 12 ÷ 18 ml/h, а за биофилтъра с АС – около 20 ml/h (Фиг. 11.). С 
напредване на процеса (0 час → 170 час → 338 час) се установява намаляване на азоредуктазната 
активност измерена in vitro. Същевременно системите обезветяват все по- високи концентрации 
Амарант, а биофилмът се развива (както се доказва от увеличаването на количеството на 
аеробните хетеротрофи). Подобен парадоксален ефект се установява и при количеството на азо-
деградантите, изследвани чрез стандартните култивационни техники – те са по-малко в края на 
експеримента отколкото в 0 час. Тези ефекти са индикация за развитието на междуорганизмовите 
взаимоотношения в съобществото, които синергетично повлияват биодеградационните процеси. 
Развитието на тези взаимоотношения е от критична важност при биодеградацията на 
ксенобиотици, а наличието им е доказателство за ефективността на приложените мерки за 
управление на системите. 

Друг иновационен фактор при водопречиствателните технологии, изследван в настоящата 
дисертация, е влиянието на нанодиаманти при прилагането им в моделен биодетоксикационен 
процес. За целта бяха конструирани моделни lab-scale пясъчни биофилтри с биофилм, извършващ 
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Фиг. 11. Алгоритъм за стартиране и управление на азо-детоксикационен процес в биофилтри с носител ПЕО гел
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пречистване на синтетична отпадъчна вода с моделен замърсител – азо-багрилото Амарант.За 
изграждане на ефективно функционираща биологична система бяха използвани алгоритмите 
извлечени при експериментите с моделни ПЕО биофилтри. 

Използвана е начална концентрация на Амарант от 10 mg/l и стъпка на увеличаване на 
концентрацията на азо-багрилото 5-10 mg/l. Критичната концентрация на Амаранта в тези системи 
е 55 mg/l. Количеството на органичния въглерод в синтетичната отпадъчна вода е 230 – 250 mg/l. 

На Фиг. 12. схематично са представени някои от по-значимите резултати във връзка с 
ефекта на наночастиците върху параметрите на водопречиствателния процес и микробното 
съобщество. Такива ефекти се установяват при прилагането на НД в ранната фаза (подчертани с 
червен цвят на схемата), но не и при прилагането им в късната фаза.  

Ефективността на Амарант при БфНДРФ е повишена в късната фаза, докато при другите два 
биофилтъра се регистрира понижение, поради по-силния токсичен ефект на високите 
концентрации на азо-багрилото от късната фаза на процеса. Като следствие от това в БфНДРФ се 
отчита и най-висока средна ефективност за целия процес (93,93%). Също така поради цялостната 
стимулация на процесите при БфНДРФ се установява и най-голяма степен на елиминиране на 
органичния въглерод (Фиг. 12., ТОС – 106,39 mg/l). 

В присъствието на НД, приложени в ранната фаза, се установява и най-голямото повишение 
на количеството на култивируемите микроорганизми от р. Pseudomonas (Фиг. 12.). Както беше 
установено в хода на извършените експерименти, тази група бактерии имат водеща роля при азо-
детоксикацията. При НД стимулация техният брой нараства най-значимо в сравнение с другите 
групи микроорганизми и те съставляват голяма част от съобществото, както се вижда при 
сравнението им с аеробните хетеротрофи.  

Установено беше също така, че при прилагането на 10 ml 10 % нанодиамантна суспензия в 
биофилтър с обем от 192 cm3 в ранната фаза от функционирането му настъпва преразпеделение на 
азо-деградационния потенциал на системата. В резултат от стимулиращото въздействие на НД, 
микроорганизмите от горния слой на БфНДРФ (подложени на въздействието на най-високите 
концентрации Амарант) преодоляват ксенобиотичното инхибиране. Основната азо-редукционна 
активност се измества от средния в горния слой на биофилтъра (Фиг. 12). При биофилтрите без НД, 
се установява най-висока AzoR активност в подлежащите слоеве, поради високите концентрации 
на Амаранта, въздействащи в най-голяма степен на микроорганизмите от горния слой. 

Освен горе-описаните ефекти беше установена и едновременната индукция на активността 
на C12DO и C23DO – доказателство за високата степен на адаптираност на микроорганизмите и за 
извършването на пълна детоксикация. 

При прилагането на НД в късната фаза на процеса не бяха установени значими ефекти, 
свързани с присъствието на наночастиците (Фиг. 12.). 

Така предложеният алгоритъм дава информация за това как да се конструира устойчива и 
високоефективна система за азо-детоксикация в пясъчни биофилтри, за стъпките, които трябва да 
се предприемат, за да се осъществи цялостен процес на адаптация на микробното съобщество към 
токсиканта, за очакваните параметри на процеса (ефективност и скорост на обезцветяване, 
количество на органичния въглерод, дебит на ОВ), а също и за възможностите и ограниченията при 
приложението на иновационния за водопречистването стимулатор – нанодиаманти. 
В резултат на направения флуоресцентен in-situ хибридизационен анализ и последващ дигитален 
анализ на изображенията при моделните системи тип „Пясъчен биофилтър“ бяха получени данни, 
показващи алгоритъма на развитие на биофилмното съобщество на микроструктурно равнище. От 
получената информация стана възможно да се оцени значението на некултивируемите 
Pseudomonas sp. и на взаимоотношенията им в биофилма в процеса на развитие и адаптация към 
биодеградация на Амарант. 

Информация за некултивируемите микроорганизми от р. Pseudomonas беше получена чрез 
взаимно допълващите се данни от дигиталния анализ на FISH изображенията, даващ оценка на 
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Фиг. 12. Алгоритъм за стартиране и управление на азо-детоксикационен процес със стимулатор НД 
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Фиг. 13. Алгоритъм на развитието на биофилмните съобщества на микроструктурно равнище при стимулация с НД 
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сумарното количество на култивируемите и некултивируемите микроорганизми от р. Pseudomonas 
и от данните, получени чрез класическите култивационни техники (информация за 
култивируемите Pseudomonas sp.).Информация за взаимоотношенията в биофилма беше получена 
чрез FISH анализ на ключовия за азо-детоксикацията род Pseudomonas. Оценката е направена чрез 
взаимното интерпретиране на разпределението на таргетния род (формиране на струпвания или 
дисперсно разпределение на таргетния род в пробите) и данните, получени за технологичните 
параметри и ключовите ензимни активности. 

Така е формулиран алгоритъм на развитието на биофилмното съобщество при степенно 
повишаване на концентрацията на моделния токсикант Амарант от 10 mg/l до 55 mg/l и при 
ефективност на пречистването над 90 % (Фиг. 13.). Процесът е разпределен в три стъпки, 
отговарящи на функционалните и структурните промени в биологичните системи: 
1) Ранна фаза (0-191 час) – от основно значение са култивируемите микроорганизми, които 

съставляват около 69 % и при трите моделни системи. Формирането на струпвания е слабо 
застъпено. 

2) Късна фаза (191-455 час) – увеличава се значението на некултивируемите микроорганизми. 
При два от биофилтрите е установено повишение на процентната част на микроорганизмите от 
р. Pseudomonas, изследвани чрез FISH. Същевременно стандартните култивационни техники 
показват значително понижение на дела на Pseudomonas sp. в съобществото (снижение на 
стойностите до 4 – 10 %). Моделните биофилтри елиминират 2 пъти по-големи концентрации 
Амарант, а микроорганизмите от р. Pseudomonas са до голяма степен дисперсно разположени. 

3) Краен етап на експеримента (455-623 час) – отчита се увеличено значение на 
междуорганизмовите взаимоотношения. Установява се формирането на добре очертани и 
големи по площ зони на струпвания на микроорганизмите от р. Pseudomonas. 
Култивационните техники показват увеличение на количеството на култивируемите 
Pseudomonas sp. в БфНДРФ и БфНДКФ. Отчитат се изменения в ензимния профил на 
биофилмите, които могат да бъдат обяснени единствено чрез междуорганизмови 
повлиявания. 

Установеното тристъпално развитие на естественото биофилмно съобщество се основава 
на използването на съвременни методи – молекулярно-биологичен и компютърен метод, което 
прави възможно да се достигне до свойства на съобществата (количество на некултивируемите 
микроорганизми и значение на междуорганизмовите взаимоотношения), които са недостижими с 
класическите методи на изследване, но както е известно от литературата, са основни управляващи 
фактори в естествените микробни съобщества. Предложеният на базата на тези анализи 
алгоритъм на развитие на биофилмното съобщество може да се използва за контрол и 
управление на процесите за биологична детоксикация на води, замърсени с Амарант и други 
структурно-подобни ксенобиотици. 

Предложените алгоритми за контрол и управление на биофилмните съобщества в хода на 
азодетоксикацията включват: 1/ технологични параметри, които стартират, развиват и 
усъвършенстват технологиите; 2/ аугментационен фактор – НД, който допринася за 
преструктуриране на микробните съобщества в биофилма и от там до усилване на тяхната 
биодеградационна активност; 3/ комплекс от методи, индикатори и индикаторни системи 
/технологични, микробиологични, молекулярно-биологични, ензимологични/ за контрол, които в 
научно-приложен аспект могат да играят ролята на фин и активен регулационен механизъм за 
постигане на по-висок ефект на иновационните детоксикационни технологии. 
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6. ИЗВОДИ 

6.1. Относно азо-детоксикацията в технологии тип „Биофилтър“ с носител ПЕО гел: 
6.1.1. Ефективността на елиминиране на Амарант в моделната ПЕО технология е висока – до 98 

%, скоростта на обезцветяване е 0,538 mg/ml.h при критична концентрация на 
ксенобиотика 47 mg/l. 

6.1.2. Ключови микроорганизми за азо-детоксикацията са микроорганизмите от р. Pseudomonas 
(5,11 x106 CFU/cm2), които в края на процеса са най-многобройната група след тази на 
аеробните хетеротрофи (8,01 x106 CFU/cm2). 

6.1.3. Ензимологичният профил на съобществото показва високи активности на азоредуктазата 
и сукцинат-дехидрогеназата, достигащи 2,71 μmol/min.mgP и 1,38 μmol/min.mgP 
съответно. Основен път на отваряне на ароматните ядра е мета-пътят с ключов ензим 
катехол-2,3-диоксигеназа. 

6.1.4. ПЕО биофилтрите снижават ХПК средно с 37,00 % повече в сравнение с биофилтрите с 
пясъчен носител. Дебитът и скоростта на елиминиране на багрилото при тях, обаче са по-
ниски в сравнение със същите показатели при пясъчните биофилтри съответно с 1,72 пъти 
и 3,59 пъти. 

6.2. Относно ефекта на НД върху азо-детоксикацията  
6.2.1. Нанодиамантите, приложени в ранната фаза на процеса (269 час), водят до стимулиране и 

стабилизиране на водопречиствателните процеси като средната ефективност за 
биофилтъра с НД (ранна фаза) е 94 %, а ХПК в ефлуента се понижава с 104,2 mgO2/l.  

6.2.2. Нанодиамантите, приложени в ранната фаза, увеличават в горния слой на биофилтъра 
пряко ангажираните в редукцията на Амаранта Pseudomonas sp. и азо-деградантите. 

6.2.3. Нанодиамантите, приложени в ранната фаза на процеса, водят до изместване на азо-
редукцията от средния в горния пясъчен слой и до увеличаване на активността на C12DO и 
C23DO, достигащи съответно 2 ,51 μmol/min.mgР и 1,39 μmol/min.mgР. 

6.2.4. Нанодиамантите, приложени в късната фаза на процеса, водят до 50-часово 
стабилизиране на кинетичните параметри, а ефективността на елиминиране на Амарант 
се увеличава до 96 % (при средна за системата 93 %).  

6.3. Относно ролята на некултивируемите микроорганизми от р. Pseudomonas и на 
взаимоотношенията им в биофилма: 

6.3.1. FISH-подходът утвърждава, че в биофилтъра без НД, при адаптирането на биофилма към 
Aмарант в повишаващи се концентрации  протичат следните процеси в дълбочина на 
пясъчния слой от горе надолу: а/ линейно намаляване на азоредуктазната активност с 
изчерпване на багрилото (от 6,04 μmol/min.mgР до 1,78 μmol/min.mgР); б/ линейно 
увеличаване на C12DO (от 0,88 μmol/min.mgР до 2,72 μmol/min.mgР) с напредване на 
обезцветяването и засилване ролята на дециклизацията на бензеновото ядро; в/ 
първоначално намножаване на некултивируемите микроорганизми от р. Pseudomonas и 
последващото им компактизиране в структури в биофилма; г/ в горния слой тези структури 
са плътни и благоприятстват анаеробна азо-редукция, а в долния слой са рехави и 
създават условия за ускорена бензенова детоксикация. 

6.3.2. Дигиталният компютърен анализ за ранната фаза утвърди, че намножаването на 
Pseudomonas sp. и при трите lab-scale технологии е за сметка основно на некултивируемите 
микроорганизми от рода. В крайната фаза на процеса при висок детоксикационен ефект 
най-голяма роля в адаптацията играят междуорганизмовите взаимоотношения. 

6.3.3. НД, приложени в ранната фаза, повлияват характеристиките на р. Pseudomonas в биофилма 
в две насоки: а/изместване на максималното му количество от средния в горния слой; б/ 
увеличаване на количеството на Pseudomonas sp. в горния слой от 52,67 % на 56,73 % 
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(дигитален анализ); в/ запазване на дисперсното разположение на микроорганизмите от 
рода. 

6.3.4. НД, приложени в късната фаза на процеса, не изменят разпределението на 
биодеградационния потенциал в дълбочина на биофилтъра, но микроорганизмите от р. 
Pseudomonas нарастват количествено в горния и долния слой (60-61 % - дигитален анализ). 
Повишението им в горния слой се дължи най-вече на некултивируемите микроорганизми 
от рода, а ролята им в долния слой – се усилва с развитие на  междуорганизмовите 
взаимоотношения.  

6.4. Алгоритми за управление на детоксикационните технологии: 
6.4.1. Поли(етилен) оксидът е подходящ материал за носител в съоръжения тип „Биофилтър“ 

при води с нисък дебит, но контролът на процеса е сложен. Алгоритъмът за адаптацията на 
микробното съобщество в условията на азо-детоксикация в ПЕО криогелове има следните 
характеристики: (1) стартова концентрация на Амарант 20 mg/l; (2) продължителна 
първоначална адаптация – 128 часа; (3) стъпаловидно увеличаване на концентрацията на 
азо-багрилото с по 5 mg/l.  

6.4.2. Алгоритъмът за адаптацията на микробното съобщество към азо-детоксикация в пясъчни 
биофилтри и аугментация с НД има следните параметри: (1) стартова концентрация на 
Амарант  – 10 mg/l; (2) стъпаловидно увеличаване на концентрацията на азо-багрилото от 
10 mg/l до 55 mg/l със стъпки от по 5-10 mg/l. (3) ефективност на елиминиране на азо-
багрилото Амарант 90 % - 94 %. (4) концентрацията на Амарант, при която настъпва 
престуктуриране на биофилма е 40 mg/l. (5) прилагането на НД в ранната фаза на процеса 
стимулира водопречиствателните процеси на технологично, микробиологично, 
ензимологично равнище и ускорява синергетичните и симбионтни взаимоотношения.  

6.4.3.  Данните от FISH и дигиталният компютърен анализ показват общи тенденции на развитие 
на биофилмното съобщество за трите моделни пясъчни биофилтъра. Алгоритъмът на 
развитието на биофилмните съобщества чрез оценката на ключовия р. Pseudomonas в 
условията на азо-детоксикация със степенно повишаване на концентрацията на Амаранта е 
следният: (1) ранна фаза – основна роля играят култивируемите микроорганизми (69 %); (2) 
късна фаза – увеличава се относителният дял на некултивируемите микроорганизми 
(FISH Pseudomonas sp. – 40,5 %, култивируеми Pseudomonas sp. – 6,75 %); (3) краен етап – 
решаваща роля за елиминирането на Амаранта при високи концентрации имат 
изградените междуорганизмови взаимоотношения. 
 

7. ПРИНОСИ 
7.1. Приноси с оригинален характер 
7.1.1. Установени са основните характеристики на моделен детоксикационен процес и е 

разработен алгоритъм за постигане на високоефективна азо-редукция, извършваща се в 
биофилтри с иновационен носител – поли(етилен) оксид. 

7.1.2. Установено е стимулиращото влияние на НД, приложени в ранната фаза, върху 
технологичните параметри, ензимните активности и растежа на ключовите 
микроорганизми при моделен азо-детоксикационен процес. Установено е стумулиращо 
действие на НД върху технологичните параметри на азодетоксикацията, когато се прилагат 
в късната фаза на процесите. 

7.1.3. Установени са механизмите на преструктуриране на микробните съобщества в биофилма 
под аугментиращото действие на НД, прибавени в ранната фаза на детоксикационните 
процеси. Разработен е и е приложен дигитален анализ на изображенията на 
флуоресцентните изображения. Той позволява количествена оценка на култивируемите и 
некултивируемите микроорганизми от р. Pseudomonas в биофилма. 
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7.1.4. С помощта на комбиниран флуоресцентен (FISH) и специализиран дигитален анализ е 
установена водещата роля на некултивируемите микроорганизми от р. Pseudomonas в 
късната фаза на азо-деградация и на межуорганизмовите взаимоотношения в крайния 
етап на ефективните азодетоксикационни технологии в съоръжения тип Биофилтър. 

7.2. Приноси с потвърдителен характер 
7.2.1.  Потвърдена е водещата роля на р. Pseudomonas при биодеградация на токсични 

замърсители (азо-багрила). 
7.2.2.  Потвърдена е ролята на концентрацията на токсиканта и времето при стъпаловидното 

повишаване на концентрацията на ксенобиотика като основни управляващи фактори за 
адаптацията на биологичните системи, ангажирани във водопречистването в двата типа 
технологии с носител ПЕО и кварцов пясък. 

7.2.3. Потвърдено е определящото значение на междуорганизмовите взаимоотношения за 
биодеградацията при високи концентрации на токсични вещества. 

7.2.4. С помощта на анализ на технологичните параметри на моделните съоръжения, на 
ензимните активности в съобществата, чрез използването на молекулярно-биологичната 
техника FISH и специализиран дигитален анализ са потвърдени механизмите на развитие 
на биодеградационния потенциал, описани от Топалова (2009). 

8. Участия в научни проекти 
8.1. Екологично моделиране на водопречиствателните процеси в критични зони от горното 

поречие на р. „Искър“ №ДОО 2-294 ДВУ / от 18.12.2008, Проф. дбн Яна Топалова, ФНИ, 
Министерство на образованието и науката.  

8.2. „Иновативни еко-подходи за пречистване на отпадъчни води от млекопреработвателната 
промишленост“ №ДМУ 03/56 от 12.12.2011 г., Гл. ас. д-р Ирина Шнайдер, ФНИ, 
Министерство на образованието и науката.  

8.3. “Разграждане на ксенобиотици чрез специално конструирани биофилми, регулирани на 
наноравнище”, №2507, Проф. д-р Райчо Димков, ФНИ, Министерство на образованието и 
науката. 

8.4. “Биоалгоритми за управление на самопречиствателния потенциал на седименти от 
каскадата от вецове „Среден Искър“, №48/18.04.2013, ФНИ на СУ.  

9. Научни публикации 
Статии в реферирани списания и с импакт фактор: 
9.1. Schneider I., Beluhova M., Topalova Y. (2012). Stabilizing Role of Nanodiamonds on the 

Amaranth Transformation in Model Biofilters. J Bioremed Biodeg S3:001. 
9.2. Beluhova M, Schneider I, Topalova Y. 2012. Effect of nanodiamonds on model biphasicazo-

detoxification process applied in the critical technological situations. Bulgarian Journal of 
Agricultural Science, 19 (2) 2013, 128–131 

9.3. Belouhova M., Schneider I., Chakarov S., Ivanova I., Topalova Y. (2014). Microbial Community 
Development of Biofilm in Amaranth Decolorization Technology Analysed by FISH , 
Biotechnology&Biotechnology Equipment 28(4):635-642. 

Статии в български списания: 

9.4. Шнайдер И., Белухова М., Топалова Я., (2011). Модулиращ ефект на Fe2+, Zn2+ и Cu2+ 
върху обезцветяващата способност на реална активна утайка към амарант. Втора 
Национална конференция „Екологично инженерство и опазване на околната среда”, 4: 50-
57. 

Статии в сборници от конференции: 
9.5. Belouhova M., Topalova Y.,2012. Influence of Nanodiamonds on Key Enzyme Activities of 

Transformation of Azo-dye Amaranth in Model Sand Biofilters , International conference  



40 
 

“Ecology – Interdisciplinary Science and Practice”, 25 – 26 October 2012, Sofia, Bulgaria. 
Участия в научни конференции. 
9.6. Belouhova M., Schneider I., Chakarov S., Ivanova I., Topalova Y. (2013). Microbial Community 

Development of Biofilm in Amaranth Decolorization Technology Analysed by FISH. International 
conference “Bioscience – development and new opportunities”, 20-22 November 2013, Sofia, 
Bulgaria. 

9.7. Kirilova, M., Todorova, Y., Topalova, Y., Dimkov, R., (2010). Modeling of azo-degradation process 
with two immobilized biological systems. Младежка научна конференция „Климентови дни”, 
СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, 22 – 23 ноември 2010 г. София, 
България. 

9.8. Белухова М., Бековска Н., Шнайдер И., Топалова Я., (2011). Симулиране на азо-
детоксикационен процес в моделни системи тип биофилтър с естествен и синтетичен 
носител. Втора Национална конференция „Екологично инженерство и опазване на 
околната среда”, 4 – 5 октомври 2011 г., София, България. 

9.9. Beluhova M, Schneider I, Topalova Y. 2012. Effect of nanodiamonds on model biphasicazo-
detoxification process applied in the critical technological situations. Младежка научна 
конференция „Климентови дни“22 – 23 Ноември, 2012 г., София, България. 

 
 
 



 
 

БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Благодаря на нучния си ръководител, проф. дбн Яна Топалова за подрепата и за 

комплексното ЗНАНИЕ, което получих от нея!  

Благодаря Ви, проф. Топалова, за това, че ми се доверихте и за това, че ми поверихте 
част от идеите си, за да работя по тях и, надявам се, да допринеса нещо! 

Благодаря на проф. д-р Райчо Димков за дадените ми насоки и помощ, не само във връзка 
с дисертацията, но и въобще в полето на Екологичната биотехнология! 

Благодаря на проф. С. Ставрев за предоставянето на нанодиамантите, на доц. Ст. 
Чакъров за предоставянето на олигонуклеотидните сонди, на доц. Н. Желева за 
осъществяването на електронно-микроскопските изследвания, на доц. И. Иванова за 
съдействието при заснемането на флуоресцентните изображения! 

Благодаря на целия екип на Катедра «Обща и приложна хидробиология», които ме 
подкрепят в работата и най-вече на всички членове от екипа на направлението по 
«Екологична биотехнология», които винаги откликваха в професионален и човешки план! 
Благодаря ви гл. ас. д-р Ирина Шнайдер, гл. ас.  д-р Йована Тодорова, Елмира Даскалова, Ивайло 
Йотинов! Благодаря на д-р Стиляна Линчева, на чиято безрезервна подкрепа и помощ разчитах 
винаги по време на докторантурата! 

Искам да изкажа специалните си благодарностите към рецензентите, останалите 
членове на журито и всички колеги, които отдадоха част от времето и усилията си, за да 
помогнат дисертационният труд да бъде осъвършенстван и издигнат на по-високо ниво! 

Благодаря и на студентите-магистри от МП «Екологична биотехнология», за 
участието им при изработване на настоящата дисертация!  

В личен план благодарност дължа на цялото си семейство за поткрепата, за 
разбирането и за търпението към мен през изминалите няколко години!  

 
 


