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Списък на съкращенията 
 
 

НАД+   - никотинамид аденин динуклеотид   

 

НАДФ  - никотинадениндинуклеотид фосфат 
 
Fe2+    -  феройони 
 

Fe3+   - ферийони 
 

NO2 
 -

 - нитрити 
 
NO3

 -
   - нитрати  

 
PCR - polymerase chain reaction (полимеразна верижна реакция)  
 
ДНК - дезоксирибонуклеинова киселина 
 
рРНК - рибозомна РНК 
 
16S рРНК - 16S рибозомна РНК 
 
23S рРНК - 23S Рибозомна РНК 
 
ITS-PCR - Internal Transcribed Spacer-PCR;  
 
RFLP - Restriction Fragment Length Polymorphism;  
 
RAPD-PCR - Randomly Amplified Polymorphic DNA-PCR;  
 
Rep-PCR - Repetitive element sequence-based-PCR;  
 
Multiplex- PCR 
 
AFLP - Adaptor Fragment Length Polym 
 
 
 



  

 

УВОД 

        Природните и културните различия между Изтока и Запада определят 

значителните разлики в начина на хранене на техните народи. Хората от 

Изтока, за които зърнените продукти са основна храна, разработват месния 

аромат и солените подправки, за да  се овкусят. От друга страна 

дългогодишното използване  на храни с животински произход от западните 

култури довежда до развитие на технологии за запазване на годността на 

нетрайните месо и мляко. Така прилагането на сходни в химизма си 

процеси спрямо различни суровини е довело до изключително широко 

разнообразие на ферментирани храни (Йочева и др. 2004). 

В индустриалното производство на ферментирани храни се прилагат 

стандартизирани чисти стартерни култури и крайният продукт е с напълно 

предвидими качествa (Fontana et al., 2005), за разлика от  традиционните 

технологии, много от които са основани на спонтанни ферментации, 

предизвикани от естествени микробни популации. При спонтанните 

ферментации качествата на продукта могат значително да варират както в 

положителна, така и в отрицателна посока, а понякога въобще не се стига 

до краен продукт. Предпочитанията на консуматорите обаче са именно към 

храни, получени от натурални традиционни суровини и естествени закваски, 

тъй като те са с дълбок и богат вкус и аромат, които са непостижими при 

индустриалното производство.  

 Към тази група храни се отнасят и сурово-сушените трайни колбаси. 

При тях, поради особености в технологичния процес на приготвяне, месото 

претърпява редица физико-химични промени под действие  както на 

собствените му, така и на микробните ензими. В резултат се получава 

съвършено нов месен продукт с различна структура, вкус и аромат. 

 

 
 



  

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

Предвид значението на млечнокиселата микрофлора в процесите на 

ферментации на месни продукти и с оглед на изолиране на потенциални 

стартерни култури, си поставихме за цел характеризиране на млечнокисели 

изолати от естествената микрофлора на традиционни български сурово-

сушени колбаси (луканка).  

За реализирането на целта си поставихме следните конкретни задачи 

за изпълнение: 

1. Морфологична характеристика на щамовете  

2. Диференциране на щамовете по типа на извършваната от тях 

ферментация  

3. Идентификация на щамовете  

3.1. PCR – амплификация със специфични праймери за род 

Lactobacillus 

3.2. Секвениране на гените за 16S рРНК 

4. Физиолого-биохимична характеристика 

4.1. Коагулация на мляко 

4.2. Киселинообразуваща способност 

4.3. Растеж при различни стойности на pH 

4.4. Растеж при различни температури 

4.5. Растеж при различни концентрации на натриев хлорид в средата 

4.6. Растеж на представителни щамове в течна хранителна среда   

4.7. Антимикробна активност 

4.8. Ензимен профил 

4.9. Протеолитична активност 

5. Междувидово и вътревидово разнообразие на изследваните щамове  

5.1. Фенотипно разнообразие – SDS-PAGE профил на тотални 

клетъчни белтъци  

5.2. Генотипно разнообразие 

5.2.1. PCR- RAPD 5.2.2. Rep-PCR 5.2.3. ERIC-PCR 



  

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

За осъществяване на поставената цел и конкретните задачи са използвани 

разнообразни методи за характеризиране и идентификация на 

млечнокисели бактерии (класически и молекулни методи), подробно 

описани в раздел материали и методи на дисертационния труд. 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 
Предмет на настоящата дисертация са изолати от млечнокисели 

бактерии (Табл. 1), получени от различни етапи на ферментацията на 

панагюрска луканка. Отборът е извършван съобразно критериите за 

млечнокисели бактерии – неподвижни, Грам-положителни клетки, 

неспорообразуващи, каталазо-и оксидазо-отрицателни. (табл. 1) 

Табл. 1. Списък на изолираните щамове 

Проба A1 Проба A2 Проба A3 Проба A4 Проба A5 Проба A6 Проба A7 

Мелене и 72 h 
зреене на  
каймата 

Смесване с 
подправките 
и пълнене 

След 
отцеждане 

Междина 
проба 

След първо 
пресоване 

След второ 
пресоване 

Преди 
вакуумиран

е 

 S6 S4 S31 S17 S1 S16 S2 

S8 S19 S18 S24 S14 S27 S3 

S9 S22 S34 S35 S20 S36 S5 

S10 S29 S37 S38 S25  S15 

S11 S33   S32  S21 

S12      S26 

S13      S28 

S23      S30 

S38      S39 

 

1. Морфологична характеристика 

Микроморфологичната характеристика показва, че преобладават  

късите, но се срещат и по- дълги пръчици.  Разположението на клетките е 

поединично, по двойки или в къси верижки (Фиг.1). Наблюдаваната 

морфология, както и критериите по които е извършен техният отбор показва 

тяхната евентуална принадлежност към род Lactobacillus. 

 



  

    

S38 S34 S15 S16 

 

Фиг. 1.  Морфология на клетките на представителни щамове. 

 

2. Определяне на типа на ферментация 

Резултатите показаха, че сред изолатите от спонтанно 

ферментираната панагюрска луканка  преобладават хомоферментативните 

млечнокисели бактерии. Седем от щамовете  (S8, S27, S28, S36, S38) 

ферментираха глюкозата с отделяне на газ което показва принадлежност 

към групата на хетероферментативните млечнокисели бактерии. Нашите 

резултати потърждават изследванията и на други автори, които посочват, 

че най-често в колбаси от този тип се идентифицират са  Lactobacillus  

casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus sakei, Lactobacillus  curvatus 

(Йочева и др., 2004). 

    

3 Идентификация на изолатите млечнокисели бактерии 

За да бъде приложен в практиката, всеки бактериален щам е 

необходимо да бъде идентифициран и добре характеризиран. За тази цел 

ние приложихме няколко молекулни техники, резултатите от които са 

дискутирани по-долу. 

 

 



  

3.1. PCR – амплификация със специфични праймери за род 
Lactobacillus 

Въз основа на критериите, по които бе извършен отборът на щамовете 

(морфологични и физиологични признаци) изолираните от нас щамове 

показват евентуална принадлежност към род Lactobacillus. За 

потвърждаването на принадлежността им към рода беше изолирана ДНК от 

тях, която бе използвана в PCR амплификация със специфични за род 

Lactobacillus праймери. Резултатите показват Фиг. 2., че при 38 изолата  се 

амплифицира продукт с очакваната дължина от 232 bp, което показва 

тяхната принадлежност към род  Lactobacillus 

 

 

 

 

 

 

 

          Фиг. 2.  PCR-амплификация със специфични за род Lactobacillus 

праймери 

Определените до род щамове (вж. т. 2) бяха подложени на видова 

идентификация чрез 16S рРНК секвенционен анализ. За целта бе изолирана 

тотална ДНК, чиято нативност и чистота бе предварително проверена. Тя бе 

използвана като матрица зa PCR амплификация на гена за 16S рРНК с 

двойка универсални праймери (вж. раздел «Материали и методи»). 

Получените амплификационни продукти с големина 1500 bp бяха пречистени 

и подложени на секвенционен анализ. Последвалият сравнителен анализ на 

получените секвенции с наличните данни в National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) Blast Library позволи видовото определяне на щамовете. 

Резултатите са обобщени и представени в Табл. 2.  



  

 

3.2. Секвениране на гените са 16S рРНК 

Табл. 2.  Резултати от 16S рРНК-секвенционен анализ на щамове от род 

Lactobacillus, изолирани от луканка  

 

№ Щам Идентификация Max score 

1 S1 Lactobacillus plantarum 2481 

2 S2 Lactobacillus plantarum 2471 

3 S3 Lactobacillus plantarum 2478 

4 S4 Lactobacillus plantarum 2480 

5 S5 Lactobacillus plantarum 2477 

6 S6 Lactobacillus plantarum 2475 

7 S7 Lactobacillus plantarum 2474 

8 S8 Lactobacillus brevis 2477 

9 S9 Lactobacillus plantarum 2470 

10 S10 Lactobacillus plantarum 2473 

11 S11 Lactobacillus plantarum 2479 

12 S12 Lactobacillus sakei 2475 

13 S13 Lactobacillus sakei 2476 

14 S14 Lactobacillus sakei 2481 

15 S15 Lactobacillus sakei 2472 

16 S16 Lactobacillus sakei 2475 

17 S17 Lactobacillus plantarum 2478 

18 S18 Lactobacillus plantarum 2470 

19 S19 Lactobacillus plantarum 2474 

20 S20 Lactobacillus plantarum 2478 

21 S21 Lactobacillus plantarum 2480 

22 S22 Lactobacillus plantarum 2479 

23 S23 Lactobacillus plantarum 2481 

24 S24 Lactobacillus plantarum 2475 

25 S25 Lactobacillus plantarum 2477 

26 S26 Lactobacillus plantarum 2479 

27 S27 Lactobacillus brevis 2474 

28 S28 Lactobacillus brevis 2471 

29 S29 Lactobacillus plantarum 2476 

30 S30 Lactobacillus plantarum 2477 

31 S31 Lactobacillus plantarum 2480 

32 S32 Lactobacillus plantarum 2476 

33 S33 Lactobacillus plantarum 2479 

34 S34 Lactobacillus plantarum 2478 

35 S35 Lactobacillus plantarum 2481 

36 S36 Lactobacillus brevis 2473 

37 S37 Lactobacillus plantarum 2475 

38 S38 Lactobacillus brevis 2478 

39 S39 Lactobacillus plantarum 2474 

 



  

Двадесет и осем от щамовете бяха идентифицирани като L. plantarum, 

пет като L. brevis и пет – като L. sakei.  

Чрез използването на молекулни методи е установен, че 

млечнокиселите бактерии, които се идентифицират в традиционни  

ферментирани сухи колбаси са L. sakei, L. curvatus и L. plantarum ( Leroy et 

al., 2007). L. sakei често доминира и е представен при повече от 42% от 

изолатите (Comi et al ., 2005; Coppola et al., 2000; Greco et al., 2005; 

Papamanoli et al 2003; Urso et al., 2006) 

 

4. Физолого-биохимична характеристика на изолираните 

щамове  

Физиолого-биохимична характеристика бе направена на избрани 

щамове от трите идентифицирани вида. 

 

4.1. Коагулация на млякото 

 Резултатите показват, че по-голямата част от тях коагулират млякото 

още на 24 h, а останалите – на 48 h. Пет от щамовете -  S16, S22, S23, S27 

и S36 (представители на L. plantarum, L. sakei и L. brevis) слабо променят 

рН и въобще не коагулират млякото. Някои  от щамове предизвикват 

коагулация с отделяне на цвик (S1, S2, S7, S8, S10, S18, S37, S38 и S39) 

(Табл. 3). 

 

4.2. Киселинообразуваща способност 

Способността на млечно киселите бактерии да подкиселяват средата 

е една от най-важните технологични характеристики. Чрез понижаване на 

рН млечнокиселите бактерии потискат развитието на голям брой патогенни 

или нежелани микроорганизми, причиняващи развалянето на месото и 

подобряват хигиенните качества и съхранението на месните продукти. От 

друга страна понижаването на рН на продукта до 5.1-5.3 намалява 

влагозадържащата способност на протеините, което ускорява сушенето.  

.  



  

 

Табл. 3.  Растеж на изолираните млечнокисели бактерии в мляко 

 

 

щ 

а 

м 

24 h 48 h 

Образуване на рН Образуване на рН 

коагулум цвик коагулум цвик 

S1 + + 4.95 + + 4.65 

S2 + + 5.05 + + 4.33 

S3 + - 4.5 + - 4.22 

S6 - - 5.8 + - 4.51 

S7 + + 4.92 + + 4.57 

S8 + + 4.78 + + 4.45 

S10 + + 4.81 + + 4.44 

S16 - - 6.69 - - 6.66 

S18 + + 5.04 + + 4.38 

S22 - - 5.88 - - 4.59 

S23 - - 6.08 - - 6.2 

S25 + - 5.44 + - 4.45 

S26 + - 4.69 + - 4.3 

S27 - - 5.78 - - 5.78 

S28 - - 6.06 + - 4.28 

S29 - - 5.8 + - 4.45 

S33 + - 4.5 + - 4.12 

S34 + - 4.8 + - 4.2 

S36 - - 6.7 - - 6.68 

S37 + + 5.2 + + 4.65 

S38 + + 5.4 + + 4.4 

S39 + + 4.72 + + 4.2 



  

4.3. Растеж на изолираните млечнокисели бактерии при различни 

стойности на pH. 

От изследваните щамове само S1, S7, S8 и S33 имат добър растеж в 

силно кисела среда (рН 3.3) (Фиг. 3). За повечето (S1, S6, S7, S8, S10, S18, 

S25, S29, S33, S36 и S38) рН 4.0 е по-благоприятно. Всички щамове растат 

много добре в неутралната и слабо алкалната област и с изключение на 

щамове S23, S26, S28, S33 и S38, имат много слаб растеж в  силно алкална 

среда (рН 9.6). Едни от щамовете се характеризират с много тесен рН 

диапазон на растеж (щамове S2, S3 и S7 растат добре само при начално рН 

7.0 – 7.5). Други  щамове имат широк рН диапазон – щамове S1 и S7 растат 

в интервал 3.3 – 8.5; щам S33  - рН 3.3 – 9.6). Щам S38 притежава 

способност за растеж в целия изследван pH диапазон (рН 4 – 9.6). Голяма 

част от изследваните щамове (с изключение на S3, S10, S18 и S37) могат 

да растат при рН 8.5 и 9.6. 

 

 

4.4. Растеж на изолираните млечнокисели бактерии при различни 
температури 

Способността на културите да растат в определен температурен 

диапазон е важна физиологична характеристика, която се използва и при 

идентификацията на млечнокиселите бактерии. За целта беше проучен 

растежът на изолатите при температури 150С, 250С, 370С, 400С и 500С.  

Установено беше, че почти всички изследвани щамове  имат обилен растеж 

при  370С (с изключение на щамове S3, S16 и S36), умерен растеж при 400С 

(с изключение на щамове S1, S2, S3, S16 и S36) и слаб растеж при 500С (с 

изключение на S3). Обилен при високите температури е растежът на 

щамовете S10, S22, S34 и S37. При 25оС повечето щамове имат обилен 

растеж. Приблизително половината от щамовете не се развиват при 

температура 15оС (Табл. 4). Щамове S28, S29 и S39 притежават много 

добри растежни характеристики при широк температурен диапазон. 

  



  

 

 

А 

Б 

В 

Г 

Фиг. 3. Растеж на изследваните щамове в среда с различна 

изходна киселинност (А, Б, В и Г). 



  

Табл. 4. Растеж на изолатите при различни температури 

 

Щам No Растеж при 

150С 250С 370С 400С 500С 

S1 + ++ +++ + + 

S2 + +++ +++ + + 

S3 + +++ ++ + - 

S6 – + +++ ++ + 

S7 + +++ +++ ++ + 

S8 – + +++ ++ + 

S10 + +++ +++ ++ + 

S16 – + + + + 

S18 + +++ +++ ++ + 

S22 – +++ +++ ++ + 

S23 – + +++ ++ + 

S25 + +++ +++ ++ + 

S26 – +++ +++ ++ + 

S27 – +++ +++ ++ + 

S28 +++ +++ +++ ++ + 

S29 +++ +++ +++ ++ + 

S33 – + +++ ++ + 

S34 – +++ +++ ++ + 
S36 – + + + + 

S37 – +++ +++ ++ + 

S38 – +++ +++ ++ + 

S39 ++ +++ +++ ++ + 
+++,  обилен растеж; ++, умерен растеж; +, слаб растеж; -, липса на растеж. 

 

 

4.5. Растеж на изолираните при различни концентрации на натриев 

хлорид в средата 

В съвременното производство се откроява нуждата от подобряване на 

съществуващите или търсене на нови щамове, перспективни като стартери 

или пробиотични добавки. Основни критерии за подбор на млечнокисели 

бактерии с характеристики на  стартерни култури (активност на 

киселинообразуване и стойност на крайно pH) са толерантност към високи 

солеви концентрации, криорезистентност, чувствителност към антибиотици, 

ензимна активност, продукция на антимикробни вещества, съвместимост с 

другите видове в състава на закваската. 



  

Устойчивостта на млечнокиселите бактерии към концентрацията на 

NaCl в средата силно варира и е важна характеристика за видовото им 

разграничаване. Освен това устойчивостта и растежът при повишени 

концентрации на сол са важни технологични характеристики на 

ферментиращите месото млечнокисели бактерии.  В настоящето 

изследване беше изследвана способността към растеж на млечнокиселите 

изолати в среда с 2%, 4%,  6,5%, 10% и 18% NaCl (Табл. 5).  

 

Табл. 5. Растеж на изолатите при различна концентрация на NaCl 

Щам No Концентрация на NaCl 

2% 4% 6.5% 10% 18% 

S1 +++ +++ +++ ++ + 

S2 +++ +++ +++ ++ + 

S3 +++ +++ +++ ++ + 

S6 + + + + - 

S7 +++ +++ +++ ++ + 

S8 +++ +++ +++ ++ + 

S10 +++ +++ +++ ++ + 

S16 - - - - - 

S18 +++ +++ +++ ++ + 

S22 + ++ ++ +++ - 

S23 + + + +++ - 

S25 +++ +++ +++ +++ + 

S26 +++ +++ +++         ++ + 

S27 +++ ++ ++ + + 

S28 + + + - - 

S29 ++ ++ ++          + - 

S33 +++ +++ +++ ++ + 

S34 +++ +++ +++ ++ + 

S36 - - - - - 

S37 +++ +++ +++ ++ + 

S38 +++ +++ +++ ++ + 

S39 +++ +++ +++ ++ + 
+++,  обилен растеж; ++, умерен растеж; +, слаб растеж; -, липса на растеж.  

 

Растежът на по-голяма част от щамовете е обилен при  концентрация 

на NaCl в интервала 2 – 6.5%. При концентрация 10% на NaCl повечето от 

щамовете имат умерен и обилен растеж, щамовено S6, S27 и S29  растат 

слабо S16, S28 и S36  изобщо не се развиват. При 18% NaCl щамовете 

показват слаб растеж или не се развиват (Табл. 5).  



  

 

4.6. Растеж на представителни щамове в течна хранителна среда  

С оглед на селекционирането на щамове, които биха могли да се 

използват като стартерни култури, бе проследен растежът на някои от тях в 

среда MRS. Изборът на щамовете бе направен въз основа на техните 

характеристики – растеж при по-широк рН диапазон, синтеза на 

антимикробни вещества, ензимна активност и др.  Повечето от щамовете  

добре се развиват в тази среда, като растежът им се описва с типичната 

растежна крива (Фиг.4). 

 

 



  

 

 

 

Фиг.  4. Растеж на избрани щамове в течна среда МRS 

 

4.7. Антимикробна активност 

Способността на млечнокиселите бактерии да синтезират инхибиращи 

субстанции, наравно с продуцирането на млечна киселина и Н2О2, е един от 

факторите, потискащ развитието на патогенните микроорганизми от 

естествената микрофлора на месото. Антагонистичните свойства на 38 от 

щамовете бяха изпитани спрямо четири тест-микроорганизма като Грам(+) 

така и Грам(-) E. coli ATCC 11775, S. aureus ATCC 12600, E. aerogenes ATCC 

13048, S. cholerauesius  ATCC 13076. 

 



  

 Тест-микроорганизми/Активност, mm 

 E.coli S. choleraesius E. aerogenes S. aureus 

Щам 

 
нативна 

к.т. 
коригир. 

к.т. 
нативна 

к.т. 
коригир. 

к.т. 
нативна 

к.т. 
коригир. 

к.т. 
нативна 

к.т. 
коригир. 

к.т. 

S1 13 0 13 0 15 0 14 11 

S2 16 13 15 10 15 0 14 11 

S3 14 12 12 10 18 11 14 11 

S4 11 11 12 10 17 12 13 12 

S5 11 0 13 0 12 0 12 0 

S6 14 0 12 0 16 0 12 0 

S7 15 0 13 11 17 0 13 12 

S8 16 12 15 12 15 0 14 10 

S9 12 0 12 0 15 9 14 10 

S10 14 10 14 11 15 13 15 10 

S11 15 0 15 0 17 0 15 0 

S12 13 0 12 0 15 0 11 0 

S13 0 0 0 0 0 0 0 0 

S14 15 0 15 10 17 0 15 0 

S15 11 0 12 0 15 0 10 0 

S16 0 0 0 0 14 9 0 0 

S18 14 0 13 11 15 13 13 0 

S19 13 0 12 0 16 9 13 0 

S20 12 0 13 0 17 0 13 0 

S21 15 11 20 10 16 0 13 12 

S22 12 0 12 0 15 0 12 0 

S23 0 0 0 0 0 0 0 0 

S24 15 0 13 0 16 0 13 0 

S25 12 0 12 0 15 0 13 0 

S26 14 0 14 0 17 0 15 0 

S27 0 0 0 0 11 10 0 0 

S28 15 0 14 12 16 11 13 0 

S29 12 0 13 10 15 0 13 11 

S30 15 0 13 11 15 11 13 0 

S31 12 0 12 0 16 0 15 10 

S32 14 0 13 0 15 0 12 0 

S33 13 0 15 0 14 0 13 0 

S34 14 0 13 0 15 14 12 0 

S35 13 0 15 0 14 0 13 0 

S36 15 0 13 0 15 0 13 0 

S37 11 11 15 0 15 0 14 12 

S38 14 11 14 0 16 10 14 11 

S39 14 0 14 0 18 0 15 11 

Табл. 6.  Антимикробна активност (mm инхибиторна зона) на изследваните 

щамове 

 

Резултатите показват, че за 7 от изолатите (S10, S18, S27, S28, S29, 

S34 и S37) антимикробната активност по всяка вероятност се обуславя от 

термоустойчиви вещества с небелтъчна структура, тъй като се запазва и 

след термичното въздействие и третирането с протеиназа К (Табл. 7).  



  

Интерес представляват антагонистичните свойства на щам S39 и 

щам S16. Първият губи активността си след третиране с протеиназа К, но 

антимикробният му ефект не се повлиява от термичната обработка, което е 

указание за вероятна  бактериоцин-подобна  природа на 

антибактериалното вещество. Щам S16 обратно - запазва активността си 

след третиране  с протеиназа К,  но я губи след температурното 

въздействие. Възможно e това да се дължи на термолабилни небелтъчни 

вещества, синтезирани от щама. 

Запазването на антимикробната активност на супернатантите след 

диализа (при щамове S10, S16, S18, S27, S28, S29 и S39) е указание, че 

синтезираните антибактериални вещества са високо молекулни вещества, 

за разлика от тези на щам S34 (Табл. 7).  

 

Табл. 7. Антимикробна активност  на избрани щамове млечнокисели 

бактерии срещу E. aerogenes 

 

 

 

 

Щам No Антимикробна активност (mm инхибиторна зона) 

Контрола Термична обработка 

(80
о
С, 20min)  

Третиране с 

Протеиназа К 

След диализа 

S10 16 14 12 12 

S16 20 0 18 15 

S18 17 16 13 16 

S27 20 17 18 15 

S28 24 20 16 16 

S29 10 20 16 12 

S34 20 16 12 0 

S37 20 20 20 16 

S39 18 17 0 15 



  

4.8. Ензимен профил 

 

Щамовете бяха характеризирани по отношение на някои ензимни 

активности чрез използването на системата API ZYM. Оценяването на 

активността бе извършено по 5-степенна скала, съставена според 

интензитета на променения цвят (Табл. 8 и Табл. 9). 

 

Ензим/ Щам No          

                                     

Ензимна активност* 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 

Alkaline 
phosphatase 

0 
2 2 

0 0 0 0 
2.5 

0 
2.5 

0 0 0 0 

Esterase 
0 2 1 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 2 2 2 

Esterase Lipase 
0 1.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 

Lipase 
0 0.5 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 

Leucine 
arylamidase 

0 
0 5 

0 0 0 0 
5 

2 
5 

0 2 2 2 

Valine 
arylamidase 

5 
5 1 

5 5 5 5 
1 

5 
1 

5 5 5 5 

Cystine 
arylamidase 

4 
1 5 

4 4 4 4 
5 

4 
5 

3 5 5 5 

Trypsin 
3 5 0 3 0 3 3 0 3 0 0 2 2 2 

-chymotrypsine 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acid phosphatase 
0 0 3.5 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 

Naphthol-AS-BI-
phospho-
hydrolase 

 

3 

4 2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

3 

 

4 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

-galactosidase 
4 2 1 4 4 4 4 0.5 4 0.5 4 4 4 4 

-galactosidase 
0 0.5 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 

-glucuronidase 
4 4 0 5 5 4 4.5 0 5 0 4 4 2 2 

-glucosidase 
0 0 4 0 0 0 0 4.5 0 4 0 0 0 0 

-glucosidase 
3 4.5 3.5 4 3 6 3 5 4 3.5 3 0 0 0 

N-acetyl--
glucosaminidase 

5 
3.5 5 

5 5 5 5 
5 

5 
5 

5 0 0 0 

-mannosidase 
4 5 0 5 5 4 5 0 5 0 5 0 0 0 

-fucosidase 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Табл. 8. Ензимна активност на щамовете млечнокисели бактерии, 

определена чрез системата API ZYM 

 

*Ензимната активност е отчитана по интензивността на развилото се оцветяване по пет-степенна 

скала. При стойности 3, 4 и 5 реакцията се счита положителна. 



  

 

Ензим/ Щам No          

 

Ензимна активност* 

S16 S18 S19 S20 S22 S23 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S33 S34 S35 S38 

Alkaline 
phosphatase 

0 1 1 0 0 0 0 

2 3 3.5 

0 0 0 0 0 0 

3.5 

Esterase 
2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 

Esterase Lipase 

0 1 2 2 1 2 2 

0.5 1.5 0.5 

2 2 2 1 1 2 

0.5 

Lipase 
0 1 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 1 2 2 2 0 

Leucine 
arylamidase 

2 1 2 2 2 2 2 

5 5 5 

2 2.5 2 2 1 2 

5 

Valine 
arylamidase 

5 5 5 5 5 5 5 

1 2.5 1.5 

5 5 5 5 5 5 

1 

Cystine 
arylamidase 

5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 

Trypsin 
2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 

-chymotrypsine 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acid phosphatase 

0 0 0 0 0 0 0 

4 4 3.5 

0 0 0 0 0 0 

3.5 

Naphthol-AS-BI-
phosphohydrolase 

3 4 4 4 3 4 3.5 

3 4 2 

4 4 3 4 4 4 

2 

-galactosidase 

4 4 5 4 5 5 5 

1.5 3 2.5 

4 5 4 4 5 4 

2 

-galactosidase 

0 0 0 0 0 0 0 

3.5 4 4 

0 0 0 0 0 0 

4 

-glucuronidase 

4 4 5 5 4 5 5 

0 4.5 2 

4 5 5 5 5 5 

0 

-glucosidase 

0 0 0 0 0 0 0 

4 3.5 4.5 

0 0 0 0 0 0 

4 

-glucosidase 

0 4 4 4 3 4 4 

3.5 3 5 

5 4 4 4 4 3 

5 

N-acetyl--
glucosaminidase 

0 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 

5 5 5 5 5 5 
5 

-mannosidase 
0 5 5 4 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 

-fucosidase 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Табл. 9. Ензимна активност на щамовете млечнокисели бактерии, 

определена чрез системата API ZYM 

 

*Ензимната активност е отчитана по интензивността на развилото се оцветяване по пет-степенна 

скала. При стойности 3, 4 и 5 реакцията се счита положителна. 



  

По отношение на липолитичната активност изследванията показаха, че 

щамовете имат много ниска активност (Табл. 8 и 9 и Фиг. 5).Тези данни са в 

съответствие с цитираните  в работите на  (Montel et al., 1998). Според 

Vestergaard and Virgili (2000) отговорни за липолизата на месните продукти 

са основно мускулните липази и фосфолипази, докато бактериалните 

липази показват много ниска активност в условията на ферментираните 

продукти (Demeyer et al. (2000). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Фиг. 5.  Липолитична активност (А и Б) на избрани щамове 

 

Разграждането на аминокиселините до летливи молекули играе важна 

роля за определянето на характерния вкус на сухите колбаси. 

Изследванията на Montel et al. (1998) показват, че алдехидите, алкохолите и 

A 

Б 



  

киселинитe получени от разграждането на левцин, валин, фенилаланин и 

метионин имат много ниски  стойности. 

Активността на валинариламидазата и цистеинариламидазата 

детектирани при използването на API ZYM при повечето от изследвани 

щамове е висока. Левцин ариламидазата е сравнително ниска за повечето 

щамове, като при някои щамове на вида L. plantarum (S1, S2, S4, S5, S6, S7 

и S11) отсъства. Седем от щамовете показват висока активност (Фиг.6). 

Получените от нас резултати са в съответствие с тези на Papamanoli et al. 

(2003). Екзопептидазите от лактобацилните щамове, заедно с мускулните 

аминопептидази са отговорни за генериране на свободни аминокиселини от 

N-края на мускулните протеини и пептиди, които спомагат за подобряване 

на вкуса на сухите колбаси. 

 

 

 

 

 

Фиг. 6. Левцин ариламидазна активност на избрани щамове 

 

При изследване на активността на кисела и алкална фосфатаза при 

по-голямата част от щамовете такава активност не беше регистрирана (Фиг. 

7 и 8). Само при няколко щама на L. plantarum (S3, S10 и S26) и L. brevis 

(S8, S27 и S28) показват едната или и двете активности.  



  

 

 

 

Фиг. 7. Активност на алкална фосфатаза при избрани щамове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8.  Активност на кисела фосфатаза при избрани щамове 

 

Щамовете се различават по активността на ензимите от 

въглехидратния метаболизъм. β-галактозидазнa активност проявяват три 

щама на вида L. plantarum (S3, S10 и S26) и четири щама на вида L. brevis 

(S8, S27, S28 и S38) (Фиг. 9).  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 9. β-галактозидазнa активност на избрани щамове 

 

Обратно, по-голямата част от щамовете проявяват α-галактозидазна 

активност (при 24 щама) (Фиг.10). Почти всички щамове имат β-

глюкозидазна активност (с изключение на S13, S14, S15 и S16) (Табл.8 и 9), 

докато броят на щамовете с α-глюкозидазна активност е значително по-

нисък (седем щама) (Фиг. 10).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 10. α-галактозидазна активност на избрани щамове 

 



  

Получените резултати за α-галактозидазната, β-глюкуронидазната 

(Фиг. 11), α-манозидазната и N-ацетил-β-глюкозаминидазната (Табл. 8 и 9) 

активност, каквато притежават преобладаващата част от щамовете 

потвърждават тези, получени от Papamanoli et al. (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 10. α-глюкозидазна активност на избрани щамове 

 

 

 

 

Фиг. 11. β-глюкуронидазна активност на избрани щамове 

 



  

Продукцията на киселини в сухите салами зависи от типа и 

концентрацията на захарите добавени в месото, диаметъра на сухия салам 

и количеството на млечнокиселите бактерии. При по-добра 

киселинообразуваща активност на щамовете количеството на киселините 

естествено е по-високо. Киселият вкус на ферментиралите месни продукти, 

който корелира с количеството на киселините е един от компонентите, 

изграждащи общия вкус на колбаса (Montel et al.. 1998). Този факт трябва да 

се има предвид при селекцията на щамове за стартерни култури, в 

зависимост от вкуса на потребителите в съответния регион (северните 

страни предпочитат по-кисел вкус на сурово-сушените колбаси, отколкото 

тези от южните).  

Процесите, които протичат по време на зреенето на продукта са 

комплексни и са резултат от взаимодействието на  остатъчните ензими на 

мускулните и мастните тъкани и действието на бактериалните ензими, 

което показва важността на изследването на ензимния профил на 

млечнокиселата микрофлора и значението му в технологията на  месни 

ферментирали продукти. 

Ензимният потенциал на бактериите е важен фактор при формирането 

на  характерния вкус на месните продукти, а така също и за неговото 

разнообразие при различните продукти. По този начин стартерните култури 

влияят освен върху вкуса, и върху аромата на ферментираните месни 

продукти. Използването на ензимния профил на бактериите като критерий 

при селекцията на стартерни култури представлява интерес. тъй като 

бактериалните култури, изолирани от месо се оказват най-добре 

адаптирани към условията, при които протичат ферментационните процеси 

на месото. Тези бактериални култури, които имат потенциални пробиотични 

свойства и антимикробна активност могат да имат определен здравен 

импакт и да допринасят за хигиенните качества на продуктите. 

 
 

 

 



  

 

 

 

4.9. Протеолитична активност 

 

Протеолитичната активност на млечнокиселите щамове е изпитана 

чрез посев върху млечен агар. При щамове на вида L. plantarum ( S1, S2, 

S3, S7, S10, S18, S26, S33, S34, S37 и S39), както и при щам S8 на L. brevis 

се наблюдава растеж със зона на просветляване на агара, предизвикана от 

хидролизата на казеина. Диаметърът на зоните варира от 10 до 18 мм, като 

най-голяма протеолитична активност имат щамове  S1, S8 и S39  (Фиг. 12). 

 

 

 

Фиг. 12.  Растеж на избрани щамове върху млечен агар 

 

Анализът показва, че всички изследвани щамове хидролизират 

високомолекулните белтъци на млякото в различна степен. Остатъчните 

количества на к-казеин и α, β-казеин са под 50% при по-голямата част от 

щамовете (Фиг. 13 , 14 и 15 ). По-ниска хидролизираща активност имат 

щамове S6, S8, S9, S10, S11, S22, S24, S26, S27, S28, S32, S37 и S39 за к-

казеина и S1, S2, S3, S6, S7, S9, S15 за α, β-казеина.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 13. Електрофоретичен профил на млечни белтъци след 

култивиране на щамовете  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Фиг. 14. Хидролиза на к-казеин от изследваните щамове 
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Фиг. 15. Хидролиза на α, β-казеин от изследваните щамове 
 

Нискомолекулните белтъци на млякото се хидролизират от по-

голямата част от щамовете, като при някои щамове (S1, S2, S4, S5, S6, S7, 

S8, S9, S11, S13, S14) хидролизата на β-lactoglobulin е пълна (Фиг. 16 и 17).  

α-lactalbumin се усвоява изцяло от всички щамове с изключение на 4 от тях 

имащи по-слаба активност (S16,S20, S32 и S33). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 16. Хидролиза на β-lactoglobulin от изследваните щамове 
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Фиг. 17. Хидролиза на  α-Lactalbumin от изследваните щамове 
 

Според литературни данни млечнокиселите бактерии имат слаба 

протеолитична активност по отношение на миофибриларнитe протеини 

(Hammes et al., 1990; Molly et al., 1997; Sanz et al., 1999a). Въпреки това 

някои щамове на L. casei, L. plantarum, L. curvatus и L. sakei допринасят в 

значителна степен за хидролизата на саркоплазматичните протеини, както 

и за последващото декомпозиране на пептидите в свободни аминокиселини 

(Fadda et al., 1999a; 1999b; Sanz et al., 1999b). Освен това някои щамове на 

L. sakei, L. curvatus и L. plantarum показват наличието на левцинови и 

валинови аминопептидази, които допринасят за катаболизма на протеините 

и пептидите. По този начин се освобождават аминокислеини, които са 

предшественици на компоненти, отговорни за аромата на крайния продукт 

(Ammor et al., 2005; Papamanoli et al., 2003). Същите автори установяват, че 

щамове на споменатите по-горе видове, изолирани от гръцки сухи салами 

имат хидролитична активност спрямо казеина. Това показва, че белтъците 

на млякото могат да се използват като моделна система за установяване на 

протеолитичната активност на щамове. Имайки предвид ролята на 

протеолизата при производството на колбаси, скринингът за протеинази, 

пептидази и аминопептидази по време на селекцията на стартерни култури 

е препоръчителен.  



  

 

5. Междувидово и вътревидово разнообразие на 

изследваните щамове млечнокисели бактерии 

Разнообразието на щамово равнище сред доминантните видове на 

микрофлората на колбасите е важно. То може да бъде изследвано, както на 

фенотипно, така и на генотипно ниво, като резултатите и от двата типа 

подходи биха имали практическо значение при подбор на стартерни 

култури.  

5.1. Фенотипно разнообразие – SDS-PAGE профил на тотални 

клетъчни белтъци  

Фенотипното разнообразие сред щамовете бе изследвано чрез 

анализиране на профила на тоталните клетъчни белтъци на щамовете 

млечнокисели бактерии чрез SDS-PAGE. Изследвани бяха 42 щама. В 

анализа бяха включени четири щама от вида E. faecium (S40, S41, S42 и 

S43) (Фиг. 18). Резултатите бяха аналзирани чрез UPGMA, в резултат на 

което бе построена дендрограма, отразяваща групирането на щамовете в 

зависимост от сходството на техните белтъчни профили (Фиг. 13). 

Анализирането на дендрограмата (Фиг. 18) показва, че при подобие 

66% се формират няколко групи, включващи различен брой щамове. Една 

част от щамовете се отделят поединично, като показват съществена 

разлика в профила си спрямо тези, включени в по-големите групи. Най-

големият кластер групира 20 щама, преобладаващата част от които се 

отнасят към вида L. plantarum, както и три щама на вида L. sakei (S12 и S13) 

и един на L. brevis (S8). Следващият голям кластер обединява 11 щама на 

вида L. plantarum и един щам на вида L. brevis (S36). Останалите се отделят 

поединично или формират групи от два или три щама. Щамовете на E. 

faecium (S40, S41, S42 и S43) притежават твърде различен белтъчен 

профил и се отделят доста добре от останалите. Сходството на техните 

белтъчни профили с тези на останалите щамове е едва 16%. Прави 

впечатление, че щамове и от трите вида се разпределят в различни 



  

кластери, което илюстрира съществуващо вътревидово фенотипно 

разнообразие.  

 

 

Фиг. 18. Дендограма, построена чрез UPGMA анализ на тоталните клетъчни 
белтъци на щамовете от род Lactobacillus. 

 



  

 

5.2. Генотипно разнообразие 

 

5.2.1. PCR- RAPD анализ 

През последните десетилетия бяха развити и успешно приложени 

различни техники за молекулярно типизиране на микроорганизмите на ниво 

вид и щам. В основата си, тези методи разчитат на разкриване на 

полиморфизъм в ДНК профилите на видовете и/или щамовете на даден вид 

и се различават по дискриминативна сила, възпроизводимост, леснота за 

интерпретация и стандартизиране. Сред тях успешно се прилага PCR-

RAPD анализът, който е бърз, чувствителен и сравнително евтин метод. 

Tой е с доказана приложимост в генотипирането на млечнокиселите 

бактерии (Johansson et al., 1995; Hamad et al., 1997; Hayford et al., 1999; De 

Vuyst et al., 2002; Du Toit et al., 2003; Ehrmann et al., 2003). 

За изучаване на генотипното разнообразие сред изолатите бе 

проведен PCR-RAPD анализ. Получените резултати бяха анализирани чрез 

UPGMA анализ, на базата на което бе построена дендрограма, 

илюстрираща генетичното сходство сред щамовете (Фиг.  19). 

Анализирането на дендрограмата показва, че при подобие 73% се 

формират 4 големи групи. Два от щамовете (S21 и S14) показват профили, 

които се различават значително от профилите на останалите щамове, както 

и помежду си, поради което всеки един от тях се отделя самостоятелно. 

Двата щама са идентифицирани съответно като L. plantarum и L. sakei. Най-

големият кластер обединява 17 щама, 14 от които са идентифицирани като 

L. plantarum (S18, S19, S20, S22, S23, S24, S25, S26, S29, S30, S31, S32, 

S33, S34), два като L. brevis (S27 и S28) и един като L. sakei (S12). Вижда се, 

че кластерът се състои от три подкластера, един от които ясно отделя 

щамове S27 и S12 (L. brevis и L. sakei, съответно). Това показва, че 

съществува високо ниво на сходство в RAPD профилите, като отделянето 

на видовете (но не при всички щамове) е при по-високо ниво на подобие. 

Вторият по големина кластер обединява 12 щама – отново представители 



  

на трите вида (L. plantarum – S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10 и S11; L. 

brevis – S8; L. sakei – S8). Всички щамове от тази група имат много висока 

степен на сходство помежду си, с изключение на щам S13, подобието на 

когото с останалите членове на групата е под 80%. Както вече посочихме, 

той е идентифициран като представител на вида L. brevis. Следващият по 

големина кластер се състои от 6 щама – по два щама от всеки от 

установените видове. Кластерът се разделя на два подкластера, в единия 

от които се отделят щамовете на вида L. sakei (S15 и S16). Най-малкият 

кластер обединява  4 щама, които са използвани като контрола в този 

анализ – щамове S40, S41, S42 и S43 на вида Enterococcus faecium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 19. Дендограма построена чрез UPGMA анализ на база на RAPD 
профилите на щамовете.  



  

На базата на получените резултати и техният анализ би могло да се 

каже, че  RAPD анализът  на изследваните щамове разкрива от една страна 

голямото сходство между някои от щамовете (вкл. принадлежащи към 

различни видове), но попадането на щамове на един и същи вид в различни 

кластери показва наличието на вътревидово разнообразие, наблюдаващо 

се сред трите вида – L. plantarum, L. brevis и L. sakei. При по-висок процент 

на подобие някои от щамовете на видовете L. brevis и L. sakei се 

разграничават от щамовете на вида L. plantarum. Профилите на L. plantarum 

и L. brevis са по-близки помежду си, отколкото с L. sakei. Профилът на E. 

faecium добре се разграничава от този на останалите видове. 

 

5.2.2. Rep-PCR 

Rep-PCR методът се базира на използването на праймери, 

специфични за палиндромните последователности в генома, т.н. rep-

праймери (repetitive extragenic palindromic elements) и eric-праймери 

(enterobacterial repetitive intergenic consensus (Versalovic et al., 1991). PCR 

амплифицира уникални последователности между тези палиндромни 

повтори, което позволява разграничаване на щамово ниво. Продукт се 

получава само когато праймерите асоциират с повтори  на достатъчно 

разстояние за протичането на реакцията. Анализът на амлификационните 

профили на щамовете, получени с rep-праймерите (Фиг. 20), показва, че при 

ниво на подобие 80%, щамовете се диференцират силно помежду си. 

Формират се две по-големи групи, eдната от които обединява 7 щама (от S1 

до S7), идентифицирани като L. plantrum. Следващата по големина група с 

състои от 4 щама, три от които са идентифицирани също като L. plantarum, 

но тук попада и един щам на L. brevis. Формират се още 5 групи, 

обединяващи по два или три щама, но принадлежащи към различни 

видове. Останалите щамове се различават както помежду си, така и от 

тези, попадащи в споменатите по-горе групи, поради, което се отделят 

самостоятелно. Този метод от една страна разкрива вътревидово 

разнообразие  при видовете L. plantarum, L. brevis и L. sakei, но от друга 



  

страна показва и сходство между някои щамове на L. plantarum и L. brevis 

(напр. щам S8, идентифициран като L. brevis показва приблизително 90% 

сходство с щамове на вида L. plantarum; щам S28 има 80% сходство с щам 

S26). На базата на този анализ се разкрива голямото разнообразие, което 

съществува сред щамовете на вида L. sakei (S12, S13, S14, S15 и S16). 

  Използваните eric-праймери формират следното групиране на 

щамовете: всички щамове идентифицирани като представители на вида L. 

plantarum се разделят в два големи кластера, като между щамовете се 

наблюдават различия. Прави впечатление, че и чрез този анализ се 

потвърждава генетичната близост между L. plantarum и L. brevis, тъй като и 

в двата кластера, с преобладаващо присъствие на щамове на L. plantarum 

има щамове и на L. brevis. Този метод ясно разграничава L. sakei от другите 

два вида, като също потвърждава наблюдаваното чрез другите методи 

вътревидово разнообразие (Фиг. 20).  

 

Фиг. 20 . Дендограма построена чрез UPGMA на базата на Rep-PCR 
анализ на щамовете.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 21.  Дендограма построена чрез UPGMA на базата на ERIC-PCR 

анализ на щамовете 

 

На Фиг.  22, 23 и 24 са представени дендрограми за всеки един от 

трите идентифицирани вида, отразяващи вътревидовото разнообразие, 

което се разкрива чрез използваните техники, обсъдени по-горе – белтъчен 

профил, RAPD-профил, Rep-PCR и Eric-PCR профил. 



  

 

Фиг. 22. Дендрограми, построени на базата на UPGMA анализ на данните от  

Еric-, Rep-PCR, RAPD-PCR и електрофоретичния анализ на тоталните 

клетъчни белтъци на щамовете на вида L. plantarum. 



  

  

 

Фиг. 23. Дендрограми, построени на базата на UPGMA анализ на данните от  

Еric-, Rep-PCR, RAPD-PCR и електрофоретичния анализ на тоталните 

клетъчни белтъци на щамовете на вида L. brevis. 



  

 

 

Фиг. 24. Дендрограми, построени на базата на UPGMA анализ на данните от  

Еric-, Rep-PCR, RAPD-PCR и електрофоретичния анализ на тоталните 

клетъчни белтъци на щамовете на вида L. sakei. 



  

 

 

ИЗВОДИ 
 

Въз основа на получените резултати от направеното проучване върху 

млечнокиселите бактерии от род Lactobacillus, изолирани от традиционно 

приготвени сухи български колбаси, тип луканка, могат да се направят следните 

по-важни изводи: 

1. Представителите на млечнокиселите бактерии от род Lactobacillus 

присъстват като компонент на микрофлората в процесите на естествено 

протичащата ферментация на месото при получаване на луканка по 

традиционна схема като се откриват във всички етапи на процеса. 

2. Род Lactobacillus е представен с три вида - Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus sakei и Lactobacillus brevis, доказано чрез секвениране на 

гените за 16S рРНК.  Доминиращ вид е L. plantarum. 

3. По-голямата част от щамовете на трите вида Lactobacillus притежават 

добри технологични характеристики -  добра  киселинообразуваща 

способност, широк рН, температурен и солеви (концентрация на NaCl) 

диапазон на растеж. 

4. Девет от щамовете (6 – L. plantarum, 2 – L. brevis и 1 – L. sakei)  показват 

антимикробна активност срещу Грам-положителни и Грам-отрицателни 

бактерии. Антимикробната активност на седем от тях вероятно  се дължи на 

високомолекулни вещества с небелтъчна природа, а за един от щамовете - 

на термоустойчиво бактериоцин-подобно вещество и за друг на 

термочувствително вещество с небелтъчна природа. 

5. По-голямата част от щамовете имат ниска липолитична активност и 

протеолитична активност по отношение на по-нискомолекулните протеини 

на млякото. 

6. Съществува фенотипно разнообразие между щамовете на всеки от трите 

вида на базата на профила на тоталните клетъчни белтъци, определно 

чрез SDS-PAGE.  



  

7. Доказано е генотипно разнообразие между щамовете, принадлежащи към 

всеки от трите вида – L. plantarum, L. sakei и L. brevis на базата на 

молекулните анализи, което се разкрива най-добре чрез ERIC-PCR метода. 

8. Предвид добрите технологични качества на по-голяма част от щамовете, 

както и антимикробната им активност  те биха могли да  се използват като 

стартерни култури за производство на сухи колбаси тип «луканка».  

 

 



  

 

ПРИНОСИ 
 

1. .За първи път е охарактеризирана млечнокиселата микрофлора 

(лактобацили) на български сурово пушени колбаси тип,, Луканка” 

чрез молекулно генетични методи.  

 
2. Установено е вътревидовото разнообразие  в изследваните 

лактобацили. 

 

3. Подбрани са щамове със свойства подходящи за използване  в 

стартерни култури (киселиннообразуване, халофилност  

антимикробна активност). 
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