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Дисертационният труд съдържа 146 страници, 17 таблици и 58 
фигури. В библиографската справка са включени 381 заглавия на 
латиница и 1 на кирилица.  
 
Експерименталната работа е извършена в катедра „Биология” и 
катедра „Химия“ при Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски”, във физическия и химическия факултет 
при СУ „Св. Климент Охридски” и в Университета по 
хранителни технологии, гр. Пловдив.  
 
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от 
разширен катерден съвет на катедра „Биология” при Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски” проведен на 
10.10.2019 г (Протокол №КД-01-02/10.10.2019 г) със заповед на 
Ректор на ШУ (Заповед №РД-16-094/16.09.2019 г). 
 
 
 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

ЕПЗ екзополизахариди 
МКБ млечнокисели бактерии 
ОЗ олигозахариди 
AFM атомно-силова микроскопия 
CRA  конго-червен агар 
EDTA етилендиамин-тетраоцетна киселина 
FOS фруктоолигозахарид 
GalOS галактоолигозахарид 
HPLC Високо Честотна Течна Хроматография 
mMRS модифицирана среда на Man, Rogosa & Sharpe 
MRS среда на Man, Rogosa & Sharpe 
PTS пируват транспортна система 
scFOS къси вериги на фруктоолигозахарид 
SEM сканираща електронна микроскопия 
TFA трифлуороцетна киселина 
TLC тънкослойна хроматография 
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УВОД 

В различни екологични ниши микроорганизмите се 
конкурират помежду си за оцеляване и чрез еволюция образуват 
уникална флора. В някои хранителни екосистеми се образуват 
млечнокисели бактерии (МКБ) като доминиращата микрофлора. 
При неблагоприятни условия на околната среда, много видове 
МКБ произвеждат екзополизахариди (ЕПЗ), които ги предпазват 
от изсушаване, бактериофаги и протозойска атака. 

ЕПЗ, продуцирани от МКБ, присъстват или като капсула, 
прикрепена към клетъчната повърхност, или се секретират в 
околната среда. Въз основа на захарните им състави ЕПЗ могат да 
бъдат разделени на хомополизахариди, съставени от един тип 
монозахарид, и хетерополизахариди, съдържащи няколко вида 
монозахарид.  

ЕПЗ, продуцирани от МКБ, могат да действат като 
вискозиращи агенти за подобряване на текстурата и 
консистенцията на ферментирали храни. Тъй като МКБ са 
хранителни микроорганизми със статут на GRAS (общопризнати 
като безопасни), използването на секретирани ЕПЗ като 
естествени алтернативи за производство на изцяло натурални 
хранителни продукти без добавки получи повишено внимание. 
Огромен брой микробни ЕПЗ са отчетени през последните 
десетилетия, и техния състав, структура, биосинтеза и 
функционални свойства са подробно проучени. През последните 
години нарасналото търсене на природни полимери за 
фармацевтични, хранителни и други индустриални приложения 
доведоха до забележителен интерес към ЕПЗ. Смята се, че 
бактериалните ЕПЗ играят важна роля в околната среда като 
стратегии за оцеляване, като начин за прикрепване към 
повърхности и улавяне на хранителни вещества, улесняват 
процесите на образуване на микробни биофилми. Тези микробни 
биофилми са били замесени в корозията на метали, бактериално 
закрепване до различни устройства, замърсяване на топлообмени 
повърхности, токсично обездвижване и разрушаване на корпуси 
на кораби и други. Корозията на металите е сериозен и 
предизвикателен  проблем, с който се сблъсква световната 
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индустрия. Било е изчислено, че годишните разходи от 
корозионни щети са понастоящем еквивалентни на 4,2% от 
брутния национален продукт в САЩ. Тези разходи могат да 
бъдат значително намалени с по-добро и по-широко използване 
на техники за защита от корозия. Тъй като бактериите могат да 
покриват металите с регенеративен биофилм, става очевидно, че 
те може да се използват като средство за предотвратяване на 
корозията. 

Настоящото изследване се фокусира върху изолиране на 
ЕПЗ от различни видове Lactobacillus sp, биохимична 
характеристика на синтезираните ЕПЗ, приложението им като 
протектори на корозия и приложение в медицината. Обърнато е 
внимание на разработването на подходящи подходи за доказване 
и пречистване на ЕПЗ.   
 За да се разбере връзката между структурите и свойствата на  
ЕПЗ се изискват познания за техните първични молекулни 
структури. В това изследване първичните молекулни структури 
на ЕПЗ, произведени от L. plantarum култивиран върху среди с 
различни въглехидрати са изследвани чрез TLC анализ, 
Инфрачервена (FTIR) спектроскопия и HPLC анализ. С помощта 
на различни микроскопски техники е изследвано приложението 
на синтезираните ЕПЗ като инхибитори на корозия и в 
медицината.  
 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  
Основната цел на настоящата дисертация е да се изолират, 

пречистят и охарактеризират екзополизахариди, продуцирани от 
различни видове Lactobacillus sp. и да се изследва приложението 
им като инхибитори на корозия.   

За постигане на поставената цел са реализирани следните 
задачи: 

1. Микробиологична характеристика на изследваните 
щамове.  

2. Изследване кинетичните параметри на растеж на щамове 
върху mMRS с различни въглехидратни източници.  

3. Изследване способността на щамовете да продуцират 
ЕПЗ.  
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4. Изследване способността на адхезия на  щамовете от род 
Lactobacillus. 

5. Изследване способността на щамовете да образуват 
биофилм. 

6. Анализ на структурата на биофилм чрез различни методи. 
7. Изолиране и пречистване на продуцираните ЕПЗ. 
8. Определяне на количеството на ЕПЗ чрез фенол-серния 

метод. 
9. Анализ на монозахаридния състав на продуцираните ЕПЗ. 
10. Анализ на функционалните групи в ЕПЗ с инфрачервена 

(FTIR) спектроскопия.  
11. Анализ на антикорозионните свойства на продуцираните 
ЕПЗ. 
12. Анализ на пребиотичните свойства на синтезираните ЕПЗ. 

 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. Бактериални видове 
Всички изследвания са извършени с щамoве Lactobacillus 

fermentum Ts, Lactobacillus plantarum Ts и Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus от колекцията на катедра „Биология“ при ШУ 
„Епископ К. Преславски“ и катедра „Обща и промишлена 
микробиология“ при СУ „Св. Кл. Охридски“. Молекулярния 
анализ е извършен чрез молекулярна идентификация (16S rRNA 
генно секвениране) в GeXP Genetic Analysis System (Beckman 
Coulter, USA) (Ignatova-Ivanova et al., 2014; Ignatova-Ivanova et al., 
2009; Tzvetkova I. et al., 2007). 

 
2. Хранителни среди и субстрати 
2.1. Хранителна среда за култивиране на Lactobacillus sp.  

Ферментационният експеримент е изпълнен в 
модифицирана MRS среда (mMRS) в състав (g/l): Tween 80-1; 
пептон от казеин - 10,0; месен екстракт - 8,0; дрождев екстракт - 
4,0; K2HPO4 - 2,0; натриев ацетат - 5,0; амониев цитрат - 2,0; 
MgSO4.7H2O - 0,2; MnSO4 - 0,05. pH на средата е коригирана до 
6,5 с 0,1N NaOH преди автоклавиране. Твърдата среда беше 
получена чрез прибавяне на 1,5 (g/l) агар (Oxoid) към течността. 
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Въглехидратите използвани в експеримента са: захароза 
(Merck), малтоза (D+ малтоза, Merck), лактоза (Fluka, 
Switzerland), глюкоза (Merck), фруктоза (Loba Feinchemie), 
галактоза (RIEDEL-DE HAEN AG) и рафиноза (чистота 99%, 
Fluka, Sigma Aldrich, Швейцария). Като стандарти и контроли са 
използвани и следните комерсиални олигополизахариди: FOS 
/фруктоолигозахарид/ (Raftilose P95 от Orafti, Tienen, Белгия) 
съдържа 5% глюкоза, фруктоза и захароза; и 12% DP2, 48% DP4 и 
35% DP7. GalOS /галактоолигозахарид/ (TOS-PfromYakult, Tokyo, 
Japan) съдържат 2% DP2, 48% DP3, 38% DP4 и 12% DP5. GOS 
/глюкоолигозахарид/ (BioEcolians от Solabia, Pantin, Франция) 
съдържат 6% глюкоза и левкоза и 24% DP4, 56% DP5, 7% DP6 и 
7% DP7; FOS от цикория (Sigma) и търговски β-1,3 глюкан от 
Euglena gracilis (Sigma). Всички инкубации са извършeни в строго 
анаеробни условия, за 36 h при температура 37 0С. 

 
2.2. Хранителна среда за изследване на микробен биофилм с 
конго-червен агар (CRA) 

Щамовете, култивирани в модифицирана MRS среда 
(mMRS) с 10% глюкоза, 10% фруктоза, 10% захароза, 10% 
галактоза, 10% лактоза и 10% малтоза и конго червено 8 г/л  се 
инкубират за 24 h при 37 0С в термостат. Черните колонии със 
суха кристална консистенция показват продуцирането на 
биофилм (Freeman et al., 1989). Експериментът се извършва 
трикратно.  

 
2.3. Проучване на бактериалната адхезия 

 Преди анализите щамовете са предварително двукратно 
култивирани в MRS бульон за 24 h при 37 0С в термостат. 
Експоненциалната култура в средата се използва като инокулум 
за анализ на адхезията. 

 
3. Ферментационен експеримент 

Ферментационият експеримент е осъществен в стерилни 
епруветки с 5 ml mMRS хранителна среда, съдържаща като 
единствен енергиен източник 1% р-р на глюкоза, 1% р-р на 
захароза, 1% р-р на малтоза, 1% р-р на лактоза, 1% р-р на 
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галактоза и 1% р-р на фруктоза. Преди автоклавиране pH на 
средата е коригирано до 6,5.  

Всички опити в експеримента са проведени с трикратна 
повторяемост и обработени статистически чрез компютърна 
програма Excel XP –2000 и Programmable scientific calculation 
“CITIZEN” SRP-45N. 

 
 4. Анализ на микробния растеж 

В хода на периодичното култивиране на всеки 2 h е 
измервана оптическата плътност на бактериалната популация на 
спектрофотометър Jenway 6315 при дължина на вълната  650 (OD 
650) nm, срещу контрола от MRS и mMRS среда. След края на 
периодичното култивиране са изчислени растежните параметри и 
построени кривите на бактериален растеж на щамовете върху 
всички хранителни среди.  
 
5. Биохимична характеристика 
5.1. Степен на подкисляване на средата 

Степента на подкисляване на средата от изследваните 
щамове беше определена след 24 h култивиране при 37 0С в 
различните mMRS – среди. Измерването се направи с помощта на 
pH-метър Microprocessor pH 211, Hanna Instruments. 
Измерванията са проведени с трикратна повторяемост.  

 
5.2. Определяне на обща киселинност 

Определянето на общата киселинност на щамовете е 
направено чрез колориметричен метод по Тьорнер (0T). 
Титруването е  проведено с 0,1n NaOH до появата на червено 
оцветяване, което не изчезва в продължение на 1 минута. 1 0T 
отговарят 0,009 g киселина. Измерванията са проведени с 
трикратна повторяемост. 

 
5.3. Количественно определяне на белтък по метода на Lowry 

Измерванията са проведени с трикратна повторяемост. 
Количеството белтък в mg/ml е изчислено по стандартна крива на 
албумин. 
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5.4. Количествено определяне на глюкоза  
Количественото определяне на глюкозата е извършено по 

глюкозооксидазен колориметричен метод  (Dubois et al., 1956).  
 

5.5. Анализ на редуциращи захари 
По стандартна крива на глюкозата е определено 

съдържанието на редуциращи захари в mg/ml. Измерванията са 
проведени с трикратна повторяемост. 

 
6. Характеристика на продуцираните ЕПЗ 
6.1. Изолиране и пречистване на ЕПЗ 

Изолирането и пречистването на ЕПЗ се извърши по 
методите на (Faber et al., 2001; Fusconi et al., 2010) и (Ohno et al., 
2000; Vaningelgem et al., 2004).  

 
6.2. Фенол-серен метод  

Фенол-серния метод се използва за количествено 
определяна на ЕПЗ по (Mecozzi, 2005).  
 
6.3. Тънкослойна хроматография на изолираните ЕПЗ (TLC) 

Хидролизираните разтвори на ЕПЗ са хроматографирани 
чрез използване на стъклени плаки (TLC Silica gel 60 F254, Merck, 
Germany) по (Palaniyandi et al., 2018).  

 
6.4. Инфрачервена (FTIR) спектроскопия 

Функционалните групи, присъстващи в пречистения ЕПЗ, 
бяха определени чрез инфрачервена (FTIR) спектроскопия, 
проведена на спектрометър Varian 2000 FTIR (FT-IR Afinity-1 
Shimadzu. FTIR спектрите са направени в честотния диапазон от 
500 – 4000 cm-1, с разделителна способност 4 cm-1.  

 
6.5. HPLC анализ  

Средна бройна молекулна маса (Mn) и средна молекулна 
маса (Mw) на пробите се определя чрез молекулно ситова 
хроматография (HPLC-SEC). Разделянето се извършва на HPLC – 
хроматограф „ELITE LaChrome” (VWR Hitachi, Япония), снабден 
с колона Shodex ОН- PAK 806 MHQ (8 mm х 300 mm), (Shodex 
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Co., Tokyo, Japan) и RI детектор (VWR Hitachi Chromaster, 5450, 
Япония). Като подвижна фаза се използва 0,1 М NaNO3 при 30 °С 
със скорост на потока 0.8 ml/min. Полидисперсният индекс се 
изчислява (I=Mw/Mn) и представлява характеристика на 
полимерите (Murdzheva, D., 2016 ). 

 
7. Изследване на антикорозионните свойства 

Изследванията за корозионната устойчивост са проведени 
по гравиметричния метод (Райчев и др., 2002). На корозия са 
подложени образци от нисковъглеродна стоманa, предварително 
шлифовани, обезмаслени, претеглени и оразмерени. Проведени 
са серии опити, съответно с mMRS среда с 10% глюкоза, 10% 
фруктоза, 10% захароза, 10% галактоза, 10% лактоза и 10% 
малтоза, инокулирани с щамовете L. fermentum Ts, L. plantarum Ts 
и L. Delbrueckii subs. bulgaricus. Пробитe са тествани за 
корозионна устойчивост в 10% солна киселина и в морска вода в 
продължение на 120 часа и като добавка (инхибитор на корозия) 
се добавя супернатантата получена след култивиране на 
щамовете без обезбелтъчаване на  48-я час.  
 
7.1. Атомно - силова микроскопия (АFM) 

Структурата на слоя върху стоманените плочи е 
анализирана с АFМ (Anfatec Instruments AG, Германия) във 
физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Измерванията са 
осъществени в режим без контакт, когато върхът сканира над 
изследваната повърхност на разстояние няколко нанометра, 
корпус от силициев нитрид с радиус от около 10 nm и константна 
сила около 43 N/m. Триизмерните  изображения на изследваните 
проби са създадени с ANFATEC PRESENT софтуер. 
 
7.2. Сканираща електронна микроскопия (SЕМ) 

Напречното сечение и повърхностната морфология на 
метала, покрит с биополимер, се характеризират с помощта на 
сканиращ електронен микроскоп (JSM 5510) в химическия 
факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Изолиране на млечнокосели бактерии  
Следвайки класическите микробиологични подходи са 

използвани изолирани щамове Lactobacillus fermentum Ts, 
Lactobacillus plantarum Ts и Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus от квас от пшенично и ръжено брашно (Ignatova-
Ivanova et al., 2014; Ignatova-Ivanova et al., 2009; Tzvetkova I. et al., 
2007). Щамовете са поддържани на модифицирани среди - 
mMRS, които съдържат различни въглехидратни компоненти, 
като единствен енергиен източник - 1% глюкоза, 1% захароза, 1% 
фруктоза, 1% галактоза, 1% лактоза и 1% малтоза. 
 
2. Микробиологична характеристика 

За да се проследи какво е влиянието на различните 
въглехидрати върху формата и големината на щамовете 
Lactobacillus fermentum Ts, Lactobacillus plantarum Ts и 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus е проведена 
микроморфологична характеристика чрез оцветяване по Грам. 
Направен е микроморфологичен анализ чрез светлинен   
микроскоп OPTIKA (Italy) с увеличение 1000 чрез имерсия и 
дигитална камера за микроскоп DinoCapture 2.0 Version 1.3.8. 
Получените резултати са представени на фигура 1 и в таблица 1. 

 
 
 
 
 
 
 
          

                А)                                    Б)                                    В)  
 

Фигура 1. Светлинномикроскопски снимки на оцветяване 
по Грам на щамовете, култивирани върху различните 
въглехидрати:  А) L. plantarum Ts, култивиран върху глюкоза; Б) 
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L. fermentum Ts, култивиран върху глюкоза; В) L. bulgaricus 
култивиран върху глюкоза. 

При наблюдение на светлинен микроскоп, клетките на 
изолираните щамове са пръчковидна форма, срещат се по 
единично, по двойки и струпани в агрегати. Изолираните щамове 
са определени като Грам-положителени, неподвижни и 
неспoрообразуващи. Щамовете са мезофилни, с най-добър растеж 
при оптимална температура 37 °С.  

 
Талбица 1. Размери на микробната клетка, µm 
                 Щам 
размер  
върху 
въглехидрата 

L. plantarum Ts L. fermentum Ts L. bulgaricus 

Глюкоза 0,697 0,623 0,623 
Фруктоза 0,553 0,605 0,563 
Захароза 0,306 0,346 0,563 
Галактоза 0,477 0,514 0,306 
Лактоза 0,493 0,410 0,402 
Малтоза 0,445 0,520 0,697 
 
От получените данни от таблица 1 е видно, че при култивиране 
на трите щама в среди с различни въглехидрати, размера на 
микробната клетка се променя. Почти при всички използвани 
въглехидрати дължината на вида Lactobacillus намалява в 
сравнение с глюкозата. Изключение се наблюдава само в случая, 
когато щамът L. bulgaricus се култивира върху малтоза. Една от 
причините за това е, че при култивирането върху различни от 
глюкозата въглехидратни източници микробната клетка вероятно 
изпада в състояние на „стрес“. Научният интерес в 
идентифицирането и разбирането на клетъчните реакции на стрес 
са насърчени от перспективата за подобряване на стрес-
толерантността на пробиотиците и евентуално повишаване на 
ефикасността на пробиотичните функционални храни (Desmond 
et al., 2004; Wu, Huang, and Zhou, 2014; Guan et al., 2017; Fiocco D. 
et al., 2019). Подобно на други прокариоти, някои млечнокисели 
бактерии имат защитни механизми срещу много екологични и 
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физиологични стрес-фактори (Corcoran et al., 2008; Whitehead et 
al., 2008; Papadimitriou et al., 2016).  
Установено е, че в състояние на стрес много видове Lactobacillus 
модулират клетъчните си повърхности. Такива експерименти са 
провеждани от редица автори: Lb. plantarum (Bron et al., 2006); B. 
longum (Ruiz et al., 2009) ; B. animalis (Ruiz et al., 2007); L. lactis 
(Zaidi et al., 2011); Lb. casei (Alcántara and Zúñiga, 2012), Lb. 
crispatus, Lb. paracasei, Lb. plantarum и Lb. rhamnosus (Ambalam 
et al., 2012).   
В съответствие с данните в литературата нашите резултати 
показват, че промяната в размера вероятно се дължи на стреса от 
промяната във въглехидратния източник. Млечнокиселите 
бактерии неизбежно се сблъскват с различни екологични 
стресови състояния. Най-силен стрес млечнокиселите бактерии 
изпитват при липсата на глюкоза като един от най-важните 
фактори за растеж. По време на процеса на възпроизвеждане, ако 
МКБ не могат да ферментират глюкозата навреме, бактериите ще 
влязат в състояние на глад и ще изпаднат в стрес (Pan Lin  et al., 
2019). Разбирането на клетъчните механизми за защита от стрес 
може да помогне за избора на най-добрите микробни щамове 
и/или най-подходящите условия за производство, като по този 
начин се подобри ефективността на функционалните храни. 

 
3. Производство на биофилм и ЕПЗ като общ стрес отговор 
към условията на средата 

Нарастващ интерес към областта на реакцията на 
бактериален стрес е свързана с проучването на микробни 
многоклетъчни агрегати, наричани биофилми. В действителност, 
повечето бактерии са едноклетъчни, но в природата те често 
живеят в колонии и са склонни да се събират в многоклетъчни 
структури (Lyons et Kolter, 2015). Биофилмите са микробни 
общности, обвити в самостоятелно произведени извънклетъчни 
полимерни матрици (Watnick et Kolter, 2000). Ключът, от 
планктонната фаза до растежа на биофилма, прави микробните 
клетки в състояние да понасят някои неблагоприятни условия на 
околната среда, следователно представляват перфектен пример за 
„хоризонтален“ отговор.  Биофилмите предоставят интересни 
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възможности за експериментални изследвания на чисти и 
смесени микробни култури.  
 
3.1. Проследяване в динамика степента на образуване на 
микробния биофилм 

За да се провери в състояние ли са изследваните от нас 
щамове да образуват микробен биофилм при култивиране върху 
различни въглехидрати е проведен експеримент, където покривно 
стъкло е потопено в продължение на 24 часа в хранителена среда 
с 1% разтвор на съответния въглехидрат и съдържаща 
изследвания щам. Развитието на биофилм е проследено  чрез 
специфична техника за оцветяване (Конго червено), където 
бактериалните клетки се оцветяват в тъмно червено/лилаво, а 
полизахаридите се оцветяват в  оранжево-розово. Снимките са 
направени с микроскоп OPTIKA (Italy) с увеличение 1000 чрез 
имерсия и дигитална камера за микроскоп DinoCapture 2.0 
Version 1.3.8. Получените резултати за трите щама са показани на 
фигури 2 - 4.  

 
 
 
 
 

 
 
А)                                        Б)                                    В)   
 
 
 
 
 
 
 
Г)                                     Д)                                      Е)     
 
Фигура 2. Динамика на образуване на микробен биофилм 

(24ч) на щам L. plantarum Ts култивиран върху различни 
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въглехидрати: А) глюкоза; Б) фруктоза; В) захароза; Г) галактоза; 
Д) лактоза; Е) малтоза. 

 
От получените резултати за щам L. plantarum Ts е видно, че при 
култивиране върху глюкозата видът не образува полизахариди 
при концентрация 1%, но се образува микробен биофилм на 24 
час от култивирането (фигура 2). При всички други случаи видът 
образува ЕПЗ още на 2 час, а само при фруктозата на 4 час от 
култивирането.  

 
 

 
 
 
 

 
                           
               А)                                   Б)                                  В)  
 
 
 
 
 
 
             Г)                                     Д)                                     Е)                                  

 
Фигура 3. Динамика на образуване на микробен биофилм 

(24ч) на щам L. fermentum Ts култивиран върху различни 
въглехидрати: А) глюкоза; Б) фруктоза; В) захароза; Г) галактоза; 
Д) лактоза; Е) малтоза. 

 
От получените резултати за щам L. fermentum Ts е видно, че при 
култивиране върху фруктоза видът образува полизахариди едва 
на 24 час от култивирането (фигура 3). При култивиране на 
глюкоза, захароза и лактоза видът образува ЕПЗ още на 2 час, а 
при галактоза и малтоза на 4 час. 
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A)                                    Б)                                 В)  
 
 
 
 
 
 

               Г)                                    Д)                              Е)  
 
Фигура 4. Динамика на образуване на микробен биофилм 

(24ч) на щам L. bulgaricus култивиран върху различни 
въглехидрати: А) глюкоза; Б) фруктоза; В) захароза; Г) галактоза; 
Д) лактоза; Е) малтоза. 

                                                         
От получените резултати за щам L. bulgaricus е видно, че при 
култивиране върху глюкоза видът образува полизахариди едва на 
24 час от култивирането (фигура 4). При култивиране на 
фруктоза видът образува ЕПЗ още на 2 час, а при захароза, 
галактоза, лактоза и малтоза на 4 час от култивирането. 
Адхезията на микроорганизмите към повърхността може да се 
види на 2-4 час, като в следващите часове клетките образуват 
микроколони.  

Разрастването на съседните микроколонии една към друга 
води до формирането на биофилм (Allison and Sutherland, 1984).  

Получените резултати ясно показват, че изследваните от 
нас три щама образуват и ЕПЗ и микробен биофилм, когато са в 
състояние на стрес – в случая при култивиране на среди с 
различни захари.  

Добре известно е, че образуването на биофилм увеличава 
бактериалната резистентност към конвенционалните 
антибиотици (Del Pozo et Patel, 2007). Така например 
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образуваният биофилм на L. plantarum показват по-голяма 
устойчивост за някои лечения, свързани със съхранение и 
дезинфекция на храни, включително експозиция на различни 
органични киселини като лактат и ацетат (Kubota et al., 2009).  

Известно е, че пробиотичните видове, към които спадат и 
някои видове Lactobacillus sp. колонизират повърхностите на 
гостоприемника под формата на биофилми или подобни на 
биофилм структури (Macfarlane and Dillon, 2007; Schwab et al., 
2014). Някои стресови състояния, типично свързани с околната 
среда в човешкия стомашно-чревен тракт (СЧТ), включително 
наличието на жлъчни соли и висока киселинност, показват, че 
стимулират in vitro образуването на биофилм от пробиотични 
лактобацили (Zaidi et al., 2011; Aoudia et al., 2016). Като основни 
компоненти на извънклетъчния матрикс на биофилма, 
екзополизахаридите (EПЗ) имат определена роля в стресовата 
толерантност (Caggianiello, Kleerebezem et Spano, 2016). В 
пробиотичните видове, способността за производство на ЕПЗ е 
често свързана с повишена резистентност към СЧТ (Alp et Aslim, 
2010; Stack et al., 2010; Fanning et al., 2012) и технологичен стрес 
(Stack et al., 2010), по-продължителна устойчивост на червата 
(Lebeer et al., 2011; Fanning et al. 2012), по-голяма защита при 
различните форми на имунния отговор на гостоприемника 
(Lebeer et al., 2011; Fanning et al., 2012), подобряване оцеляването 
при кисела среда (Yan et al., 2016), лизоцим (Coulon et al., 2012) и 
етанол (Dols-Lafargue et al., 2008). Защитното действието на ЕПЗ 
зависи както от тяхната молекулна структура, така и от 
местоположението на повърхността на клетката, където те могат 
да функционират като екран (и токсичен) слой. Въпреки това 
този защитен ефект изглежда специфичен за видовете и щамовете 
като няколко изследвания ясно показват, че синтезът на ЕПЗ не 
може да подобри толеранса към условия на стомашно-чревния 
тракт (Lee et al., 2016) и понякога  увеличава чувствителността 
към стреса (Jiang et al., 2016).  

С оглед систематизиране на експерименталната работа 
изследванията до края на дисертационния труд са проведени само 
с щама L. plantarum Ts.  
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3.2. Установяване получаването на микробен биофилм чрез 
метода на Конго червено агар  

Проследяването на получения микробен биофилм е 
проведено по метода на Freeman et al. (1989). Черните колонии на 
петриевите блюда са индикатор, че щамът е в състояние да 
образува биофилм. Снимките са направени със стереомикроскоп 
OPTIKA (Italy) с увеличение 1000 и дигитална камера за 
микроскоп DinoCapture 2.0 Version 1.3.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          А)                                                         Б)  
 
 
 
 
 
 
 
        В)                                                           Г)  
 
 
 
 
 
 
 
      Д)                                                              Е)  
Фигура 5. Метод на конго червен агар. Черните колонии 

показват образуване на биофилм: А) глюкоза; Б) фруктоза; В) 
захароза; Г) галактоза; Д) лактоза; Е) малтоза. 
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Резултатите от фигура 5 показват, че при култивирането 
върху шестте въглехидрата щамът L. plantarum Ts образува 
микробен биофилм. Оттенъкът на черният цвят е различен при 
всички случаи и това вероятно се дължи на различния състав и 
структура на микробния биофилм. Изглежда, че бактериите 
инициират образуването на биофилми в отговор на специфични 
екологични условия, като например наличието на различни 
хранителни вещества, както в нашия случаи и кислород.  
 
3.3. Изследване способността на щам L. plantarum Ts да 
адхезира към метални повърхности 

За установяване на способността на щам L. plantarum Ts 
да адхезира към метални повърхности и да образува биофилм, с 
оглед приложението му като протектор на корозия е анализирана 
дебелината и плътността на микробния биофилм върху метални 
пластини, изработени от нисковъглеродна стомана. Чрез 
прецизното претегляне (до 0,0001 g) на металните пластини 
преди и след нанасянето на щама  L. plantarum Ts е установена 
минимална промяна в теглото, което може да бъде причинено от 
една страна в резултат на процеси на корозия или растеж и 
формиране на биофилм от друга. Пластините се поставят 
стерилно в течна среда, която съдържа клетки L. plantarum Ts 
култивиран в присъствието на различните въглехидрати в 
активно растяща фаза. Пробите се инкубират при 37 °С за 24 h. 
Всички експерименти се извършват трикратно. 

Структурата на слоя върху стоманените пластини се 
анализира чрез сканиращ електронен микроскоп JSM 5510 (SEM).  
Резултатите са показани на фигура 6. 

            А)                                                       Б)  
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        В)                                                          Г)  
 
 
 
 
 
 
 
        Д)                                                           Е)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Ж)  
Фигура 6. Снимки чрез SEM на тестваните проби: 
А) пластината е потопена в течна среда на L. plantarum Ts, 

култивиран в присъствието на глюкоза; Б) пластината е потопена 
в течна среда на L. plantarum Ts култивиран в присъствието на 
фруктоза; В) пластината е потопена в течна среда на L. plantarum 
Ts култивиран в присъствието на захароза;  Г ) пластината е 
потопена в течна среда на L. plantarum Ts култивиран в 
присъствието на галактоза; Д) пластината е потопена в течна 
среда на L. plantarum Ts култивиран в присъствието на лактоза; 
Е) пластината е потопена в течна среда на L. plantarum Ts 
култивиран в присъствието на малтоза; Ж) дебелина на монослоя. 
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Снимките на фигура 6 показват, че върху стоманената 
повърхност се образува биофилм, който е индикатор за добрата 
адхезивна способност на щама  L. plantarum Ts. Само в случаите 
при култивиране на щама върху галактоза и лактоза (фигура 6 Г и 
Д) микробният биофилм не образува плътен слой върху 
металната пластина. Дебелината на микробния биофилм е около 
13-14 µm (фигура 6 Ж). 
 Когато микроорганизмите достигнат металната 
повърхност, може да настъпи първоначална микробна адхезия. 
Микробната адхезията се осъществява от специфични 
взаимодействия между повърхностни клетъчни структури и 
специфични молекулни групи на повърхността на субстрата 
(Christensen GD et al., 1989),  или когато се гледа от цялостна, 
физикохимична гледна точка чрез неспецифични сили на 
взаимодействие, включително сили на Ван дер Ваалс, 
електростатични сили, киселинно-алкални взаимодействия и 
браунови движения (Van Oss CJ, 1991). След прилепване към 
металите повечето микроорганизми започват да отделят слуз или 
ЕПЗ и да се вкопчват в слузестия гликокаликс, което е важен 
фактор за вирулентност (Christensen GD et al., 1989). 
Гликокаликсът осигурява защита срещу хуморални и 
екскретирани клетъчни имунни компоненти  (Costerton JW et al.,  
1999).  
 Като следваща наша задача, в резултат на получените 
до тук резултати, беше да се проследи кинетиката на бактериален 
растеж на щама  L. plantarum Ts, култивиран върху различните 
въглехидратни източници.  
 
4. Биотехнологична и биохимична характеристика 
4.1. Изследване кинетичните растежни параметри на щама  L. 
plantarum Ts, култивиран върху различни въглехидратни 
източници 

Кинетиката на бактериалния растеж се описва 
количествено с помощта на някои параметри, които от своя 
страна зависят от начина на култивиране.  За целта  е проведено 
периодично култивиране на щама  L. plantarum Ts за 36 ч при 37 
0С. В условията на периодично култивиране между началото и 
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края на процеса не се добавят свежи субстрати, нито се 
отстраняват метаболитни продукти от първоначално 
инокулираната  хранителната среда. Така периодичната култура е 
клетъчна популация, която се развива в ограничено жизнено 
пространство, т.е. при изчерпване на даден субстрат или при 
свръхнатрупване на метаболитен продукт, растежът на културата 
спира. Всеки отделен отрязък от времето на култивиране се 
характеризира с различие в условията на системата, като по 
правило намалява концентрацията на субстратите и растежните 
фактори, а тази на метаболитните продукти се повишава. 
Плътността на бактериалната популация в условията на 
периодично култивиране се повишава. В тази връзка 
периодичната култура може да се разглежда като една затворена 
система, подобна на многоклетъчният организъм, в развитието на 
която протичат основно четири фази: начална фаза – lag фаза; 
експоненциална – log фаза; стационарна фаза и фаза на отмиране.  

Основните параметри характеризиращи растежа на 
бактериалната популация са n – броя деления; V- константната 
скорост на делене (броя деления за 1 h); G- генерационното време 
(времето, необходимо за едно делене). Тъй като всяка 
бактериална популация съдържа известен брой клетки, които не 
се делят се изчислява и μ- специфичната скорост на растеж, която 
показва изменението на биомасата за определено време. На 24 ч 
от култивирането е изчислена общата  киселинност и е измерено 
pH. Стойностите на растежните параметри на щама L. plantarum 
Ts върху mMRS са представени в таблица 2. 

 
Таблица 2. Параметри на растеж на щама L. plantarum Ts върху 
mMRS. 

  Параметър  
        

Среда 

n V, 
[h-1] 

G, 
[h] 

μ, 
[h-1] 

mol 
млечна 
к/на,% 

mol 
киселин

а 
*10-5 

pH 
на 

24ч  

mMRS с 
глюкоза 

6.59 0.33 3.03 0.23±
0,005 

2.7% 3 4,78 

mMRS с 
фруктоза 

6.49 0.32 3.12 0.22±
0,009 

1.8% 2 4,61 

mMRS със 
захароза 

6.45 0.29 3.44 0.20±
0,005 

1.8 % 2 4,78 
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mMRS с 
галактоза 

6.37 0.35 2.86 0.24±
0,008 

2.25% 2.5 5,40 

mMRS с 
лактоза 

6.62 0.33 3.03 0.23±
0,012 

1.8% 2 5,11 

mMRS с 
малтоза 

6.69 0.33 3.03 0.23±
0,009 

2.25% 2.5 4,92 

± - стандартно отклонение. 
От данните на таблица 2 е видно, че щамът расте еднакво 

добре върху всички видове захари, използвани в експеримента, 
съгласно стойностите получени за специфичната скорост на 
растеж - μ. Видът L. plantarum Ts е факултативен 
хомоферментативен вид, което означава че при ферментацията на 
въглехидратите се получават повече от 90% млечна киселина 
като краен продукт на ферментацията. От данните в таблицата 
може да се каже, че най-много киселина се продуцира при 
ферментацията на глюкоза - 3 mol, при  ферментация  на 
галактоза и малтоза - 2,5 mol и при другите три захари /фруктоза, 
захароза и лактоза/ - 2 mol млечна киселина. По отношение 
стойностите на рН, което в началото на култивиране е 6,5, най-
силно се подкислява средата при култивиране върху фруктоза, а 
най-слабо при култивиране върху галактоза. Получените 
резултати показват, че щамът L. plantarum Ts вероятно е в 
състояние в хода на ферментация да продуцира като крайни 
продукти и етилов алкохол в случаите на ферментация на 
галактоза и лактоза - таблица 2.  

Бяха проведени и биохимични анализи за определяне на 
белтъка, количеството глюкоза и количеството редуциращи 
захари. Получените резултати са показани на таблица 3. 

 
Таблица 3. Биохимична характеристика на щама L. plantarum Ts 

Параметър 
 
 

Среда 

Количест
во белтък 
по Lowry 
(mg\ml) 

Количество 
глюкоза 
(mg\ml) 
Начална 

концентрация  
 2 mg\ml 

Количество 
редуциращи 

захари(mg\ml)  
Начална 

концентрация 
2 mg\ml 

mMRS с глюкоза 550 0 0,008 
mMRS с фруктоза 400 0,0012 0,023 
mMRS със захароза 500 0,004 0 
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mMRS с галактоза 600 0,014 0,034 
mMRS с лактоза 890 0,024 0,024 
mMRS с малтоза 510 0,024 0,026 

 
От данните в таблицата е видно, че най-голямо 

количество белтък /микробна биомаса/ се образува при 
култивиране върху лактозата - 890 mg\ml, а най-малко при 
култивиране върху фруктозата - 400 mg\ml и захароза - 500 
mg\ml. Освен на редуциращите захари е проведен анализ и на 
количеството глюкоза, тъй като захарозата не е редуцираща 
захар. По отношение на количеството останала глюкоза в средата 
след култивиране на щама на 24 час е видно, че тя като единствен 
енергиен източник напълно се усвоява, почти напълно се 
усвояват и фруктозата и захарозата, а най-бавно се усвояват 
малтозата и лактозата.  

Дизахаридите преди да се ферментират претърпяват 
хидролиза до съответните хексози. Захарозата се хидролизира 
под действието на ензима захараза до D-глюкоза и D-фруктоза. 
Глюкозата се метаболизира по пътя на Ембден-Майерхоф- 
Паранс (ЕМП), а фруктозата се фосфорилира чрез киназа до 
фруктозо-6-фосфат и тогава се включва в пътя на ЕМП. 
Лактозата се хидролизира под действието на 3 – галактозидази до 
D – галактоза и D – глюкоза. D – галактозата се фосфорилира до 
D – галактозо-1-фосфат, който под действието на уридин 
трифосфат, като кофермен се превръща в глюкозо-1-фосфат и се 
включва в пътя на гликолизата.  

Известни са два различни пътя за разграждане на 
лактозата при млечнокиселите бактерии (de Vos et al., 1988). 
Първият метаболитен път включва фосфоенолпируват зависима 
фосфотрансферазна система (PEP-PTS), в резултат на което 
лактозата навлиза в клетката под формата на лактозо-6 фосфат. В 
последствие лактозо-6 фосфата се хидролизира до глюкозо-6 
фосфат и галактозо-6 фосфат под действието на ензима фосфо-β-
галактозидаза (MckAy et al., 1970). 

Повечето лактококи използват този метаболитен път за 
усвояване на лактозата. Вторият биохимичен път за утилизиране 
на лактозата при МКБ включва действието на специфична 
пермеаза, която транспортира лактозата от хранителната среда в 
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цитозола на клетката. Следва хидролиза на лактозата до глюкоза 
и галактоза под действието на периплазмената β-галактозидаза. 

При провеждане на ферментационен експеримент 
(Gobbetti et al., 1994 a, b, c) е показано, че захарозата слабо се 
ферментира от някои млечнокисели бактерии влизащи в състава 
на тестото, но някои видове са способни да ферментират този 
дизахарид тъй като притежават ензими леванзахарази (Tieking et 
al., 2003). Видът L. amylovorum DCE 471 по дани от (Leroy et al., 
2006) расте много слабо, когато захарозата се използва като 
енергиен източник. За да ферментира захарозата този вид 
използва ензима инвертаза, която разгражда захарозата до 
глюкоза и фруктоза. Малтозата,  се метаболизира, като се 
хидролизира под действието на малтаза до глюкоза, която се 
включва в пътя на гликолиза. При някои видове от родовете 
Lactobacillus и Neisseria  малтозата директно се фосфорилира с 
неорганичен фосфат (Hammes et аl., 1996; Stolz et al., 1993; 1996), 
така че от всяка дизахаридна молекула се получава по една 
молекула фосфорилирана глюкоза без разход на енергия по 
уравнението: 

Е 
малтоза  + Фн. → глюкозо-1-фосфат +глюкоза, където 
Е е ензима малтозофосфорилаза. 
 
По литературни данни (Leroy et al., 2006) малтозата се 

ферментира много добре, както глюкозата, но за разлика от нея, 
която се изчерпва бързо, дизахаридът малтоза е доста бавно 
изчерпващ се въглехидрат. От друга страна в сравнение с 
монозахарида фруктоза, малтозата се ферментира доста по-добре, 
но след 26 – 32 h от началото на ферментацията. Тези резултати 
са получени в случаите, когато щам Lactobacillus amylovorus DCE 
471 ферментира един енергиен източник. При използването на 
смес от енергийни източници, резултатът е друг. Когато се 
използва микс глюкоза/малтоза първо се изчерпва глюкозата, но 
когато количеството и падне под 4 g/l се увеличава 
ферментацията на малтоза. За разлика от видовете L. amylovorus 
DCE 471, Lactobacillus  рlantarum LTH 2605 и Lactobacillus sakei 
LTH 677 (Stolz et al., 1995; 1996), където метаболизма на 
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малтозата се подтиска от наличието на глюкоза при  
хетероферментативните видове  Lactobacillus sanfranciscensis,  
Lactobacillus pontis, Lactobacillus fermentum и Lactobacillus reuteri 
метаболизмът на малтозата не се подтиска от наличието на 
глюкоза в средата. Това се дължи на наличието на различни 
ензими, отговорни за метаболизма на малтозата, т. е. 
малтозофосфорилаза и α – глюкозидаза ( De Vuyst et al., 2002; 
Stolz et al., 1996). Така че видовете L. amylovorus DCE 471 и L. 
amylovorus LTH 3122, които не притежават ензима 
малтозофосфорилаза, използват α – глюкозидаза или хексокиназа 
за да могат да ферментират малтозата ( De Vuyst et al., 2002; Stolz 
et al., 1996). 

Хомоферментативният вид Lactobacillus manihotivorans 
започва да ферментира малтозата с продуциране на ензима α – 
амилаза много време след като глюкозата е напълно изчерпана от 
средата (Guyot and Morlon-Guyot, 2001). При използване на смес 
фруктоза/малтоза първо се изчерпва фруктозата, но като цяло се 
запазва висока специфичната скорост на растеж на щама при 
ферментиране на малтозата. Според Zhang et al., (2019) щамът L. 
plantarum Q7 при ферментиране на фруктоза се стимулира да 
продуцира бактериоцина плантарицин Q7. Thiago Sidooski et al., 
(2019) правят подробен анализ и показват, че най-често 
срещаните въглехидрати, които стимулират бактериоциновата 
продукция са глюкоза, лактоза, захароза, ксилоза, фруктоза, 
малтоза, маноза, галактоза, арабиноза и рафиноза. В някои 
проучвания е показано, че добавянето на глюкоза е въздействащ 
фактор за производството на бактериоцини (Guerra et al., 2008; 
Miao et al., 2015; Papagianni, Avramidis et Filiousis, 2007), а това се 
обяснява с факта, че глюкозата позволява повишаване 
производството на ензими и метаболитни съединения, които 
стимулират повишаване на биомасата и следователно 
производство на бактериоцини в сравнение със захароза и 
фруктоза (Papagianni et al., 2007). От друга страна, високите 
концентрации на глюкоза може да не генерират кумулативно 
ефект върху производството на биомаса поради увеличеното 
продуциране на млечна киселина, която инхибира клетъчния 
растеж, и намалява производството на бактериоцини.  
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От казаното до тук може да се направи извода, че щамът 
L. plantarum Ts проявява  щамова специфичност по отношение на 
способността му да расте и да се размножава върху различните 
захари.  

Получените от нас резултати показват, че щамът L. 
plantarum Ts може да ферментира използваните въглехидрати, 
еднакво добре, имайки предвид стойностите за специфичната 
скорост на растеж. Няма нито един от всички изследвани 
въглехидрати, който предпочитано да се усвоява от изследвания 
щам. Това предполага наличието на всички необходими ензими 
за разграждане на въглехидратите. 
 
 4.2. Графичния израз на растеж на щама L. plantarum Ts в 
условия на периодично култивиране 

Поради спецификата на използваните въглехидрати, 
техните връзки и капацитета им като енергетически източници 
беше направен графичен израз на техния растеж. 

Както е известно графичният израз на бактериалния 
растеж при периодично култивиране има S - образна форма и се 
нарича растежна крива, която отразява зависимостта между log от 
клетъчната биомаса и времето [h]. В хода на кривата се 
различават четири основни фази: 

1. лаг-фаза – нарича се фаза на закъснение или адаптиране 
на културата към новата среда. Тази фаза започва от момента на 
внасяне на инокулума към свежа хранителна среда. През тази 
фаза практически няма размножаване на клетките. 

2. фаза на логаритмичен растеж – през тази фаза започва 
бързо нарастване на бактериалната биомаса. Логаритъмът от броя 
клетки придобива линеен ход вследствие на това, че броят им се 
увеличава експоненциално. Тук клетъчната биомаса достига 
максималната си стойност. 

3. стационарна фаза- тук броят на живите клетки в 
културата се поддържа постоянен, тъй като се наблюдава 
динамично равновесие между количеството на новообразувалите 
се клетки и на отмиращите клетки. 
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4. фаза на отмиране – тази фаза е вследствие на това, че 
поради изчерпване на субстратите бактериалните клетки започват 
да лизират. 

Графичният израз на бактериалният растеж на щамът L. 
plantarum Ts е представен на фигури 7 – 12.         

Фигура 7. Растеж на щам L. plantarum Ts при глюкоза, 
изразен чрез зависимостта между log от брой живи клетки и 
времето [h]. 

От данните на фигура 7 е видно, че щамът до 6 час се 
намира в подготвителната lag фаза. От 6 до 14 час започва фазата 
на усилен растеж. От 14 до 20 час щамът се намира в log  фаза, а 
от 20 до 22 час е стационарната фаза. След 22 час щамът влиза 
във фаза на отмиране на бактериалната популация. 

 

 

 

 

 

 
Фигура 8. Растеж на щам L. plantarum Ts при фруктоза, 

изразен чрез зависимостта между log от брой живи клетки и 
времето [h]. 
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От данните на фигура 8 се вижда, че щамът до 6 час се 
намира в подготвителната lag фаза. От 6 до 12 час започва фазата 
на усилен растеж. От 12 до 22 час щамът се намира в log  фаза. 
След 22 час щамът влиза във фаза на отмиране 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 9. Растеж на щам L. plantarum Ts при захароза, 

изразен чрез зависимостта между log от брой живи клетки и 
времето [h]. 

Данните на фигура 9 показват, че щамът до 4 час се 
намира в подготвителната lag фаза. От 4 до 8 час започва фазата 
на усилен растеж. От 8 до 14 час щамът се намира в log  фаза, а 
след кратка стационарна фаза между 14 и 20 час  започва втора 
log фаза. След 24 час щамът влиза във фаза на отмиране на 
бактериалната популация. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      
        
    Фигура 10. Растеж на щам L. plantarum Ts при захароза, 

изразен чрез зависимостта между log от брой живи клетки и 
времето [h]. 
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От данните на фигура 10 се вижда, че щамът до 10 час се 
намира в подготвителната lag фаза. От 10 до 12 час започва 
фазата на усилен растеж. От 12 до 16 час щамът се намира в log  
фаза, а след кратка стационарна фаза между 16 и 20 час  започва 
втора log фаза. След 24 час щамът влиза във фаза на отмиране.  

Фигура 11.  Растеж на щам L. plantarum Ts при лактоза, 
изразен чрез зависимостта между log от брой живи клетки и 
времето [h]. 

Данните на фигура 11 показват, че щамът до 4 час се 
намира в подготвителната lag фаза. От 4 до 8 час започва фазата 
на усилен растеж. От 8 до 16 час щамът се намира в log  фаза, а 
след кратка стационарна фаза между 16 и 18 час  започва втора 
log фаза. След 22 час щамът влиза във фаза на отмиране.  

 Фигура 12. Растеж на щам L. plantarum Ts при малтоза, 
изразен чрез зависимостта между log от брой живи клетки и 
времето [h]. 
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От данните на фигура 12 се вижда, че щамът до 6 час се 
намира в подготвителната lag фаза. От 6 до 10 час започва фазата 
на усилен растеж. От 10 до 14 час щамът се намира в log  фаза, а 
след кратка стационарна фаза между 14 и 20 час  започва втора 
log фаза. След 22 час щамът влиза във фаза на отмиране на 
бактериалната популация. 

От проведените от нас изследвания може да се каже, че 
изследваният от нас щам много добре расте върху съответните 
въглехидрати с висока плътност. Не винаги обаче по промяната 
на оптичната плътност може да се съди доколко дадена 
бактериална популация метаболизира съответните въглехидрати. 
Някои видове могат да растат върху средата без да усвояват 
въглехидратите, а съставът на mMRS е доста богат на органични 
вещества. Това от своя страна може да доведе до увеличаване на 
оптичната плътност без да се ферментират въглехидратите. 

От получените от нас резултати може да се направи 
извод, че щамът L. plantarum Ts усвоява еднакво добре всички 
използвани в експеримента въглехидрати, а при ферментиране на 
дизахаридите ясно се различават и по две log фази. След 22 час 
щамът е изчерпал и усвоил захарите съгласно таблица 3 и навлиза 
в стационарна фаза.   

 
5. Оценка на продуцираните ЕПЗ 
5.1. Макроморфологична характеристика 

За да се проследи способен ли е щамът L. plantarum Ts  да 
продуцира ЕПЗ беше проведено повърхностно култивиране в 
агарова среда, съдържаща различните захари. След 24 часово 
култивиране беше проведена макроморфологична характеристика 
на морфологията на колониите. Снимките са направени с 
помощта на стереомикроскоп OPTIKA (Италия) и дигитална 
камера за микроскоп DinoCapture 2.0 Version. Получените 
резултати са показани на фигура 13.  
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   А)                                     Б)                                В)         
 
 
 
 
 
 
  
 Г)                                       Д)                                   Е)  
                                                                                            
Фигура 13. Макроморфологична характеристика на щам 

L. plantarum Ts. Колонии при култивиране върху: А) глюкоза;  Б) 
фруктоза; В) захароза; Г) галактоза; Д)  лактоза; Е)  малтоза. 

 
Когато щамът L. plantarum Ts се култивира в среда с 

високо съдържание на въглехидрати, синтезира ЕПЗ (фигура 13). 
Наличието на ЕПЗ, свързано с бактериалните клетки, може да се 
разпознае по  образуването на лигави  колонии в твърда агарова 
среда (Stadler et al., 2010). Следователно, наличието на прозрачен 
или кремообразен материал, включващ мукоидна колония е 
показател за потенциала за производство на ЕПЗ. Подобни на 
нашите резултати са демонстрирани и от други автори 
(Jayaraman, 1997; Marshall, K., 1992).  

Ето защо наличието на такива колонии е показателен за 
производствения потенциал на ЕПЗ от изследваният щам. След 
като щамът показа, че е способен да продуцира ЕПЗ в 
присъствието на използваните от нас въглехидрати следваща 
наша задача беше да се изолират, пречистят и да се определят 
количествата на синтезираните ЕПЗ. 
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5.2. Изолиране, пречистване и количествено определяне на 
ЕПЗ 

Изолирането на ЕПЗ от изследваните щамове включва 
отстраняване на клетките от супернатантата чрез 
центрофугиране, отстраняване на протеините от културалната 
среда и утаяване на ЕПЗ със студен етанол (Faber et al., 2001; 
Fusconi et al., 2010).  ЕПЗ се пречистват чрез диализа (Ohno et al., 
2000; Vaningelgem et al., 2004). 

За количественото определяне на ЕПЗ се използва фенол-
серния метод (Mecozzi, 2005). Получените резултати от 
количественото определяне на синтезираните ЕПЗ са показани на 
таблица 4.  
 
Таблица 4. Количество на синтезираните ЕПЗ на щамът L. 
plantarum Ts 

mMRS с 
глюкоза 

mMRS с 
фруктоза 

mMRS 
със 

захароза 

mMRS с 
галактоза 

mMRS с 
лактоза 

mMRS с 
малтоза 

0,004 
mg\ml 

0,003 
mg\ml 

0,005 
mg\ml 

0,035 
mg\ml 

0,039 
mg\ml 

0,011 
mg\ml 

 
От данните в таблица 4 се вижда, че най-голямо 

количество на синтезираните ЕПЗ е получено при използване на 
въглехидратен източник лактоза 0,039 mg\ml, а най-малко е 
количеството при култивиране на щама върху фруктоза 0,003 
mg\ml. Въпреки това може да се каже, че във всички случаи 
щамът е способен да синтезира ЕПЗ.  
 

5.3. TLC анализ  

Тънкослойна хроматография - TLC анализ беше използван за 
определяне монозахаридния състав на синтезираните ЕПЗ (Kodali 
VP, 2011; Sasikumar Arunachalam Palaniyandi, 2018). В 
експеримента се използва лиофилизиран EПЗ (10 mg). 
Отделените захари се визуализират със спрей реагент с орцинол-
сярна киселина. Получените резултати са показани на фигури 14-
19. 
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Фигура 14. TLC анализ на монозахариди от L. plаntarum 
Ts ЕПЗ хидролизат, получен при култивиране на щама върху 10% 
глюкоза: 1. EПЗ от L. plаntarum Ts; 2. FOS; 3. GOS; 4. GalOs; 5. 
FOS от цикория (Sigma); 6. Рафиноза; 7. комерсиален β-1,3 
глюкан от Euglena gracilis (Sigma); 8. Глюкоза; 9. Фруктоза; 10. 
Захароза; 11. Галактоза, 12. Лактоза; 13. Малтоза. 

 
Хидролизата на EПЗ с 6М TFA и последващ анализ на 

ЕПЗ хидролизата чрез TLC показа наличието на захароза и 
фруктоза като основни компоненти на синтезираният EПЗ от L. 
plаntarum Ts (фиг.14). По отношение на стандартите от ЕПЗ, 
използвани за сравнение синтезираният ЕПЗ показва ивици на 
сходство с рафинозата, FOS и GOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 15. TLC анализ на монозахариди от L. plаntarum 
Ts ЕПЗ хидролизат, получен при култивиране на щама върху 10% 
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фруктоза: 1. EПЗ от L. plаntarum Ts; 2. FOS; 3. GOS; 4. GalOs; 5. 
FOS от цикория (Sigma); 6. Рафиноза; 7. комерсиален β-1,3 
глюкан от Euglena gracilis (Sigma); 8. Глюкоза; 9. Фруктоза; 10. 
Захароза; 11. Галактоза, 12. Лактоза; 13. Малтоза                                                  

Хидролизата на EПЗ с 6М TFA и последващ анализ на 
ЕПЗ хидролизата чрез TLC показа наличието на глюкоза и 
фруктоза като основни компоненти на синтезираният EПЗ от L. 
plаntarum Ts (фиг.15). По отношение на стандартите от ЕПЗ, 
използвани за сравнение синтезираният ЕПЗ показва ивици на 
сходство с рафинозата, FOS и GOS. 

Фигура 16. TLC анализ на монозахариди от L. plаntarum 
Ts ЕПЗ хидролизат, получен при култивиране на щама върху 10% 
захароза. Където 1. EПЗ от L. plаntarum Ts; 2. FOS; 3. GOS; 4. 
GalOs; 5.  FOS от цикория (Sigma); 6. Рафиноза; 7. комерсиален β-
1,3 глюкан от Euglena gracilis (Sigma); 8. Глюкоза; 9. Фруктоза; 
10. Захароза; 11. Галактоза, 12. Лактоза; 13. Малтоза. 

Хидролизата на EПЗ с 6М TFA и последващ анализ на 
ЕПЗ хидролизата чрез TLC показа наличието на глюкоза и 
фруктоза като основни компоненти на синтезираният EПЗ от L. 
plаntarum Ts (фиг. 16). По отношение на стандартите от ЕПЗ, 
използвани за сравнение синтезираният ЕПЗ показва ивици на 
сходство с рафинозата, FOS и GOS. 
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Фигура 17. TLC анализ на монозахариди от L. plаntarum 
Ts ЕПЗ хидролизат, получен при култивиране на щама върху 10% 
галактоза. Където 1. EПЗ от L. plаntarum Ts; 2. FOS; 3. GOS; 4. 
GalOs; 5. FOS от цикория (Sigma);6. Рафиноза; 7. комерсиален β-
1,3 глюкан от Euglena gracilis (Sigma); 8. Глюкоза; 9. Фруктоза; 
10. Захароза; 11. Галактоза, 12. Лактоза; 13. Малтоза. 

Хидролизата на EПЗ с 6М TFA и последващ анализ на 
ЕПЗ хидролизата чрез TLC показа наличието на захароза и 
фруктоза като основни компоненти на синтезираният EПЗ от L. 
plntarum Ts (фиг. 17). По отношение на стандартите от ЕПЗ, 
използвани за сравнение синтезираният ЕПЗ показва ивици на 
сходство с рафинозата, FOS, FOS от цикория и GOS. 

 
Фигура 18. TLC анализ на монозахариди от L. plаntarum 

Ts ЕПЗ хидролизат, получен при култивиране на щама върху 10% 
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лактоза. Където 1. EПЗ от L. plаntarum Ts; 2. FOS; 3. GOS; 4. 
GalOs; 5. FOS от цикория (Sigma); 6. Рафиноза; 7. комерсиален β-
1,3 глюкан от Euglena gracilis (Sigma); 8. Глюкоза; 9. Фруктоза; 
10. Захароза; 11. Галактоза, 12. Лактоза; 13.  Малтоза. 

 

Хидролизата на EПЗ с 6М TFA и последващ анализ на 
ЕПЗ хидролизата чрез TLC показа наличието на захароза и 
фруктоза като основни компоненти на синтезираният EПЗ от L. 
plntarum Ts (фиг. 18). По отношение на стандартите от ЕПЗ, 
използвани за сравнение синтезираният ЕПЗ показва ивици на 
сходство с рафинозата и GOS. 

Фигура 19. TLC анализ на монозахариди от L. plаntarum 
Ts ЕПЗ хидролизат, получен при култивиране на щама върху 10% 
малтоза. Където 1. EПЗ от L. plаntarum Ts; 2. FOS; 3. GOS; 4. 
GalOs; 5. FOS от цикория (Sigma); 6. Рафиноза; 7. комерсиален β-
1,3 глюкан от Euglena gracilis (Sigma); 8. Глюкоза; 9. Фруктоза; 
10. Захароза; 11. Галактоза, 12. Лактоза; 13. Малтоза. 
  

Хидролизата на EПЗ с 6М TFA и последващ анализ на 
ЕПЗ хидролизата чрез TLC показа наличието на захароза и 
фруктоза като основни компоненти на синтезираният EПЗ от L. 
plаntarum Ts (фиг. 19). По отношение на стандартите от ЕПЗ, 
използвани за сравнение синтезираният ЕПЗ показва ивици на 
сходство с рафинозата, FOS, FOS от цикория и GOS. 
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5.4. Резултати от инфрачервена (FTIR) спектроскопия                     

Една важна структурна особеност на дизахаридите и 
полизахаридите са техните гликозидни връзки. Затова се обръща 
много внимание на идентифицирането на гликозидните мостови 
вибрации в спектроскопски изследвания на тези съединения. 
Функционалните групи, присъстващи в пречистените ЕПЗ бяха 
определени чрез инфрачервена (FTIR) спектроскопия, проведена 
на спектрометър Varian 2000 FTIR (FT-IR Afinity-1 Shimadzu). 
FTIR спектрите са направени, в честотния диапазон от 500 – 4000 
cm-1, с разделителна способност 4 cm-1. Получените спектрални 
данни бяха записани и обработени с програма и представени на 
фигури 20-31. 

 
Фигура 20. FTIR анализ на ЕПЗ от L. plаntarum Ts получен 

при култивиране на щама върху 10% глюкоза. 
 

В инфрачервения спектър пикът е 3,420 cm-1 съответства 
на ОН връзките и пикът при 2,920 съответства на СН връзките. 
Широкият участък на C-O-C, C-O на между 1000 и 1200 cm-1 
съответства на въглехидрати (Wang Y., 2008). Връх на 1330,94 
cm-1  може да съответства на C = O от COO- и C-O връзката от 
COO− (Wang Y., 2008). Лентата на 1162 cm-1 съответства на 
гликозидна връзка, тъй като 1,4-гликозидната връзка в 
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полизахаридите дава абсорбционни ленти в диапазона от 1,175-
1,140 cm-1  (Nikonenko NA, 2000). Наличието на пик в интервала 
1200-950 cm-1 е така нареченият „пръстов отпечатък“ регион, 
където положението и интензитетът са конкретни за всеки 
полизахарид, а това позволява идентифицирането му (Filippov, 
1992). Наличието на лента с размер 875.72 cm-1  е индикатор за 
наличието на α-гликозидна връзка (M. Kacurakova´, 2001) (Фиг. 
20). 

Проведен е сравнителен анализ на спектъра на получения 
от нас ЕПЗ и спектрите на два известни ОЗ – рафиноза и 
глюкоолигозахарид. Резултатите са показани на фигура 21. 

Фигура 21. FTIR анализ на ЕПЗ от L. plаntarum Ts получен 
при култивиране на щама върху 10% глюкоза, сравнен с 
глюкоолигозахарид - 1К и рафиноза - 2К. 

 
И в трите случая резултатите показват  наличие на пик в 
интервала 1200-950 cm-1  е така нареченият „пръстов отпечатък“ 
регион, където положението и интензитетът са конкретни за 
всеки полизахарид, а това позволява идентифицирането му 
(Filippov, 1992). Лентата при 1640 cm−1 се свързва с вибрацията 
на разтягане на CO (R.P. Singh, 2011) и съответства на 
характерната абсорбция на полизахариди (P.J. Bremer, 1991). 
Няма пълно съвпадение на синтезираният ЕПЗ от вида L. 
plаntarum Ts с двата тествани стандарта. Това предполага, че 
синтезираният ЕПЗ е с нова уникална структура. 
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Фигура 22. FTIR анализ на ЕПЗ от L. plаntarum Ts получен 

при култивиране на щама върху 10% фруктоза. 
 
В инфрачервения спектър пикът е 3,414 cm-1 съответства 

на ОН връзките и пикът при 2,939 съответства на СН връзките. 
Широкият участък на C-O-C, C-O на между 1000 и 1200 cm-1 
съответства на въглехидрати (Wang Y., 2008). Връх на 1330,94 
cm-1  може да съответства на C = O на COO- и C-O връзката от 
COO− (Wang Y., 2008). Наличието на пик в интервала 1200-950 
cm-1 /в нашият случай 1060 cm-1 / е така нареченият „пръстов 
отпечатък“ регион, където положението и интензитетът са 
конкретни за всеки полизахарид, а това позволява 
идентифицирането му (Filippov, 1992). Наличието на лента с 
размер 873.79 cm-1  е индикатор за наличието на α-гликозидна 
връзка (M. Kacurakova´, 2001) (Фиг. 22). 

Проведен е сравнителен анализ на спектъра на получения 
от нас ЕПЗ и спектрите на два известни ОЗ – рафиноза и 
глюкоолигозахарид. Резултатите са показани на фигура 23. 
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Фигура 23. FTIR анализ на ЕПЗ от L. plаntarum Ts получен 

при култивиране на щама върху 10% фруктоза сравнен с 
глюкоолигозахарид - 1К и рафиноза - 2К. 

 
И в трите случая резултатите показват  наличие на пик в 
интервала 1200-950 cm-1 е така нареченият „пръстов отпечатък“ 
регион, където положението и интензитетът са конкретни за 
всеки полизахарид, а това позволява идентифицирането му 
(Filippov, 1992). Лентата при 1640 cm-1 се свързва с вибрацията на 
разтягане на CO (R.P. Singh, 2011) и съответства на характерната 
абсорбция на полизахариди (P.J. Bremer, 1991). Синтезираният 
ЕПЗ от вида L. plаntarum Ts показва по-голямо сходство с 
глюкоолигозахарид - 1К по отношение на пиковете отколкото с 
рафинозата. Въпреки това предполагаме, че синтезираният ЕПЗ е 
с нова уникална структура. 
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Фигура 24. FTIR анализ на ЕПЗ от L. plаntarum Ts  

получен при култивиране на щама върху 10% захароза. 
 

В инфрачервения спектър пикът е 3385 cm-1 съответства 
на ОН връзките и пикът при 2930 съответства на СН връзките. 
Широкият участък на C-O-C, C-O на между 1000 и 1200 cm-1 
съответства на въглехидрати (Wang Y., 2008). Връх на 1330,94 
cm-1  може да съответства на C = O на COO- и C-O връзката от 
COO− (Wang Y., 2008). Лентата на 1130 cm-1 съответства на 
гликозидна връзка, тъй като 1,4-гликозидната връзка в 
полизахаридите дава абсорбционни ленти в диапазона от 1175-
1140 cm-1, а в нашия случай има пик при 925,87 cm-1 (Nikonenko 
NA, 2000). Наличието на пикове при 1000-1200 cm-1  показва, че 
ЕПЗ съдържа α-пираноза. Наличието на четири пика в интервала 
1030 - 944 cm-1 показва, че този ЕПЗ може да е от глюканов тип 
(Bindhumol Ismail, 2011). Наличието на пик в интервала 1200-950 
cm-1 е така нареченият „пръстов отпечатък“ регион, където 
положението и интензитетът са конкретни за всеки полизахарид, 
а това позволява идентифицирането му (Filippov, 1992). 
Наличието на лента с размер 873.79 cm-1  е индикатор за 
наличието на α-гликозидна връзка (M. Kacurakova´, 2001) (Фиг. 
24). 
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Проведен е сравнителен анализ на спектъра на получения 
от нас ЕПЗ и спектрите на два известни ОЗ – рафиноза и 
глюкоолигозахарид. Резултатите са показани на фигура 25. 

 
Фигура 25. FTIR анализ на ЕПЗ от L. plаntarum Ts получен 

при култивиране на щама върху 10% захароза сравнен с 
глюкоолигозахарид - 1К и рафиноза - 2К. 
 
И в трите случая резултатите показват  наличие на пик в 
интервала 1200-950 cm-1 е така нареченият „пръстов отпечатък“ 
регион, където положението и интензитетът са конкретни за 
всеки полизахарид, а това позволява идентифицирането му 
(Filippov, 1992). Лентата при 1640 cm-1 се свързва с вибрацията на 
разтягане на CO (R.P. Singh, 2011) и съответства на характерната 
абсорбция на полизахариди (P.J. Bremer, 1991). Синтезираният 
ЕПЗ от вида L. plаntarum Ts показва много голямо сходство и с 
двата комерсиални ЕПЗ.  
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Фигура 26. FTIR анализ на ЕПЗ от L. plаntarum Ts получен 

при култивиране на щама върху 10% галактоза. 
 
В инфрачервения спектър пикът е 3383,29 cm-1 

съответства на ОН връзките и пикът при 2937,71 съответства на 
СН връзките. Широкият участък на C-O-C, C-O на между 1000 и 
1200 cm-1 съответства на въглехидрати (Wang Y., 2008). Връх на 
1330 cm-1  може да съответства на C = O на COO- и C-O връзката 
от COO− (Wang Y., 2008). Лентата на 1130 cm-1 съответства на 
гликозидна връзка, тъй като 1,4-гликозидната връзка в 
полизахаридите дава абсорбционни ленти в диапазона от 1175-
1140 cm-1, а в нашия случай има пик при 925,87 cm-1 (Nikonenko 
NA, 2000). Наличието на пикове при 1000-1200 cm-1  показва, че 
ЕПЗ съдържа α-пираноза. Наличието на четири пика в интервала 
1030 - 944 cm-1 показва, че този ЕПЗ може да е от глюканов тип 
(Bindhumol Ismail, 2011)  Наличието на пик в интервала 1200-950 
cm-1 е така нареченият „пръстов отпечатък“ регион, където 
положението и интензитетът са конкретни за всеки полизахарид, 
а това позволява идентифицирането му (Filippov, 1992). 
Наличието на лента с размер 837,14 cm-1  е индикатор за 
наличието на α-гликозидна връзка (M. Kacurakova´, 2001) (Фиг. 
26). 

Проведен е сравнителен анализ на спектъра на получения 
от нас ЕПЗ и спектрите на два известни ОЗ – рафиноза и 
глюкоолигозахарид. Резултатите са показани на фигура 27. 
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Фигура 27. FTIR анализ на ЕПЗ от L. plаntarum Ts получен 
при култивиране на щама върху 10% галактоза сравнен с 
глюкоолигозахарид - 1К и рафиноза - 2К. 
 
И в трите случая резултатите показват  наличие на пик в 
интервала 1200-950 cm-1 е така нареченият „пръстов отпечатък“ 
регион, където положението и интензитетът са конкретни за 
всеки полизахарид, а това позволява идентифицирането му 
(Filippov, 1992). Лентата при 1640 cm-1 се свързва с вибрацията на 
разтягане на CO (R.P. Singh, 2011) и съответства на характерната 
абсорбция на полизахариди (P.J. Bremer, 1991). Синтезираният 
ЕПЗ от вида L. plаntarum Ts показва много голямо сходство и с 
двата комерсиални ЕПЗ.  

Фигура 28. FTIR анализ на ЕПЗ от L. plаntarum Ts  
получен при култивиране на щама върху 10% лактоза. 
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В инфрачервения спектър пикът е 3381,36 cm-1 
съответства на ОН връзките и пикът при 2933,85 съответства на 
СН връзките. Широкият участък на C-O-C, C-O на между 1000 и 
1200 cm-1 съответства на въглехидрати (Wang Y., 2008). Връх на 
1330 cm-1  може да съответства на C = O на COO- и C-O връзката 
от COO− (Wang Y., 2008). Лентата на 1130 cm-1 съответства на 
гликозидна връзка, тъй като 1,4-гликозидната връзка в 
полизахаридите дава абсорбционни ленти в диапазона от 1175-
1140 cm-1, а в нашия случай има пик при 1141,91 cm-1 (Nikonenko 
NA, 2000). Наличието на пикове при 1000-1200 cm-1  показва, че 
ЕПЗ съдържа α-пираноза. Наличието на четири пика в интервала 
1030 - 944 cm-1 показва, че този ЕПЗ може да е от глюканов тип 
(Bindhumol Ismail, 2011). Наличието на пик в интервала 1200-950 
cm-1 е така нареченият „пръстов отпечатък“ регион, където 
положението и интензитетът са конкретни за всеки полизахарид, 
а това позволява идентифицирането му (Filippov, 1992). 
Наличието на лента с размер 875,72 cm-1  е индикатор за 
наличието на α-гликозидна връзка, а наличието на пик при 898 
cm-1  е индикатор за наличието на β-гликозидна връзка (M. 
Kacurakova, 2001) (Фиг. 28). 

Проведен е сравнителен анализ на спектъра на получения 
от нас ЕПЗ и спектрите на два известни ОЗ – рафиноза и 
глюкоолигозахарид. Резултатите са показани на фигура  29.  

  Фигура 29. FTIR анализ на ЕПЗ от L. plаntarum Ts получен 
при култивиране на щама върху 10% лактоза сравнен с 
глюкоолигозахарид - 1К и рафиноза - 2К. 
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И в трите случая резултатите показват  наличие на пик в 
интервала 1200-950 cm1 е така нареченият „пръстов отпечатък“ 
регион, където положението и интензитетът са конкретни за 
всеки полизахарид, а това позволява идентифицирането му 
(Filippov, 1992). Лентата при 1640 cm-1 се свързва с вибрацията на 
разтягане на CO (R.P. Singh, 2011) и съответства на характерната 
абсорбция на полизахариди (P.J. Bremer, 1991). Синтезираният 
ЕПЗ от вида L. plаntarum Ts показва по-голямо сходство с 
глюкоолигозахарид - 1К по отношение на пиковете отколкото с 
рафинозата. Въпреки това предполагаме, че синтезираният ЕПЗ е 
с нова уникална структура. 

  
Фигура 30. FTIR анализ на ЕПЗ от L. plаntarum Ts получен 

при култивиране на щама върху 10% малтоза. 
 
В инфрачервения спектър пикът е 3391 cm-1 съответства 

на ОН връзките и пикът при 2931,93 съответства на СН връзките. 
Широкият участък на C-O-C, C-O на между 1000 и 1200 cm-1 
съответства на въглехидрати (Wang Y., 2008). Връх на 1381 cm-1  
може да съответства на C = O на COO- и C-O връзката от COO− 
(Wang Y., 2008). Лентата на 1149 cm-1 съответства на гликозидна 
връзка, тъй като 1,4-гликозидната връзка в полизахаридите дава 
абсорбционни ленти в диапазона от 1175-1140 cm-1, а в нашия 
случай има пик при 1149 cm-1 (Nikonenko NA,2000). Наличието на 
пикове при 1000-1200 cm-1  показва, че ЕПЗ съдържа α-пираноза. 
Наличието на два пика в интервала 1030 - 944 cm-1 показва, че 
този ЕПЗ може да е от глюканов тип (Bindhumol Ismail, 2011). 
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Наличието на пик в интервала 1200-950 cm-1 е така нареченият 
„пръстов отпечатък“ регион, където положението и интензитетът 
са конкретни за всеки полизахарид, а това позволява 
идентифицирането му (Filippov, 1992). Наличието на лента с 
размер 812 и 879 cm-1  е индикатор за наличието и на α-
гликозидна връзка и на β-гликозидна връзка (M. Kacurakova, 
2001) (Фиг. 30). 

Проведен е сравнителен анализ на спектъра на получения 
от нас ЕПЗ и спектрите на два известни ОЗ – рафиноза и 
глюкоолигозахарид. Резултатите са показани на фигура 31. 

 
 
Фигура 31. FTIR анализ на ЕПЗ от L. plаntarum Ts получен 

при култивиране на щама върху 10% малтоза сравнен с 
глюкоолигозахарид - 1К и рафиноза - 2К. 

 
  И в трите случая резултатите показват  наличие на пик в 

интервала 1200-950 cm-1 е така нареченият „пръстов отпечатък“ 
регион, където положението и интензитетът са конкретни за 
всеки полизахарид, а това позволява идентифицирането му 
(Filippov, 1992). Лентата при 1640 cm-1 се свързва с вибрацията на 
разтягане на CO (R.P. Singh, 2011) и съответства на характерната 
абсорбция на полизахариди (P.J. Bremer, 1991). Синтезираният 
ЕПЗ от вида L. plаntarum Ts показва много голямо сходство и с 
двата комерсиални ЕПЗ. 
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5.5. HPLC анализ на ЕПЗ 

Средната бройна молекулна маса (Mn) и средната 
молекулна маса (Mw) на пречистените ЕПЗ са определени чрез 
молекулно ситова хроматография (HPLC-SEC) в УХТ Пловдив. 
Молекулните маси се изчисляват според относителната 
молекулна маса на стандартите пулулани с известна молекулна 
маса (Р-5, Р-10, P-20, P-50, P-100, P-200, P-400, Р-800). 
Полидисперсният индекс, който представлява характеристика на 
полимерите се изчислява по формулата: I=Mw/Mn (Murdzheva, D., 
2016 ). Получените резултати са показани на таблица 5 и фигура 
32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Б) 
 
Фигура 32. HPLC-SEC хроматограми на синтезираните 

ЕПЗ от L. plаntarum Ts получен при култивиране на щама върху 
А) 10% лактоза и Б) 10% глюкоза. 
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Таблица 5. Средна бройна молекулна маса (Mn) и средна 
молекулна маса (Mw) на пречистените ЕПЗ. 
 

Проба Фракция Мw, Da Mn, Da Полидисперсен 
индекс 

1 Фракция 1 9,03.104 80091 1,13 

2 Фракция 1 8,5. 104 82456 1,04 
3 Фракция 1 1,0. 105 90895 1,11 

 Фракция 2 6,7. 102 667 1,01 
4 Фракция 1 8,3. 104 7812 1,05 

 Фракция 2 5,0. 102 563 0,98 
5 Фракция 1 7,1. 105 601593 1,20 

 Фракция 2 6,0. 102 664 0,98 
6 Фракция 1 7,6. 104 7345 1,04 

 
От получените резултати за молекулни маси се вижда, че 

при проби 3, 4 и 5 се наблюдават две фракции с полимер и 
олигомери. При проби 1, 2 и 6 се наблюдава хомогенно 
разпределение само на една фракция.  
Mw е основно свойство на ЕПЗ от L. plantarum WLPL04, което 
може да повлияе на пробиотичните свойства (Xu et al., 2010). Mw 
на ЕПЗ от L. plantarum WLPL04 се определя на 6,61 × 104 Da, 
което е по-ниско от ЕПЗ (1,1 × 105 Da) от L. plantarum YW11 
(Wang et al., 2015) и ЕПЗ (1,15 × 106 Da) на L. plantarum C88 
(Zhang et al., 2013), но по-висок от този (1,83 × 104 и 1,33 × 104 Da) 
на ЕПЗ на L. plantarum BC -25 (Zhou et al., 2016). В паралелно 
проучване Mw на L. plantarum ZDY2013 беше 5.17 × 104 Da чрез 
високоефективна хроматография с изключение на размера (Zhang 
et al., 2016). 

От получените резултати можем да кажем, че видът L. 
plantarum Тs синтезира 6 различни ЕПЗ във всички случаи при 
култивиране на шестте използвани от нас въглехидрата – 
глюкоза, фруктоза, захароза, галактоза, лактоза и малтоза. 
Доказано е, че синтезираните ЕПЗ имат високи молекулни маси и 
са съставени съответно: ЕПЗ синтезиран от култивиране на щама 
върху глюкоза – 1 фракция с Мw, 9,03.104 Da; ЕПЗ синтезиран от 
култивиране на щама върху фруктоза – 1 фракция с Мw, 8,5. 104 
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Da; ЕПЗ синтезиран от култивиране на щама върху захароза – 2 
фракции с Мw, 1,0. 105 и 6,7. 102; ЕПЗ синтезиран от култивиране 
на щама върху лактоза – 2 фракции с Мw, 8,3. 104и 5,0. 102; ЕПЗ 
синтезиран от култивиране на щама върху галактоза – 2 фракции 
с Мw, 7,1. 105 и 6,0. 102; ЕПЗ синтезиран от култивиране на щама 
върху малтоза – 1 фракция с Мw, 7,6. 104 Da. Тези резултати 
предполагат също, че при култивиране върху захароза, лактоза и 
галактоза щамът L. plantarum Тs може да синтезира по 2 типа 
олигозахариди. 

 
6. Антикорозионни свойства на ЕПЗ 
6.1. Гравиметричен метод 

Изследванията за корозионната устойчивост са проведени 
по гравиметричния метод (Райчев и др., 2002). Металните 
образци, предварително претеглени и оразмерени са поставени за 
120 часа в концентрирана 10% солна киселина ( К.1) и морска 
вода (К.2) като корозиращи агенти.  Като инхибитор на 
корозиионния процес се добавят по 2 ml от супернатантата, 
получена след култивиране на шама L. plantarum Тs за 48 часа 
върху 10% разтвори на различните въглехидрати.  

На базата на разликата в  масата (ΔG) на образците 
вследствие на корозия и пълната им повърхнина (S), са 
пресметнати скоростта на корозия (К), степента на защита (Z) и 
коефицента на защита (γ). Обработените опитни резултати са 
представени в таблица 6 и фигури 33 и 34.  
 
Таблица 6. Показатели, характеризиращи защитните свойства на 
ЕПЗ. 

№ проба среда К*10-4,g/сm2h Z,% γ 

1.1 10%  глюкоза* 2.242 43.07 1.76 

1.2 10% фруктоза 2.560 34.97 1.54 

1.3 10%  захароза 2.535 35.61 1.55 

1.4 10% галактоза 2.558 35.03 1.54 



 

51 
 

1.5 10% лактоза 2.775 29.52 1.42 

1.6 10% малтоза 2.445 37.88 1.61 

К.1 контрола* 3.937 _ _ 
2.1 10%  глюкоза 0.730 14.13 1.16 

2.2 10% фруктоза 0.684 19.51 1.24 

2.3 10%  захароза* 0.461 45.79 1.84 

2.4 10% галактоза 0.641 24.56 1.32 

2.5 10% лактоза 0.657 22.75 1.29 

2.6 10% малтоза 0.539 36.61 1.58 

К.2 контрола 0.851 _ _ 

*Стоманените пластинки са подложени на SEM и AFM след 
изсушаване. 

От данните в таблицата се вижда, че най-висока степен на 
защита  (43.07%), при  корозиращ агент 10% солна киселина е 
отчетена при култивиране на щама върху глюкозата, а най-ниска 
степен на защита (29.52%) - при култивиране на щама върху 
лактоза. Когато като корозиращ агент се използва морска вода 
най-висока степен на защита  (45.79%) е отчетена при 
култивиране на щама върху захароза, а най-ниска степен на 
защита (14.13%)  -  при култивиране на щама върху глюкоза.   

 
 
 
 
 
 

                      А)                                                 Б)                
Фигура 33. Снимки на металните пластини в корозионна 

среда с 10% солна киселина: А)  с добавка от супернатанта на L. 
plantarum Тs, култивиран в присъствието на глюкоза; Б) 
контрола. 
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От резултатите на фигура 33 може да се каже, че видимо 
степента на защита на ЕПЗ във всички случай е добра спрямо 
контролата. 
 
 
 
 
 
 
                            А)                                           Б) 

Фигура 34. Снимки на металните пластини в корозионна 
среда с морска вода: А) с добавка от супернатанта на L. plantarum 
Тs, култивиран в присъствието на глюкоза; Б) контрола. 
 

От резултатите на фигура 34 може да се каже, че видимо 
степента на защита на ЕПЗте във всички случаи е по-добра спрямо 
контролата. В сравнение с корозиращият агент 10% солна 
киселина (фиг. 33) и морска вода (фиг. 34), морската вода е по-
силен корозиращ агент и степента на защита на ЕПЗте е по-ниска 
(таблица 6). 
 
6.2. Сканираща електронна микроскопия и атомносилова 
микроскопия 

Структурата на слоя върху стоманените плочи беше 
анализиран чрез сканираща електронна микроскопия и 
атомносилова микроскопия. Получените резултати са показани 
на фигури 35 и 36. 

 
 
 
 
 
 

   
               А)                                    Б)                                  В) 

Фигура 35. Формиран биофилм от щама L. plantarum Тs 
върху повърхността на пластини от нисковъглеродна  стомана, 
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визуализирана чрез SEM: (А) след корозия в морска вода с 
инхибитор супернатанта, получена при култивиране върху 10% 
глюкоза; (Б) след корозия в солна киселина с инхибитор 
супернатанта, получена при култивиране върху 10% захароза; (В) 
контрола -  след корозия в морска вода. 
 

Микробният биофилм, получен при култивиране на щама 
L. plantarum Тs върху 10% глюкоза го предпазва от корозия в 
морската вода и солна киселина(Фиг. 35 А, Б). Фиг. 35 В показва 
снимка на стоманена повърхност, третирана директно с морска 
вода. Наблюдаваните ламели са най-вероятно кристали от FeCl2, 
който е продукт на корозията. Микроскопските техники 
предоставят информация за морфологията на микробните клетки 
и колонии, техното разпределение по повърхността, наличието на 
ЕПЗ (фиг. 35 А, Б) и естеството на корозионните продукти 
(кристални или аморфна; Фиг. 35 В). Те могат да разкрият и 
степента на корозия (напр. дълбочинна или равномерна корозия), 
да визуализират  промените в микроструктурата и 
повърхностната функция след отстраняване на биофилма и 
продуктите на корозия (фиг. 35 В). Способността на ЕПЗ да 
свързва специфични метални йони силно влияе върху адхезията 
му към металната повърхност и способността му да концентрира 
метални йони от повърхности и среди. Свързването на металите 
може да е важно за реакции на пасивация и активиране на 
корозията. Наблюдавана е и обратна връзка между ЕПЗ и 
процента на корозията на стоманата. Предполага се, че подобни 
реакции могат да се срещат в естествената среда, водеща до 
образуване на защитен биофилм върху металната повърхност. 
Geel-Schutten, G. H. Van (2000) показва, че видът Lactobacillus 
reuteri произвеждащ полизахарид,  действа като силен  
инхибитор на корозия с почти пълна защита на нисковъглеродна 
стомана, намалявайки скоростта на корозия с 95%. От това, 
следва, че някои микроорганизми и/или техните полизахариди 
могат да действат като силни корозиони инхибитори.  

От данните на фигура 36 е видно, че ЕПЗ, получен от 
щама L. plantarum Ts, се визуализира като изпъкналости по 
повърхността на пластините (Фиг. 36 А и Б). Технологията, 



 

 
54 

базирана на AFM - едномолекулна силова спектроскопия (AFM – 
SMFS), е мощен инструмент за характеризиране на 
предизвиканите от силата конформационни преходи, динамиката 
и супермолекулните структури на полизахаридите на молекулно 
ниво (Giannotti, 2007 a, b; Q. Zhang, 2006). Максималната 
височина на изпъкналости при 10% разтвор на глюкоза е 166,2 
nm, при 10% разтвор на захароза е 201,6 nm, а при контролата 
няма получени изпъкналости. Този резултат показа 
псевдопластично поведение, поради силното взаимодействие 
между водни молекули и хидроксилните групи (-OH) на 
синтезирания от L. plantarum Ts ЕПЗ. Подобен експеримент се 
съобщава за кисел полизахарид (T. Feng, 2008; K. Haxaire, 2003). 
AFM изображенията показват различни форми, сферични бучки и 
изпъкналости, съответно в ниска и висока концентрация. 
Намаляването на вискозитета може да се дължи и на 
разграждането на полимера поради разцепването на гликозидни 
връзки в полизахаридната структура (Ma, 2012). 
 
                               А)                                                          

 
 
 
 
 
 
 
                А)                                                                        Б) 

 
 
 
 
 
                                     В) 
 

Фигура 36. AFM снимки на молекулната структура на 
ЕПЗ, получен от щам L. plantarum Ts. Биофилмът, който се 
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формира от МКБ е при култивиране на щама върху: А) 10% 
глюкоза; Б) 10% захароза; В) контрола морска вода. 

6.3. Влияние на крайните ферментационни продукти върху 
корозионния процес 

Изследвано е и влиянието на крайните продукти на 
млечнокиселата ферментация – 80% млечна киселина, 
концентрирана оцетна киселина, 96% етилов алкохол и СО2 
върху корозионния процес на нисковъглеродна стомана. За целта 
метални пластинки бяха поставени стерилно в разтвори 
съответно на   млечна киселина, оцетна киселина, етилов алкохол 
и СО2 за 120 часа. Контролата е получена от поставяне на 
стоманената пластинка  в дестилирана вода. След обработката 
стоманените проби се промиват с вода и се изсушават до 
постоянно тегло. На базата на разликата в масите на пластините 
(ΔG)  преди и след обработката са изчислени  скоростта на 
корозия (К), степента на защита (Z) и коефицента на защита (γ). 
Обработените опитни резултати са представени в таблицата 7 и 
фигури 37. 
 
Таблица 7. Параметри на корозия  

проба разтвор K.10-5, 
g/cm2.h 

Z, % γ 

1. Млечна киселина 0.50 13.80 1.16 
2. Оцетна киселина 2.03 0 0.28 
3. СО2 0.53 8.62 1.09 
4. Етилов алкохол 0.08 86.21 7.25 
5. Контрола 0.58 - - 

 
 
 
 
 
                                                         
                 А)                                Б)                                   В)   

Фигура 37. Формиране на биофилм от крайните продукти 
на ферментация върху повърхността на нисковъглеродна 
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стомана, визуализирана чрез SEM: А) оцетна киселина; Б)  
млечна киселина;  В) въглероден диоксид. 

 
Покритието, образувано върху стоманената проба, когато 

е обработено с оцетна киселина, показва, че няма защита от 
корозия (Таблица 7 и Фигура 37 А). Покритието вероятно се 
дължи на синтеза на железен ацетат. Фигура 37 Б показва снимка 
на  повърхност на стоманена проба, третирана директно с млечна 
киселина. Покритието тук вероятно се състои от черни лактатни 
кристали. Когато стоманената пластина е обработена с етилов 
алкохол, е регистриран най-високият коефициент на защита, 
86,21% (Таблица 7). Въглеродният диоксид (Фигура 37 В) 
причинява корозия на пробата от стомана, поради факта, че 
образува слаба въглеродна киселина във вода. От таблица 7 се 
вижда, че скоростта на корозия (K.10-5, g/cm2.h) във въглеродната 
киселина е малко по-висока от тази в млечната киселина и около 
четири пъти по-ниска от тази в оцетната киселина. В 
литературата няма информация за ефекта на крайните продукти 
на ферментацията върху корозионния процес. Това наше 
изследване е първо в тази област. 
 
6.4. Изследване съвместната адхезия на L. plantarum Ts и 
Staphylococcus aureus 745 върху различни метали  

Проведен е и експеримент за способността на щама L. 
plantarum Ts съвместно с патогена Staphylococcus aureus 745 да 
адхезира върху различни метални повърхности in vitro с оглед 
приложението му в стоматологията и медицината. Пластините, 
използвани в експеримента, изработени от мед, алуминий, 
нисковъглеродна стомана и цинк, се претеглят с точност до 
0,0001 g. Чрез прецизно претегляне на металните пластини преди 
и след обработката е установена минимална отрицателна промяна 
в теглото им, която може да бъде причинена от намаляване в 
резултат на корозионни процеси, от една страна, или растеж 
поради образуването на биофилм, от друга. Пластините са 
поставяни стерилно в течна среда, която съдържа смес от L. 
plantarum Ts и S. aureus 745 в пропорция 1:1. Пробите са 
инкубирани при 37 °С в продължение на 24 часа. Структурата на 
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слоя върху металните плочи е анализирана чрез SEM JSM 5510. 
Всички експерименти са извършени  трикратно. Получените 
резултати са показани на фиг. 38. 

 
 
 
 
 
 

                            
                           А)                                                 Б) 

 
 
 
 
 
 

                          В)                                                  Г) 
Фигура 38. SEM на тестваните проби: А) нисковъглеродна 

стомана; Б) мед; В) алуминий; Г) цинк. 
 
Най-тънкият биофилм за двете бактерии е регистриран на 

повърхността на медната плоча (фиг. 38 Б). Когато е използвана 
комбинирана култура върху повърхността на алуминиевите и 
стоманените плочи, предимно прилепва патогенната бактерия 
(фиг.38 А и В). Върху цинковата плоча прилепва само 
пробиотичната бактерия (фиг.38 Г). Според Van Loosdrecht et al. 
(1990) адхезията на бактериите не влияе пряко върху техния 
метаболизъм и растежния добив. Предполага се, че промените в 
скоростта на растеж поради адхезия на бактериите са главно 
резултат от промените в наличността на хранителни вещества 
(Gottenbos B., 2001). В зависимост от количеството на 
адсорбираните хранителни вещества и дали адсорбцията се 
възстановява лесно, темповете на растеж на прилепналите 
бактерии може да бъде намалена или увеличена по отношение на 
растежа на техните планктони. S. aureus расте по-бързо върху 
метала, докато S. epidermidis расте по-бързо върху полимерните 
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биоматериали (Gottenbos B., 2001). След адхезия към 
биоматериали повечето микроорганизми започват да секретират 
слуз и да се вграждат в слузест слой. Гликокаликсът е важен 
фактор на вирулентност за биофилм центрирани инфекции - BCI 
обяснява изключително честото разпространение на слуз, 
произвеждана от  S. epidermidis в BCI (Christensen GD, 1989). 
Гликокаликсът осигурява защита срещу хуморални и 
извънклетъчни имунни компоненти, тъй като те не могат лесно да 
дифундират през слузния слой (Costerton JW, 1999). След като 
гликокаликсът е образувал BCI с всичките му усложнения, в 
крайна сметка се стига до отстраняването на импланта. Защо 
обаче само на цинковата плоча се образува биофилм от полезните 
бактерии, е трудно да се отговори на този етап. Според нас е 
вероятно  различията да се появят и в процеса на адхезия при in 
vitro и in vivo условия, защото и други процеси също влияят 
върху живия организъм 
 
6.5. Влияние на ЕПЗ върху растежа на млечнокиселите 
бактерии и ентеричните патогени 

Растежът и използването на ЕПЗ от L. plantarum Ts и 
Escherichia coli 3398, Staphylococus aureus 745, Bacillus subtilis 
6633, Salmonella Typhimurium 3591, Listeria monocytogenes 863 и 
Enterobacter aerogenes 3691 е оценен в mMRS среда с 1% ЕПЗ 
при 37 °С за 24 часа. Растежът на МКБ също е анализиран в 
mMRS с 1% глюкоза (положителна контрола). Наблюдава се 
растежът на патогенните бактерии Escherichia coli 3398, 
Staphylococus aureus 745, Bacillus subtilis 6633, Salmonella 
Typhimurium 3591, Listeria monocytogenes 863 и Enterobacter 
aerogenes 3691 като се използва LB среда, допълнена с 1% ЕПЗ и 
1% глюкоза (положителен контрол) като въглерод източник 
отделно. Растежът на бактериите се измерва чрез 
турбидиметричен метод при 650 nm и се калибрира спрямо 
сухото тегло на клетката с помощта на спектрофотометър (UV / 
Vis Shimadzu, Япония). За всеки експеримент данните са 
анализирани с помощта на статистически пакет Excel. 

Растежът на щама L. plantarum Ts в модифициран MRS 
бульон, допълнен с използване на ЕПЗ от МКБ е показан в 
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таблица 8. Растежът на патогенните бактерии се следи с помощта 
на LB среда, допълнена с 1% ЕПЗ от МКБ и 1% глюкоза 
(положителен контрол) като източник на въглерод отделно. 
Растежът е оценен по отношение на максимална оптична 
плътност при 600 nm и специфична скорост на растеж, 
постигната по време на 24 часа ферментация. Като контрола са 
използвани кинетиката на растежа на глюкозата. 

 
Таблица 8. Използване на олигозахарид 

Видове Растеж на  
MRS 

OD глюкозаa Растеж на 
MRS-ЕПЗ 

OD ЕПЗa 

L. plantarum Ts + 5,9±0,12 + 1,2±0.05 
E. coli 3398 + 0,4±0,02 - 0,2±0,01 

St. aureus 745 + 0,2±0,01 - 0,1±0,02 
B. subtilis 6633 + 0,3±0,02 - 0,3±0,03 
S. Typhi. 3591 + 0,1±0,01 - 0,1±0,01 

L. monocytogenes 
863 

+ 0,1±0,03 - 0,1±0,02 

E. aerogenes 3691 + 0,1±0,03 - 0,2±0,02 
a Оптична плътност (OD) при 600 nm след 24 часа в MRS, MRS-
ЕПЗ бульони. За всеки експеримент данните са анализирани с 
помощта на статистическия пакет Excel. Показанията на OD и 
стандартните отклонения са изчислени от дублиращи се проби от 
три отделни експеримента. 

От данните в таблицата е видно, че видът L. plantarum Ts, 
ферментира ЕПЗ от МКБ. Патогенните щамове E. coli 3398, St. 
aureus 745, B. subtilis 6633, S. Typhi. 3591, L. monocytogenes 863 и 
E. aerogenes 3691 не показват никакъв ръст на среда с ЕПЗ в 
сравнение със средата с глюкоза (таблица 8), което показва, че 
патогенните щамове не могат да използват ЕПЗ като източник на 
въглерод. 

ЕПЗ от L. plantarum Ts показа потенциално пребиотично 
свойство, като избирателно подкрепя растежа на МКБ. 
Патогенните щамове не показват  растеж в средата, съдържаща 
ЕПЗ като източник на въглерод, което показва, че в присъствието 
на ЕПЗ, МКБ ще бъдат селективно обогатени, докато патогенните 
членове на Enterobacteriaceae ще бъдат потиснати.  
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ИЗВОДИ 
 

1. Показано е, че в състояние на стрес и трите вида Lactobacillus 
bulgaricus, Lactobacillus fermentum Ts и Lactobacillus plantarum Ts 
от род Lactobacillus променят размерите си.  
 
2. Доказано е, че и трите вида L. bulgaricus, L. fermentum Ts и L. 
plantarum Ts са в състояние да образуват полизахариди при 
култивиране върху различни въглехидрати. 
 
3. Установено е, че видът L. plantarum Ts е в състояние да 
образува микробен биофилм при култивирането върху различни 
въглехидрати. 
 
4. Показано е, че видът L. plantarum Ts адхезира металните 
повърхности като образува стабилен биофилм с дебелина 13-14 
µm. 
 
5. Специфичната растежна скорост на  щама L. plantarum Ts 
показва, че той усвоява различните въглехидрати в различна 
степен.  
 
6. Показано е, че основният монозахариден състав на 
синтезираните ЕПЗ е от глюкоза, фруктоза и захароза. 
 
7. HPLC анализът показва, че във всички случаи при култивиране 
на шесте използвани от нас въглехидрати – глюкоза, фруктоза, 
захароза, галактоза, лактоза и малтоза видът L. plantarum Ts 
синтезира ЕПЗ с висока средна молекулна маса (Мw).  
 
8. Култивирането на щама  L. plantarum Ts в присъствие на  10% 
р-р  на въглехидрата – глюкоза, фруктоза, захароза, галактоза, 
лактоза и малтоза има антикорозионен ефект. 
 
9. За първи път е показано влиянието на крайните 
ферментационни продукти върху корозионния процес. Показано 
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е, че ЕПЗ, синтезирани от видa  L. plantarum Ts са по-добри 
инхибитори на корозия от крайните продукти на ферментация. 
 
10. Изследванията върху съвместната адхезия на L. plantarum Ts и 
Staphylococcus aureus 745 върху различни метали показват, че 
видът  L. plantarum Ts предпочитано се адхезира върху цинкови 
повърхности. 
 
11. Показано е, че видът L. plantarum Ts проявява пробиотични 
свойства. 
 
12. Доказано е, че ЕПЗ, синтезиран при култивиране на вида L. 
plantarum Ts върху глюкоза може да се използва като пребиотик. 

 
СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Приноси с фундаментално значение 
1. Доказано е, че видът Lactobacillus plantarum Ts е в състояние да 
образува микробен биофилм при култивирането върху различни 
въглехидрати и да адхезира метални повърхности с образуване на 
стабилен биофилм. 
2. Доказан е монозахаридния състав на ЕПЗ получени от вида 
Lactobacillus plantarum Ts култивиран върху различни 
въглехидрати. 
3. Синтезираните ЕПЗ са от олиго- и полизахариден тип със 
средна молекулна маса Mw. 
4. За първи път е показано влиянието на крайните 
ферментационни продукти върху корозионния процес. 
Приноси с практическо значение 
1. Доказани са протектиращи свойства на екзополизахариди 
синтезирани от щам Lactobacillus plantarum Ts изолиран от 
ръжено брашно. 
2. Доказани са пробиотичните свойства на вида  Lactobacillus 
plantarum Ts и пребиотичните свойства на синтезирания ЕПЗ при 
култивиране върху глюкоза. 
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