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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в рамките на полето подолу):
С настоящия проект се прави опит да се повиши ефективността на биологичното
разграждане на класове ксенобиотици при едновременното прилагане на постоянно
електрично поле, което стимулира окисляването на междинните съединения-инхибитори
и ускорява биодеградацията на ксенобиотика. Като моделни съединения са изследвани
1,2-дихлороетан, 1,2-дибромоетан, фенол и полиароматни въглеводороди. От
изследваните щамове най-висока устойчивост към биоразграждането на 1,2-диброметана
има Bradyrhizobium japonicum 273. Анализът на опитните данни показва, че процесът на
ускоряване е предимно електрохимичен.
Електричното поле повишава устойчивостта на щамовете Klebsiella oxytoca и B.
japonicum спрямо 1,2-дихалогенопроизводните на етана: 1,2-дихлороетан и 1,2дибромоетан. Полето повишава специфичната скорост на растеж за бактериите K. oxytoca,
B. japonicum, Ps. putida при определен аноден потенциал.
При Ps. putida под въздействието на електрично поле се постига максимално
количество преработен фенол, три пъти повече отколкото при контролните експерименти.
Ензимологичният анализ показва, че електричното поле стимулира активността на
ензимите фенол-хидролаза и 1,2-катехол диоксигеназа. Не се наблюдава активност на
ензима 2,3-катехол диоксигеназа, което е индикация за орто-механизъм на
биодеградацията на фенола от изследвания щам – резултат с фундаментална научна
стойност. Анализът на електрохимичните данни показва, че при електричното
стимулиране на биодеградацията на фенол с щама Pseudomonas putida е налице
биохимично стимулиране, а не електрохимичен процес на окисление. Чувствителност на
ензимната активност спрямо анодния потенциал се наблюдава и при биодеградацията на
фенол от Trichosporon cutaneum R57.
Щамовете T. cutaneum R57 и Penicillium commune успешно разграждат фенол. За
втория щам това е оригинален резултат; наблюдаван за пръв път. За пръв път е установена
способността на щама Trichosporon cutaneum R57 да разгражда кондензирани
полиароматни съединения (фенантрен, антрацен, нафтален). Най-добри резултати са
получени за нафталена.
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Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
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Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък анализ на тяхната
приложимост (до 1 стр. в рамките на полето по-долу)
Изследвани са възможностите на бактериални щамове и плесени за разграждане на
ксенобиотици. В качеството на такива са избрани 1,2-дихлороетан, 1,2-дибромоетан, както
и ароматни съединения (фенол) и други поликондензирани въглеводороди (фенантрен,
нафтален, антрацен.
Изследван е ефекта на постоянно електрично поле върху скоростта на биодеградация и
устойчивостта на щамовете сопрямо инхибиращото и токсичното действие на субстратите.
Получени са следните по-важни резултати.
1. При Ps. putida под въздействието на постоянно електрично поле се постига максимално
количество преработен фенол, което е три пъти повече отколкото при контролните
експерименти. Ензимологичният анализ показва, че електричното поле стимулира активността
на ензимите фенол-хидролаза и 1,2-катехол диоксигеназа.
2. Не се наблюдава активност на ензима 2,3-катехол диоксигеназа, което е индикация за ортомеханизъм на биодеградацията на фенола от изследвания щам – резултат с фундаментална
научна стойност.
3. Анализът на електрохимичните данни показва, че при електричното стимулиране на
биодеградацията на фенол с щама Pseudomonas putida е налице биохимично стимулиране, а
не електрохимичен процес на окисление. Чувствителност на ензимната активност спрямо
анодния потенциал се наблюдава и при биодеградацията на фенол от Trichosporon cutaneum
R57.
4. Щамовете T. cutaneum R57 и Penicillium commune успешно разграждат фенол. За втория щам
това е оригинален резултат; ефектът е наблюдаван за пръв път. За пръв път е установена
способността на щама Trichosporon cutaneum R57 да разгражда кондензирани полиароматни
съединения (фенантрен, антрацен, нафтален). Най-добри резултати са получени за нафталена.
5. С помощта на молекулярно-генетични методи е доказана идентичността на изолирания щам с
Penicillium commune.

Резултатите показват, че прилагането на електрично поле ускорява биодеградацията на
халогенопроизводните и фенола. Този резултат позволява да се работи при по-високи
концентрации на замърсителите, за по-кратко време. Това е резултат с практическа
стойност.
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