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Abstract 
The effect of the 5-speed freezing - 0.3, 1.5, 15.0, 30.0 and 400°С/min on survival of Lactobacillus 

delbrueckii ssp. bulgaricus strain 1381 and Streptococcus thermophilus strain 1374 was investigated. As a 
cryoprotectant medium were used solutions of sucrose and chitosan. Experimental data obtained show that the 
tested strains had the highest survival rate for freezing by immersion in liquid nitrogen. In the samples without 
the protective environment it is in the range from 35 to 53%. In variants including cryoprotectants survival of 
Lactobacillus bulgaricus 1381 reaches 72%, and of Streptococcus thermophilus 1374 - 80%. 
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Въведение 
Млечнокиселите бактерии намират широко 

приложение като стартерни култури  за 
производство на сирене, ферментирали млека, 
хлебни изделия и др. [5]. 

Често използвана технология за запазване на 
активността и жизнеспособността на клетъчните 
култури е замразяването им при ниски 
температури (<-40°C) [8]. Резистентността на 
млечнокиселите бактерии към замразяване е 
различна и зависи от щама, условията на 
култивиране преди замразяване, състав (вид и 
концентрация на криопротекторите) и условия на 
замразяване [1]. 

Скоростта с която се провежда замразяването 
оказва съществено влияние върху активността на 
бактерийните клетки, технологичните им 
свойства след размразяване (ферментативна 
активност, производство на ароматни 
съединения, постигане на желаната текстура) и 
качеството на крайните продукти.  

Охлаждането и замразяването на биологични 
обекти е свързано с образуване на различни 
кристали лед. Скоростта на замразяване е един от 
основните фактори, определящи по какъв начин 
ще протече термодинамичното уравновесяване 

на парите в клетките - чрез дехидратация или 
чрез вътрешноклетъчно замразяване [3]. 

Въпреки, че зависимостта между скоростта на 
замразяване и биологичната активност на 
млечнокиселите бактерии не е добре изучена и 
изследванията в тази област имат ограничен 
характер, се очертават два основни механизма на 
клетъчно увреждане в зависимост от скоростта на 
замразяване [9]. 

При бавно замразяване (~0,01-2°С/min) се 
формират главно извънклетъчни хексагонални 
форми лед, които оказват механичен натиск 
върху клетъчната мембрана. Образуваните 
ледени кристали индуцират високи концентрации 
на разтворените в извънклетъчната среда 
вещества, промени в рН и последваща 
дехидратация на клетките т.е. клетъчното 
увреждане се причинява основно от осмотичен 
стрес [6]. 

 При замразяване с високи скорости на 
охлаждане (~10,0-15°С/min) се образува 
дребнокристална матрица от смесени форми лед 
– хексагонални и кубични, равномерно 
разпределена в тъканта на продукта и се приема, 
че увреждането се дължи на образуването на 
вътреклетъчни кристали [4].  
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Алтернативна теория обяснява механизма на 
клетъчно увреждане при високи скорости с 
осмотичен дисбаланс, който се получава по 
време на размразяването, а не с образуването на 
вътреклетъчен лед [7]. 

В лабораторни условия се използват и 
свръхбързи скорости на замразяване, при които 
течната фаза замръзва мигновено, а структурата 
се определя като безкристална - явление, 
известно под термина “витрификация”, поради 
стъкловидното, аморфно състояние на системата 
[2,3] . 

За повишаване преживяемостта и 
жизнеспособността на микроорганизмите, 
клетъчни суспензии и други биологични обекти 
при замразяване в културалната среда се добавят 
защитни вещества - криопротектори [1].  Като 
криопротектори са използвани сложни химични 
и биологични разтвори, серуми, полимери или 
други вещества, които причиняват частична 
дехидратация на клетките. Едни от най-
характерните свойства на криопротекторите са 
разтворимостта им във вода, способността им да 
образуват обратими комплекси с водата, йоните, 
макромолекулите и други компоненти на 
биологичните системи [10]. 

Настоящото изследване е насочено към 
проучване на ефекта от 5 скорости на 
замразяване 0.3, 1.5, 15.0, 30.0 и 400°С/min върху 
преживяемостта на два щама млечнокисели 
бактерии - Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 
щам 1381 и Streptococcus thermophilus щам 1374. 
Изследвано е влиянието на някои природни 
хидроколоиди (захароза и хитозан), в качеството 
им на криозащитни среди при замразяване на 
клечъчните култури. 

 
Материали и методи 
В изследването са използвани щамове 

млечнокисели бактерии - Lactobacillus bulgaricus 
1381 и Streptococcus thermophilus 1374 от 
колекцията на НБПМКК. След култивиране на 
щамовете в среда от обезмаслено мляко и 
достигане на определено ниво на растеж, 
културалната течност се центрофугира в 
продължение на 4000 rpm за 15 min. Получената 
утайка от биомасата се промива и повторно се 
ресуспендира във стерилен физиологичен 
разтвор. Бактериалните суспензии се добавят към 
разтворите на захарозата и хитозан и се 
хомогенизират за 10 мин. в лабораторен реактор. 
В експерименталната част е използвана захароза, 
за която е доказано, че притежава 
криопротективни свойства и хитозан, който не е 
проучван в качеството на защитна среда при 

замразяване и лиофилизация на млечнокисели 
бактерии.   

От всеки щам са изготвени следните 
вариантни проби: 
• клетъчна суспензия без криопротектор,  
• клетъчна суспензия, протектирана с 5% -ен 

разтвор на захароза,   
• клетъчна суспензия, протектирана с 4% -ен 

разтвор на хитозан.  
Пробите са разпределени в криотуби по 10 ml.  
Изследвани са 5 скорости на замразяване – 

0.3, 1.5, 15.0, 30.0 и 400°С/min, от температура 
20°С  до -196°С.  

При прилагане на ниски - 0.3 и 1.5°С/min и 
високи - 15.0 и 30.0°С/min скорости, пробите са 
замразени на азотни пари под температурата на 
пълно втвърдяване до -80°С  и шоково, чрез 
потапяне в течен азот при 400°С/min до -196°С .  

Експериментите са проведени на апарат за 
програмно замразяване,  работещ с течен азот на 
фирмата „Union Carbide”, състоящ се от 
транспортируем дюаров съд, програмен 
замръзвател; контейнер за съхранение на 
биологичния материал в течен азот и в пари на 
азота; камера за програмно замразяване и 
записващо устройство.  

 
Резултати и обсъждане 
След прилагане на всяка от скоростите на 

замразяване, броят на преживелите 
микроорганизми от щамовете Lactobacillus 
bulgaricus 1381 и Streptococcus thermophilus 1374 
е отчетен по метода на пределното разреждане 
Mc Crady. 

Резултатите, отразяващи влиянието на 
различните скорости на замразяване върху 
преживяемостта на изследваните щамове, са 
представени в таблици 1 и 2. 

За да се илюстрира устойчивостта на двата 
щама млечнокисели бактерии при това 
изследване са построени криви със средни 
стойности за преживяемостта при всяка 
приложена скорост на замразяване (Фиг. 1, 2 
и 3). 

Резултатите от проведените експерименти 
показват, че при замразяване с ниски 
скорости - 0.3 и 1.5°С/min, преживяемостта 
на изследваните щамове е най-ниска. В 
пробите без криопротектор тя се движи в 
границите от 25 до 38%, а в останалите с 
включена криопротективна среда, 
преживяемостта нараства с около 10%. 
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Таблица 1. 
Преживяемост на щам Lactobacillus bulgaricus 1381 при различни скорости на замразяване и 

криопротекция 
Без криопротектор Разтвор на захароза Разтвор на хитозан Скорост на 

замразяване 
°С/min 

Начален 
брой 
МО 
logN 

Брой 
МО  
logN 

Прежи 
вяемост 

% 

Брой 
МО  
logN 

Прежи 
вяемост  

% 

Брой 
МО  
logN 

Прежи 
вяемост  

% 
0,30 9,51 2,40 25 2,88 30 3,98 42 
1,50 9,51 2,70 28 3,30 35 4,18 44 
15 9,51 2,89 30 4,15 44 4,98 52 
30 9,51 2,38 36 4,63 49 5,18 54 
400 9,51 3,96 42 5,40 57 6,65 72 

 
Таблица 2.  

Преживяемост на щам Streptococcus thermophilus 1374 при различни скорости на замразяване и 
криопротекция 

 
Без криопротектор Разтвор на захароза Разтвор на хитозан Скорост на 

замразяване 
°С/min 

Начален 
брой 
МО 
logN 

Брой 
МО  
logN 

Прежи 
вяемост 

% 

Брой 
МО  
logN 

Прежи 
вяемост  

% 

Брой 
МО  
logN 

Прежи 
вяемост  

% 
0,30 8,30 2,94 35 3,53 43 3,87 47 
1,50 8,30 3,19 38 3,70 45 3,81 46 
15 8,30 3,61 43 4,12 50 4,54 55 
30 8,30 3,86 47 4,20 51 4,87 59 
400 8,30 4,37 53 6,38 77 6,65 80 

  

   

Фиг. 1. Влияние на скоростта на замразяване      Фиг. 2. Влияние на скоростта на замразяване 
               върху преживяемостта на щам                      върху преживяемостта на щам 
                  Lactobacillus bulgaricus 1381           Streptococcus thermophilus 1374 

 
Допускаме, че ниския процент преживяемост 

се дължи на образуването на големи 
извънклетъчни кристали и свързаната с това 
повече или по-малко изразена дехидратация на 
клетката. При тези условия клетката силно се 
преохлажда и налягането на парите вътре в нея 
става по-високо, в сравнение с налягането на 
външния лед. При такъв температурен градиент и 
прогресираща външноклетъчна кристализация, 
концентрацията на биологичните електролити в 
клетката се повишава, което повлиява критично 
белтъчните структури и може да доведе до гибел 

на клетката. От двата изследвани щама, клетките 
на щам Streptococcus thermophilus 1374 (фиг.2) 
показват по-висока степен на преживяемост. В 
среди без криопротектор тя е 35-38%, а в пробите 
с включени криопротективни среди се покачва 
почти с 1 логаритмична единица до 47%. 
Подобна зависимост е установена и при  клетките 
на Lactobacillus bulgaricus 1381 (фиг.1), които са 
термолабилни и при тях стойностите са 
значително по-ниски. 

При ускоряване темпа на охлаждане със 
скорости 15 и 30°С/min се наблюдава тенденция 
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към повишаване на преживяемостта на клетките. 
При пробите без криопротектор тя достига до 
47%, а при тези с включена защитна среда 
достига до 59%. По-високата скорост на 
охлаждане способства за по-интензивно 
преохлаждане на водата и бързо формиране на 
дребни вътрешноклетъчни кристали с правилна 
форма, които увреждат в по-малка степен 
клетъчните структури и биомембраните. И при 
тези скорости на замразяване се запазва 
тенденцията към по-голяма стабилност на 
клетките на щам Streptococcus thermophilus 1374 
спрямо Lactobacillus bulgaricus 1381. 

Експериментално получените данни показват, 
че при скорост400°С/min, когато клетъчните 
суспензии се замразяват шоково, чрез потапяне в 
течен азот изследваните щамове са с  най-висока 
преживяемост. В пробите без защитна среда тя е 
в границите от 42 до 53%. Във вариантите с 
включени криопротектори с най-висока степен на  
преживяемост е Streptococcus thermophilus 1374-
80%, а при Lactobacillus bulgaricus 1381 достига 
до 70%.  

По отношение на използваните  
криопротектори се установи, че в сравнение със 
захарозата, която е доказан криопротектор и 
увеличава преживяемостта на клетките на 
Streptococcus thermophilus 1374 до 2,01 
логаритмични единици и на Lactobacillus 
bulgaricus 1381  до 1,44 logN, при хитозана това 
увеличение е сравнително по-високо и достига 
при клетките на Streptococcus thermophilus 1374 
до 2,28 логаритмични единици, на Lactobacillus 
bulgaricus 1381 до 2,69 logN. Тази тенденция се 
запазва  при всички скорости на замразяване. По 
силно изявения  криопротективен ефект на 
хитозана се отдава на неговата структура и 
биологична активност. В структурно отношение 
представлява линеен полизахарид, съставен от 
произволно разпределени β- (1-4) -свързани D-
глюкозамин и N-ацетил-D-глюкозамин единици. 
Като хидроколоид, хитозанът ефективно 
увеличава колоидно свързаната вода, в следствие 
на което се понижава евтектичната температура 
на разтворите и намалява количеството на 
замръзнала вода. По този начин се преодолява 
негативното въздействие на процеса на 
замразяване върху нативната структура на 
клетките и се постига по-висок процент 
преживяемост. 

Заключение 
Експериментално получените данни показват, 

че изследваните щамове имат най-висока 
преживяемост при шоково замразяване чрез 

потапяне в течен азот – до 53% в пробите без 
защитна среда. Включването на протективна 
среда увеличава преживяемостта на Lactobacillus 
bulgaricus 1381 до 70%, и на Streptococcus 
thermophilus 1374 до 80%. Установено е, че 
хитозанът, използван в качеството на защитен 
агент увеличава ефективността на 
криопротекцията и повишава в значителна степен 
преживяемостта на изследваните щамове 
млечнокисели бактерии, в сравнение с доказания 
криопротектор – захароза. 
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