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Abstract 
A batch process of culturing of the strain Lactobacillus plantarum BG24, both in dynamic and in static 

conditions, was performed. It was found that in both types of culture high numbers of viable cells (1015 
cfu/cm3), which is a requirement for probiotic microorganisms, were accumulated. The results of the 
mathematical modeling showed that in the bioreactor the growing conditions were better compared to those 
during static culturing. 
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1. Въведение 
През последните десетилетия хората започват 

да обръщат все повече и повече внимание на 
начина си на хранене поради подобряване на 
стандарта на  живот, но и в резултат от стреса 
в ежедневието. Това води до нарастване на 
интереса към естествените и здравословните 
храни, които оказват  благоприятен ефект 
върху организма. Към този вид храни могат да се 
отнесат и някои ферментирали продукти. 
Разработването на  функционални  храни засяга  
продукцията  на храни, съдържащи пробиотици 
и/или пребиотици, които подсилват 
благоприятната за здравето чревна микрофлора 
[1, 4, 5]. 

Основните компоненти на пробиотиците са 
млечнокиселите бактерии (Lactobacillus, 
Enterococcus, Pediococcus, Lactococcus, 
Streptococcus, Leuconostoc) и бифидобактериите, 
които се прилагат и при производството на 
пробиотични храни [1, 4, 5], като най-голям е 
делът на лактобацилите. 

Не всички лактобацили могат да бъдат 
включени в състава на пробиотици и 
пробиотични храни, а само тези, които имат 
определени свойства [2, 3]. Едно от изискванията 

към лактобацилите, които могат да се включват в 
пробиотични препарати и продукти е да 
позволяват промишлено култивиране и достигане 
на високо съдържание на жизнеспособни клетки 
[2]. 

Процесът на култивиране зависи от редица 
параметри, които трябва да бъдат познавани и 
моделиране. За целта се използват кинетични 
модели, чрез които процеса на култивиране може 
да се контролира, управлява и оптимизира. 
Едновременно с това познаването на 
кинетичните параметри на развитие на 
микробната популация дава възможност да се 
сравняват различни щамове и да се подбират 
тези, развиващи се с максимална специфична 
скорост на растеж и/или максимална скорост на 
киселинообразуване [2]. 

В теорията и практиката на математичното 
моделиране на микробния процес съществуват 
редица кинетични модели. Всеки от тях предлага 
различно описание на ферментационния процес, 
поради което изборът на модел трябва да се 
основава на познаването на ферментационния 
процес. Измежду многото модели логистичната 
крива (уравнението на Verhulst) дава възможност 
да се получат параметри с ясен биологичен 
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смисъл, чрез които могат да се сравняват 
параметрите на развитие на микробната 
популация [2]. 

 
Целта на настоящото изследване е периодично 

култивиране на щам Lactobacillus plantarum BG 
24, при статични и динамични условия и 
определяне на кинетичните параметри на 
развитие на популацията чрез уравнението на 
логистичната крива. 

2. Материали и методи 

2.1. Микроорганизми 
Изследванията в настоящата работа са 

проведени със щам Lactobacillus plantarum BG24 
- изолиран от естествено ферментирали зърнени 
храни – боза. 

2.2. Хранителни среди 
А. MRS - бульон (среда на De Man, Rogosa 

& Sharpe) (g/dm3): пептон от казеин - 10; 
дрождев екстракт - 4; месен екстракт - 8; глюкоза 
- 20; K2HPO4 - 2; натриев ацетат - 5; диамониев 
цитрат - 2; MgSO4 - 0.2; MnSO4 - 0.04; Tween 80 - 
1 сm3; pH=6.5. Средата се стерилизира за 15 
минути при 120ºС. 
Б. LAPTg10 – агар (g/dm3): пептон - 15; 

дрождев екстракт - 10; триптон - 10; глюкоза - 10. 
pH се довежда до 6.6 - 6.8 и се добавя Tween 80 - 
1cm3/dm3 + 2% агар. Средата се стерилизира за 20 
минути при 121ºС. 
В. Физиологичен разтвор (g/dm3): NaCl - 5. 

Стерилизира се 20 минути при 121ºС. 

2.3. Методи 
А. Метод за определяне на титруема 

киселинност. 
За определяне на киселинообразуващата 

способност  на млечнокиселите бактерии е 
използван  методът на Тьорнер. Един °Т се 
равнява на 1сm3 0,1N NaOH, изразходван за 
неутрализация на еквивалентно количество 
органична киселина, която се съдържа в 100 сm3 
културална среда. 

Методът се основава на титруването на 
пробата с 0,1N NaOH. За целта от всяка проба 
(бактерии развити в обезмаслено мляко или в 
течна хранителна среда) се взема по 10 сm³ и се 
прибавят 20 сm3 дестилирана вода. Титрува се с 
0,1N NaOH при индикатор фенолфталейн до 
появата на слабо розово оцветяване, което се 
запазва в течение на една минута. 

Б. Определяне на жизнеспособните клетки 
на лактобацилите. 

През определено време се вземат проби от 
биореактора и от епруветките за статично 
култивиране. Правят се десетократни 
разреждания във физиологичен разтвор. От тях 
се прави повърхностен посев върху LAPTg10 
агар. Петриевите блюда се инкибурат от 24 h до 
48 h при температура 37 °C до появата на 
единични колонии. 

2.4. Методи на култивиране 
Култивирането на млечнокиселите бактерии е 

проведено в лабораторен биореактор с 
геометричен обем 2 dm3 и работен обем 1,5 dm3. 
Биореакторът е снабден с управляващо 
устройство „Sartorius A2“, което включва 
управляващи контури за скоростта на 
разбъркване, температурата, рН и др.  

Биореакторът се стерилизира на „студено” 
чрез 0,3% разтвор на неомицин за 24 h. След това 
биореакторът се промива със стерилна вода. Във 
опитите e използвана среда MRS-бульон. 
Инокулатът е от 24 h култура на съответния щам. 
Необходимото количество инокулат за 
биореактора е 4,55 % (V/V). Хранителната среда 
се стерилизира при 121 ºС за 20 min. След 
охлаждане до 39-40 ºС подготвената среда в 
биореактора се инокулира с 4,55% (v/v) посевен 
материал от свежа 24 часова култура на 
изследвания щам на MRS – среда.  

Процесът на култивиране се провежда при 
37ºС, обороти на разбъркване 150 rpm, без 
подаване на въздух. Продължителността на 
култивиране е до 24 час, като периодично се 
вземат проби от културалната течност за анализ 
на общ брой жизнеспособни клетки на 
съответния щам (cfu/cm3) и титруема 
киселинност.  

Освен това биореактора е снабден с датчици, 
отчитащи pH и Eh (окислително-редукционен 
потенциал), затова при всяко пробовзимане 
отчитаме и тези показатели.   

Паралелно с проведеното периодично 
култивиране с непрекъснато разбъркване (в 
биореактор) е проведено и статично култивиране 
(в термостат) при същите условия.  

2.5. Кинетични модели и методи за 
идентификация 

За моделиране на кинетиката на процеса на 
култивиране е използвана следната система 
уравнения на логистична крива (1), както за 
биомасата, така и за млечната киселина. 
Идентификацията е извършена по метода на най-
малките квадрати с помощта на Microsoft Excel и 
Table Curve 2D чрез алгоритми заложени в 
използвания софтуер [6] 
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(1) 

където: µm – максимална специфична скорост на 
растеж, h-1; β – коефициент на вътрешно 
популационна конкуренция, CFU /(dm3.h); Хн и 
Хкр – съответно началната и крайната 
концентрация на биомасата, CFU /(сm3.h); Рн и 
Ркр са начална и крайна концентрация на 
млечната киселина, g/dm3, qpm е максималната 
специфична скорост на биосинтез на млечна 
киселина g/cfu.dm3.h  

3. Резултати и обсъждане 
Проведени са периодични процеси на 

култивиране на щам Lactobacillus plantarum BG 
24, както при динамични така и при статични 
условия. Резултатите от процесите на 
култивиране са обобщени на фиг.1 и фиг.2.  

При култивиране на Lactobacillus plantarum 
BG24 в лабораторен биореактор при разбъркване 
и температура 37 ºС, висок титър активни клетки 
се постига на 24h от старта на процеса. 
Количеството активна биомаса достига до 1015 
сfu/cm3, а титруемата киселинност е около 230 
°Т. Окислително-редукционният потенциал  
намалява до 12h, след което остава постоянен. С 
увеличаване на титъра на жизнеспособните 
клетки на лактобацилите се отчита понижение на 
рН в резултат на синтезираните млечна и други 
органични киселини (фиг.1). От получените 
резултати се вижда, че лаг-фазата е с 
продължителност 3h, след което културата 
навлиза в експоненциалната фаза на растеж. 

В условията на статично култивиране лаг-
фазата продължава около 6 h, след което 
културата навлиза в експоненциална фаза 
(фиг.2). На 24-я h от началото на култивирането 
се достига сравнима с биореактора концентрация 
на активна биомасата  - 1015 сfu/cm3. Титруемата 
киселинност е сходна с тази при динамичното 
култивиране – 230 °Т (фиг.2). 

 

 
Фиг.1. Динамика на млечнокиселия процес с щам Lactobacillus plantarum BG 24 в биореактор 

 
Получените резултати показват, че в 

биореактора се създават по-добри условия за 
размножаване на лактобацилите при 
микроаерофилни условия. Лаг-фазата значително 
се съкращава. За да се потвърди този факт е 
необходимо да се направи моделиране на 
процеса с помощта на някой от кинетичните 

модели. Данните от идентификацията на 
параметрите на уравнението на логистичната 
крива са представени в табл.1 и табл.2, както и на 
фиг.3 и фиг.4. В табл.3 са представени данни за 
статистическата сравнимост на получените 
модели с опитно определените резултати.  
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В условията на динамично култивиране в 
лабораторен биореактор се постига максимална 
специфична скорост на растеж от 0,231 h-1. В 

статични условия специфичната скорост на 
растеж не надвишава 0,143 h-1, което е около 1,6 
пъти по-ниско от култивирането в биореактор. 

 

 
Фиг.2. Динамика на млечнокиселия процес с щам Lactobacillus plantarum BG 24 при статични 

условия 
 

 
Фиг.3. Математичен модел на натрупване на биомаса и млечна киселина при динамично 

култивиране на щам Lactobacillus plantarum BG 24 
 
 

Независимо от условия на култивиране щамът 
продуцира млечна киселина с близка максимална 
специфична скорост – 0,445-0,453 g/(g.h). Може 
да се направи заключението, че условията на 
култивиране не оказват влияние на скоростта на 
киселинообразуване и изборът на метод трябва 
да се основава на параметрите на растеж на 
биомасата.  

Развитието на биомасата в биореактора се 
характеризира и с приблизително 2 пъти по-
ниска стойност на коефициента на 
вътрешнопопулационна конкуренция – β=0,126 
lgN/(dm3.h). За сравнение тази стойност при 
статичното култивиране е β=0,256 lgN/(dm3.h). 
Това предполага, че в биореактора натрупването 
на активна биомаса протича по-бързо.  
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Фиг.4. Математичен модел за натрупване на биомаса и млечна киселина при статично 

култивиране щам Lactobacillus plantarum BG24 
 

Таблица 1. 
Кинетични параметри на моделите за щам 

Lactobacillus plantarum BG24 при динамично 
култивиране 

Динамично култивиране 

µ, h-1 β, lgN/dm3 .h qp, g/cfu.cm3 τlag, h 

0,231 0,126 0,445 3 

 
Таблица 2. 

Кинетични параметри на моделите за щам 
Lactobacillus plantarum BG24 при статично 

култивиране 

Статично култивиране 

µ, h-1 β, lgN/dm3 .h qp, g/cfu.cm3 τlag, h 

0,143 0,256 0,453 6 

 
Таблица 3. 

Параметри на сравнимост на кинетичните 
параметри с опитните резултати 
Метод на 
култивиране R2 клетки R2 киселина 

Статично 85,6 88,2 
Динамично 92,1 90,2 

 

4. Заключение 
Проведени са процеси на култивиране на 

пробиотичен щам млечнокисели бактерии в 
статични и динамични условия. Установено е, че 
при периодичното култивиране на щам 
Lactobacillus plantarum BG24 в биореактора се 
създават по-добри условия на растеж в сравнение 

със статичните условия на развитие. Това прави 
щамът подходящ за промишлено култивиране в 
биореактор. 
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