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1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Įžanga 

Vienas iš perspektyviausių oro valymo metodų – biologinis oro valymas, naudojant 

mikroorganizmų (mikroskopinių grybų, mielių ir bakterijų) kultūras. Biofiltro darbo veikla yra 

labai sudėtinga ir priklausanti nuo mikroorganizmų aktyvumo. Todėl yra svarbus įvairių anglies 

šaltinių kiekio kitimo bioįkrovoje ir mikroorganizmų fermentinio aktyvumo (celiuliazinio ir kt.) 

įvertinimas, siekiant, kad bioįkrovos mikroorganizmai apsirūpintų maisto medžiagomis. 

1.2. Trumpa apžvalga 

Numatoma parinkti bioįkrovos tinkamiausią substratą ir kitus parametrus mikroorganizmų 

veiklai optimizuoti. Iš turimos gyvų mikroorganizmų kolekcijos ir naujai iš bioįkrovos 

išskirtiems ir atrinktiems mikromicetams laboratorinėmis sąlygomis bus nustatyti celiuliaziniai 

(celiulobiohidrolazinis, endogliukanazinis ir β – gliukozidazinis) aktyvumai ir įvertintas pirminis  

ksilanazinis aktyvumas. 

1.3. Tyrimų tikslas  

Tyrimų tikslas – atlikti atrinktų mikroorganizmų kai kurių hidrolitinių fermentų aktyvumo 

įvertinimą siekiant, kad atrinkti bioįkrovos mikroorganizmai apsirūpintų maisto medžiagomis ir 

kuo ilgiau išliktų gyvybingi bioįkrovoje. 

1.4. Pagrindinės sąvokos 

Celiuliazės – hidrolitinių fermentų kompleksas, kuris dalyvauja ardant celiuliozę. 

Ksilanazės – hidrolitinis fermentas ardantis ksilaną iki ksilozės. 

 
2. Tyrimo atlikimo metodika 

2.1. Tyrimui reikalinga įranga, priemonės ir medžiagos 

Įranga: 

Centrifuga –supernatanto ir nuosėdų gavimui (1 pav.); 

Spektrofotometras – fermentiniam aktyvumui nustatyti (2 pav.); 

Kratytuvas – mikroorganizmų auginimui skystoje terpėje (3 pav.); 

Autoklavas – terpių ir tirpalų gamybai; 

Termostatas – mikroorganizmų kultivavimui,  temperatūra 28±1ºC; 

Šaldytuvas – mikroorganizmų kultūrų saugojimui; 

Baktericidinė lempa – darbo vietos sterilinimui UV spinduliais; 

Biologinės saugos spinta (laminaras) – mikrobiologiškai saugiam darbui atlikti(4 pav.). 



 4

 

 

1 pav. Centrifuga 

 

2 pav. Spektrofotometras  
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3 pav. Kratytuvai 

 

4 pav. Biologinės saugos spinta (laminaras). 
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Priemonės: 

Sterilios Petri lėkštelės; 

Spiritinis degiklis; 

96% etanolis; 

Mikrobiologinė adata su laikikliu; 

Stovas mėgintuvėliams; 

Vienkartinės pirštinės; 

Įvairūs stikliniai indai; 

Filtrinis popierius; 

Mėgintuvėliai su metaliniais kamšteliais; 

Automatinės pipetės; 

Centrifuginiai mėgintuvėliai 

Reagentai ir mitybinės terpės: Karboksimetilceliuliozės natrio druska, NaCl, Čapeko 

Dokso agaras. Nesant standartizuotų agarizuotų mitybinių terpių jos gali būti gaminamos iš 

atskirų komponentų. 

Čapeko Dokso agaro sudėtis: 

Sacharozė – 30 g/l; 

NaNO3 – 2 g/l; 

MgSO4 x 7 H2O – 0,5 g/l; 

KCl – 0,5g/l; 

KH2PO4 – 1 g/l; 

FeSO4 x 7H2O – 0,01g/l 

Agaras – 15 g/l 

0,5 % – ksilanas.  

2.2. Mikroorganizmų paruošimas ir auginimas ant biofiltro įkrovos 

Geresniam mikromicetų augimui biofiltro įkrovos suvilgomos mineraline terpe (10 g 

augalinės medžiagos pridedama 0,3 g NH4NO3 ir 0,1 g KH2PO4). Mikromicetai ant biofiltro 

įkrovos  kultivuojami 30 ir 60 parų 28oC temperatūroje. Po to nuplaunami citrat-fosfatiniu 

buferiu (pH 6) ir nustatomas fermentinis aktyvumas. 

2.3. Hidrolitinių fermentų aktyvumo įvertinimas 

2.3.1. Celiuliazinio komplekso aktyvumo įvertinimas 

2.3.1.1. C1 (celiulobiohidrolazinio) – fermento aktyvumo nustatymas 

Celiuliazinio komplekso fermentų aktyvumui tirti ruošiamas citrat-fosfatinis buferis, pH6. 
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C1 (celiulobiohidrolazinis) – fermento aktyvumas nustatomas pagal redukuojančių medžiagų 

kiekį, kurios susidaro ardant filtrinį popierių.  

Į mėgintuvėlį įdedama 50 mg susmulkinto filtrinio popieriaus, pridedama 2 ml 0,1 M citrat-

fosfatinio buferio ir 0,5 ml kultūrinio skysčio filtrato. Mėgintuvėliai statomi į termostatą (40oC). 

Inkubuojama 1 val. 

Po inkubacijos nustatomas redukuojančių medžiagų kiekis 1 ml reakcijos mišinio (Билай, 

1982). 

 

2.3.1.2. Cx (endogliukanazinio) – fermento aktyvumo nustatymas 

Cx (endogliukanazinis) – fermento aktyvumas nustatomas pagal jo sugebėjimą hidrolizuoti 

Na-KMC.  

Į mėgintuvėlį įpilama 1 ml 1 % Na-KMC tirpalo citrat-fosfatiniame buferyje, pridedama 1 

ml kultūrinio skysčio filtrato. Mišinys inkubuojamas 30 min. termostate 40oC temperatūroje.  

Po inkubacijos nustatomas redukuojančių medžiagų kiekis 1 ml reakcijos mišinio. 

 

2.3.1.3. β – gliukozidazės aktyvumo nustatymas 

β – gliukozidazinis aktyvumas nustatomas pagal redukuojančių cukrų padidėjimą, veikiant 

fermentui celobiozę.  

Į mėgintuvėlį įpilama 1 ml 0,05 % celobiozės tirpalo citrat-fosfatiniame buferyje ir 1 ml 

kultūrinio skysčio filtrato. Mišinys inkubuojamas 30 min. termostate 40oC temperatūroje.  

Po inkubacijos nustatomas redukuojančių medžiagų kiekis 1 ml reakcijos mišinio. 

 

Fermentų C1, Cx, β – gliukozidazės aktyvumas apskaičiuojamas pagal redukuojančių medžiagų 

kiekį 1 ml reakcijos mišinio. Redukuojančių medžiagų nustatymas vykdomas su orto-toluidino 

reaktyvu.  

 

2.3.2. Redukuojančių medžiagų nustatymas orto-toluidino reaktyvu 

Gliukozė, šildoma su orto-toluidino tirpalu acto rūgštyje, dažosi žaliai. Spalvos 

intensyvumas, matuojamas fotoelektrokolorimetru, proporcingas gliukozės kiekiui tirpale. Į 

mėgintuvėlį įpilama 1 ml tiriamo tirpalo, 7 ml orto-toluidino reaktyvo ir 10 min. laikoma 

verdančio vandens vonioje. Mišinio spalvos intensyvumas matuojamas esant 560 nm bangos 

ilgiui. Redukuojančių medžiagų kiekis kultūriniame skystyje nustatomas pagal gliukozės 

kalibracinę kreivę. 



 8

Susidariusių fermentų aktyvumas paskaičiuojamas aktyvumo vienetais 1 ml (V/ml). 

Fermento aktyvumo vienetu laikomas redukuojančių cukrų (gliukozės) kiekis mg, susidaręs 

veikiant 1 ml neskiesto kultūrinio skysčio filtrato (Билай, 1982). 

 

2.3.3. Ksilanazinio aktyvumo pirminis įvertinimas 

Kokybinė ksilanazės producentų atranka vykdoma agarizuotoje Čapeko terpėje, kurioje 

vietoj gliukozės  įnešama 0,5 % ksilano (anglies šaltinis). Mikromicetai kultivuojami 7 paras, 

esant 26±1°C temperatūroje termostate. Apie fermentinį aktyvumą sprendžiama pagal 

mikromicetų augimo intensyvumą ant šios terpės. Augimo intensyvumas, kolonijų išsivystymas, 

micelio pigmentacija lyginami su analogiškomis savybėmis auginant štamus ant Čapeko terpės 

su gliukoze (be ksilano priedo). Augimas vertinamas išmatuojant kolonijos diametrą. 

 
4. Rezultatų analizė ir pateikimas 

 
Gauti rezultatai bus aprašomi, analizuojami ir lyginami su panašius tyrimus atlikusių 

mokslininkų tyrimų rezultatais, paskelbtais moksliniuose straipsniuose. Tyrimų rezultatai bus 

pateikiami susisteminti, grafiškai mokslinių tyrimų ataskaitoje. Ataskaitos pabaigoje bus 

pateiktos gautų tyrimų rezultatų išvados ir analizuota literatūra.  
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