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1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Įžanga 

Biofiltrų naudojimas lakiaisiais junginiais užterštam orui valyti yra pagrįstas mikroorganizmų 

gebėjimu skaidyti platų medžiagų spektrą. Mikroorganizmai, esantys ant biofiltro įkrovos oksiduoja 

lakiuosius junginius ir konvertuoja juos į biomasę, naudodami kaip vienintelį anglies ir energijos 

šaltinį. Nustatyta, kad įkrovos ekosistemoje vystosi bakterijos, mielės, tačiau vyrauja 

mikroskopiniai grybai. Jie lengviau prisitaiko prie nepalankių sąlygų, žemo vandens aktyvumo ir 

pH (Weber et al., 1995; Prenafeta-Boldu et al., 2001). 

1.2. Trumpa apžvalga 

Mikroorganizmų išskyrimas iš biofiltro įkrovos substratų leidžia įvertinti jų užkrėstumo laipsnį 

mikroorganizmais, ir jo priklausomybę nuo fizinių ir cheminių veiksnių, atrinkti substratus, 

tinkamiausius mikroorganizmams įsitvirtinti bioįkrovoje. Nuo biofiltrų įkrovos substratų bus 

išskiriami mikromicetai, mielės ir bakterijos, nustatyta jų rūšių įvairovė ir vyraujančios rūšys.  

Biologinis oro valymas vyksta dėka mikroorganizmų (mikroskopinių grybų, mielių ir 

bakterijų). Yra žinomi mikroorganizmai galintys įsisavinti lakiuosius organinius ir neorganinius 

junginius kaip vienintelį anglies ir energijos šaltinį (Weber et al., 1995; Prenafeta-Boldu et al., 

2001; Dandge, 2012). Iš turimos unikalios mikroorganizmų kolekcijos ir naujai nuo tiriamų 

biofiltrų išskirtų mikroorganizmų bus atrinktos aktyviausios mikroorganizmų padermės, galinčios 

skaidyti ir kaip vienintelį anglies ir energijos šaltinį naudoti lakiuosius organinės kilmės (acetonas, 

ksilenas) ir neorganinės kilmės (amoniakas) junginius. 

1.3. Tyrimų tikslai 

Nustatyti biofiltro įkrovos substratuose esančių mikroorganizmų (mikromicetų, mielių ir 

bakterijų) gausumą bei vyraujančias rūšis. 

Atrinkti mikroorganizmus toleruojančius oro taršą ksilenu, acetonu ir amoniaku bei gebančius 

panaudoti juos kaip vienintelį anglies šaltinį. 

1.4. Pagrindinės sąvokos 

Substratas – įvairios organinės bioskaidžios atliekos ar jų mišiniai naudojami biofiltruose. 

Kolonijas sudarantys vienetai (ksv) – mikroorganizmų ląstelės, micelio gabalėliai ir kitos 

dalys iš kurių ant mitybinės terpės išauga kolonijos. 

Sausas svoris (s. s.) – svoris substrato, išdžiovinto 105° C temperatūroje iki pastovaus svorio. 
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2. Tyrimo atlikimo metodika 

2.1. Mikroorganizmų išskyrimas iš biofiltro įkrovos medžiagų 

2.1.1. Reikalingos medžiagos ir įranga 

Terpės: Saburo dekstrozės agaras, Bengal red agaras, bulvių dekstrozės agaras, mitybinis 

agaras, Čapeko-Dokso agaras (Liofilmchem, Italy). 

Reagentai ir medžiagos: Agaras, peptonas, chloramfenikolis, sacaharozė, kalcio chloridas, 

amonio nitratas ir kitos druskos, acetonas, urea, ksilenas, etilo spiritas, mielių diagnostinės 

sistemos. 

Indai ir įrankiai: Petri lėkštelės, kolbos, mėgintuvėliai, eksikatoriai, dengiamieji ir objektiniai 

stikleliai, centrifuginiai mėgintuvėliai, kintamo tūrio skysčių dozatoriai (0,5–10 µl, 5–50 µl, 100-

1000 µl), antgaliai dozatoriams. 

Įranga: autoklavas, termostatas, sterilinimo krosnelė, kratytuvai, laminaras., šaldytuvas, 

baktericidinė lempa. 

Identifikavimo PCR įranga: homogenizatorius, minipurtyklė, centrifuga, programuojamas 

terminis cikleris, elektroforezės aparatas, transiliuminatorius UV. 

2.1.2. Bendrieji nurodymai 

Tiriant mikroorganizmų paplitimą biofiltrų įkrovos substratuose jų išskyrimas susideda iš šių 

etapų:  

• substrato mėginių paėmimas; 

• išsėjimas ant mitybinių terpių; 

• išauginimas ir apskaita; 

• grynų kultūrų išskyrimas; 

• persėjimas ant diagnostinių terpių ir identifikavimas. 

2.1.2.1. Terpės. Mikroorganizmų apskaitai naudojamų terpių sudėtis yra svarbi, nes nuo to 

priklauso galutinis rezultatas. Auginimo terpės gali būti selektyvios ir neselektyvios. Selektyvios 

terpės savo sudėtyje turi komponentus, kurie tinkami tik vienos fiziologinės grupės arba vienos 

rūšies mikroorganizmams augti. Neselektyvios terpės skatina įvairių organizmų grupių augimą, 

todėl jos naudojamos visiems heterotrofiniams mikroorganizmams tiriamame substrate suskaičiuoti.  

Nepageidaujamų mikroorganizmų grupių (bakterijų) augimui slopinti naudojamas 

chloramfenikolas (1 g/l). Grybams ir mielėms auginti skirtos terpės parūgštinamos iki pH 3,8–5. 

Sterilūs rūgščių tirpalai (naudojamos citrinos, druskos, sieros fosforo rūgštys) pridedami į terpę po 

jų sterilizacijos. Kai kuriems grybams išskirti naudojami kitų mikroorganizmų, ypač bakterijų, 
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augimo inhibitorius bengalo rožinis, mielėms išskirti – kalio telūratas, natrio propionatas ir kitos 

medžiagos, stabdančios mikromicetų augimą. 

Mikroorganizmams išskirti naudojamos standžios terpės, kurios gaunamos pridėjus 2% agaro. 

Terpės pasirenkamos pagal norimus išskirti mikroorganizmus: 

• bakterijoms išskirti – mėsos peptono agaras, mitybinis agaras; 

• streptomicetams – krakmolo-amoniako agaras; 

• mikromicetams – alaus salyklo agaras; bulvių dekstrozės agaras, Čapeko agaras, 

Bengal red agaras; 

• mielėms – Saburo ir alaus salyklo agaras. 

Įvairios gamintojų siūlomos paruoštos terpės pasirenkamos pagal darbo tikslus.  

2.1.2.2. Sterilizacija. Terpės sterilizuojamos autoklave esant 1 atm slėgiui (121º C) 15–20 min. 

(1 pav.) Jei terpėje yra gliukozės ar kitų cukrų, sterilizuojama prie 0,5 atm (112º C) 25–30 min. Į 

lėkšteles pilstoma kiek praaušusi terpė ir leidžiama jai sustingti. Jei terpė pilama į lėkštelę, kurioje 

jau įpilta suspensija, jos karštis tikrinamas priglaudžiant prie vidinės dilbio pusės. Mikrobiologiniai 

indai sterilizuojami kaitinimo krosnelėse prie 140–160º C 2–6 val. arba autoklave prie 1 atm slėgio 

(121º C) 30–45 min. Įvairūs instrumentai nudeginami degiklio liepsnoje. 

 

 

 

1 pav. Autoklavas mitybinių terpių sterilizavimui 
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2.1.2.3. Žymėjimas. Ant lėkštelių dangtelio užrašoma: terpės pavadinimas, praskiedimas, 

mėginio pavadinimas. 

2.1.3. Mikroorganizmų išskyrimo eiga 

2.1.3.1. Biofiltro įkrovos medžiagų mėginių paėmimas. Biofiltro įkrovos mėginiai bus imami 

kas tam tikrą laiką, veikiant biofiltrui. Mėginių ėmimo būdai priklauso nuo tyrimo tikslo ir tiriamos 

medžiagos. Galima nustatyti mikroorganizmus tūrio arba masės vienete. 

Jei medžiagą galima atkirpti, iš kartono pasidaromas trafaretas, kurio plotas 5 cm2. Jis 

uždedamas ant medžiagos ir atkerpamas tokio pat dydžio medžiagos mėginys. Jei medžiaga puri, 

stora, korėta atsveriama 1–10 g medžiagos. 

Paimtas mėginys patalpinamas į sterilią pasiruoštą tarą (plastikinius maišelius, kartonines 

dėžutes ar kt.). Prieš imant kitą mėginį žirklės, pincetas ar kiti įrankiai sterilizuojami liepsnoje arba 

nuvalomi dezinfekuojančia medžiaga (pvz. 70º etilo spiritu) sumirkyta vata. 

Prie mėginių turėtų laisvai prieiti oras. Mėginio tara turėtų būti aiškiai ir tiksliai pažymėta, 

etiketėje nurodant mėginio paėmimo datą, vietą iš kurios paimtas mėginys ir kitą svarbią tyrėjui 

informaciją. 

2.1.3.2. Mėginių laikymo sąlygos. Mėginiai turėtų būti transportuojami taip, kad iki 

minimumo būtų sumažintas substrato drėgmės kiekio pakitimas. Jie turėtų būti laikomi tamsoje, 

kaip galima vėsiau (pvz., šaldytuve, 4°C temperatūroje), bet svarbu neleisti jam sušalti, išdžiūti arba 

permirkti. Reikėtų vengti ilgalaikio šviesos poveikio. 

Pageidautina substrato mėginius tirti tuoj pat juos paėmus. Kai laikymas neišvengiamas, jo 

trukmė turi būti neilgesnė negu 2–3 savaitės. Ilgėjant laikymo trukmei, aktyvių mikroorganizmų 

gausa mažėja net ir esant žemai temperatūrai, o sumažėjimo laipsnis priklauso nuo substrato ir 

mikroorganizmų sudėties (LST ISO 10381-6, 1998).  

2.1.3.3. Substrato suspensijos paruošimas. Gyviems mikroorganizmams nuo biofiltro įkrovos 

medžiagų išskirti ir jų kiekiui apskaičiuoti naudojamas nuplovimo (suspensijos praskiedimo) 

metodas, kuris paremtas tam tikro praskiedimo suspensijos pasėjimu ant kietos terpės ir išaugusių 

kolonijų suskaičiavimu. Metodas įgalina charakterizuoti įvairių substratų tipų, aplinkos sąlygų įtaką 

grybų rūšių sudėčiai.  

Jei tiriama medžiaga yra tam tikro ploto mėginys dedamas į kolbą su 100 ml sterilaus krano 

vandens (galima naudoti fiziologinį tirpalą: NaCl – 8,5 g, distiliuotas vanduo – 1 l) ir kratoma 10 

min. Daromi suspensijos praskiedimai, 1 ml sėjamas į Petri lėkštelę ir užpilama ištirpinta agarizuota 

terpe.  

Jei tiriama medžiaga tam tikro svorio mėginys, atsvėrus jis dedamas į kolbą su 90 ml sterilaus 

vandens (arba 0,8% NaCl) ir kratoma kratyklėse 10 min (apisukimų greitis – 400 aps./min.). Pirmas 
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skiedimas atitinka 1:10 arba 10-1 skiedimą. Gauta suspensija skiedžiama pernešant 1 ml suspensijos 

į mėgintuvėlį su 9 ml sterilaus vandens. Taip paruošiama keletas praskiedimų 1:100, 1:1000, 

1:10000, 1:100000 (iki 10-7) (2 pav.). Taip pagaminama suspensija, kurios reikiamas praskiedimas 

(po 1 ml) sėjamas į Petri lėkšteles ir užpilama ištirpinta agarizuota terpe. Tinkamiausia yra tokio 

praskiedimo suspensija, kurią pasėjus į lėkštelę užauga 50–200 kolonijų.  

 

 
 
2 pav. Mėginio suspensijos paruošimo schema: 1 – 1 g substrato, 2 – kolba su 90 ml sterilaus 

vandens, 3–6 mėgintuvėliai su 9 ml vandens, 7–10 – Petri lėkštelės su iš įvairių praskiedimų 

išaugusiomis mikroorganizmų kolonijomis 

 

2.1.3.4. Suspensijos išsėjimas, mikroorganizmų auginimas ir apskaita  

Prieš sėjant mėgintuvėlis sukratomas. Iš pasirinkto suspensijos praskiedimo po 1 ml pilama į 

Petri lėkštelę ir užpilama ištirpinta praaušusia agarizuota terpe, atsižvelgiant į tai, kokius 

mikroorganizmus norima išauginti. Sėjama 3 pakartojimais. Kol terpė nesustingusi lėkštelė 

kraipoma, kad terpė susimaišytų su suspensija ir vienodai pasiskleistų lėkštelės dugne.  

Galima suspensiją sėti ir ant sustingusios terpės. Tuomet pilama 0,1 ml suspensijos ir 

išsklaidoma steriliu špateliu.  

Lėkštelės dedamos į termostatą (3 pav.) apverstos, kad ant terpės paviršiaus nelašėtų 

kondensacinė drėgmė. Auginimo laikas ir temperatūra priklauso nuo išskiriamų mikroorganizmų:  

• lėkštelės skirtos bakterijoms išskirti inkubuojamos 30°C temperatūroje 2–3 paras; 

• lėkštelės skirtos mikromicetams išskirti inkubuojamos 26–28°C temperatūroje 5–7 paras; 

• lėkštelės skirtos mielėms išskirti inkubuojamos 25–28°C temperatūroje 2–4 paras. 

Kolonijoms skaičiuoti pasirenkamos lėkštelės iš tokio praskiedimo, kuriame kolonijos 

atsiskyrusios vienos nuo kitų. Tinkamiausios lėkštelės su išaugusiomis 20–60 grybų arba 50–200 

kitų mikroorganizmų kolonijų. 
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Suskaičiuojamos mikroorganizmų kolonijos ir apskaičiuojamas jų pradų kiekis 1 g absoliučiai 

sauso dirvožemio (Bluzmanas, 1970; Bilaj, 1982; Segi, 1983; Kanevskaja, 1984; Prachuabmorn, 

Noppaporn Panich, 2010). 

 

 

 

3 pav. Termostatas mikroorganizmų auginimui 

2.1.4. Substrato sauso svorio nustatymas ir mikroorganizmų skaičiaus apskaičiavimas 

Jei mėginys tiriamas, norint sužinoti mikroorganizmų skaičių ploto vienete, suskaičiavus 

išaugusias kolonijas apskaičiuojamas mikroorganizmų pradų skaičius 1cm2 medžiagos paviršiaus. 

Jei mėginys buvo sveriamas, reikia apskaičiuoti mikroorganizmų pradų skaičius 1 g medžiagos. 

Kad būtų galima lyginti skirtingus mėginius tarpusavyje, skaičiavimai atliekami išdžiovinus tiriamą 

medžiagą iki pastovaus svorio.  

Tam analitinėmis svarstyklėmis atsveriamas 1 g (sveriama 1 mg tikslumu) tiriamo substrato, 

patalpinama į stiklinius indus su pritrinamais kamščiais (biuksus) ir džiovinamas 105° C 

temperatūroje iki pastovaus svorio, t. y. kai substratas, išdžiovintas krosnyje ir atvėsintas 

eksikatoriuje, toliau džiovinamas 4 val. nepraranda daugiau kaip 0,1 % pradinės masės. Tai 

paprastai pasiekiama per 4 džiovinimo valandas. Džiovinant medžiagas, kurių drėgmės imlumas 

nežinomas, procedūra kartojama iki pastovaus svorio.  

Mikroorganizmų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę: n = abc/d, kur  

n – mikroorganizmų pradų (kolonijas sudarantys vienetai – ksv) skaičius 1 g s. d. (sauso 

substrato),  

a – išaugusių kolonijų skaičius lėkštelėje,  

b – suspensijos praskiedimas,  

c – pasėtos suspensijos tūris (ml), d – sauso dirvožemio svoris (g).  
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Vidurkis apskaičiuojamas iš trijų pakartojimų (LST ISO 4833, 1999). 

2.1.5. Mikroorganizmų identifikavimas 

2.1.5.1.Grynų kultūrų gavimas 

Tiksliam identifikavimui reikia gauti gryną kultūrą. Tai atliekama tokiais būdais: 

• Ant terpės užlašinamas mažą suspensijos lašas ir išskirstomas špateliu. Išaugs 

paskiros kolonijos; 

• Užsėjama adatėle vingiuotu brūkšniu; 

• Po mikroskopu randama atskira ląstelė ir ji adatėle pernešama ant terpės. Gaunama 

gryna kultūra iš vienos ląstelės. 

2.1.5.2. Mikroorganizmų identifikavimas klasikiniais metodais 

Identifikuojami vyraujantys bioįkrovos medžiagoje mikroorganizmai. Gautos grynos kultūros 

identifikuojamos klasikiniais metodais naudojantis apibūdintojais: grybams – Ellis, 1971; Pitt, 

1979; Watanabe, 2002; Chaverri, Samuels, 2003; Samson, Frisvad, 2004; Domsch et al., 2007; 

Pečiulytė, Bridžiuvienė, 2008; mielėms – Kurtzman et al., 2011; bakterijoms – Garrity, 2005. 

2.1.5.3. Mikroorganizmų rūšinės priklausomybės nustatymas polimerazės grandininės 

reakcijos metodu. 

Išskirtų mikroorganizmų padermių, kurios bus siūlomos biofiltrų inokuliavimui, rūšinės 

priklausomybės nustatymas atliekamas polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu naudojant 

ITS4 (5'-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3') ir ITS5 (5' GGA AGT AAA AGT CGT AAC 

AAG G) pradmenis (White et al., 1990). Mikroorganizmų padermių DNR išskyrimui naudojamas 

DNR išskyrimo rinkinys. Paruošti tiriamų mikroorganizmų DNR pavyzdžiai saugomi šaldiklyje 

(nuo -20° C iki -80°C temperatūroje) neribotą laiką. Išskyrus tiriamų mikroorganizmų DNR ji 

pagausinama polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu. Amplifikaciniame mėgintuvėlyje 

paruošiamas toks reakcijos mišinys: 

10xPCR buferis su MgCl2  – 2,5 µl; 

dNTP 10 mM    – 0,5 µl; 

Pradmuo 1 ITS4 10 µM  – 0,5 µl; 

Pradmuo 2 ITS5/ITS1 10 µM  – 0,5 µl; 

Taq DNR polimerazė  – 0,25 µl; 

DNR matrica    – 1 µl; 

ddH2O   – 25-X=19.75 µl; 

Bendras 1 mėginio tūris   – 25 µl. 
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Arba naudojamas jau paruoštas PGR mišinys. Į vieną mėgintuvėlį supilstomi komponentai tokia 

pat tvarka, tik vietoje DNR matricos pripilama 1 µl ddH2O (neigiama kontrolė). Polimerazinė 

grandininė reakcija vykdoma terminiame cikleryje (TECHNE® 5PRIME, Didžioji Britanija) 

tokiomis sąlygomis: pradinė denatūracija 2 min. 94°C temperatūroje, toliau 35 padauginimo ciklai, 

kurių kiekvienas susideda iš: 

• DNR denatūracijos     45 s, 94°C, 

• Pradmenų sukibimo su matricine DNR ir užsigrūdinimo   30 s, 54°C, 

• DNR sintezės     90 s, 72°C, 

• Paskutiniame cikle DNR sintezė vykdoma   7–10 min 72°C. 

PGR metu gauti produktai analizuojami vykdant elektroforezę 1,5% agarozės gelyje kartu su 

dažu. Elektroforezei 5 dalys pagausintos DNR sumaišoma su 1 dalimi dažo. Elektroforezė vykdoma 

1–1,5 val 80 V įtampoje, kol mėlynas dažas nueina 2/3 gelio ilgio. Po to gelis plaunamas 10–30 

min. distiliuotame vandenyje, praskalaujamas dar kartą porą sekundžių ir dedamas ant UV 

transiliuminatoriaus (Infinity 1100, Vokietija) ekrano analizavimui. Gelis fotografuojamas. 

Gauti tiriamų mielių kultūrų polimerazės grandininės reakcijos produktai yra valomi, naudojant 

PGR produktų valymo rinkinį.Tokiu būdu išvalyti PGR produktai pateikiami sekų nuskaitymui. 

2.1.5.4. Mielių rūšinės priklausomybės nustatymas diagnostiniais rinkiniais. 

Mielių identifikavimui naudojami diagnostininiai rinkiniai su chromogeniniais substratais. 

Reakcijos pagrįstos tam tikra fermentų (peptidazės, oksidazės, fenoloksidazės) aktyvumu ir 

vertinama pagal spalvos pasikeitimą ir/ar grybo augimo intensyvumą. Identifikavimo metodai 

aprašomi gamintojų teikiamuose identifikavimo schemose. 
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3. Mikroorganizmų (bakterijų, mikroskopinių grybų, mielių), gebančių organinių 

atliekų džiovinimo metu apvalyti biodujas, atranka 

3.1. Reikalingos medžiagos ir įranga 

Terpės: Saburo dekstrozės agaras, mitybinis agaras, Čapeko-Dokso agaras. 

Reagentai ir medžiagos: Acetonas, amoniakas, ksilenas, urea, agaras, peptonas, sacaharozė, 

kalcio chloridas, amonio nitratas ir kitos druskos, etilo spiritas. 

Indai ir įrankiai: Petri lėkštelės, kolbos, mėgintuvėliai, eksikatoriai, spiritinės lemputės, 

adatėlės, pincetai. 

Įranga: automatinės pipetės ir jų antgaliai, autoklavas, termostatas, sterilinimo krosnelė, 

kratytuvai, laminaras. 

3.2. Mikroorganizmų gebėjimo augti lakiųjų medžiagų poveikyje tyrimai 

3.2.1. Ksileno ir acetono poveikio mikromicetams ir mielėms nustatymas 

Pagaminama sintetinė mitybinė Asthana, Hawker‘s terpė tokios sudėties: gliukozė – 5 g; KNO3 

– 3,5 g; KH2PO4 – 1,75 g; MgSO4×7H2O – 0,75, vanduo – 1 L, agaras – 15 g. Terpė išpilstoma į 

Petri lėkšteles, kuriose įstatyti maži cilindriukai. Į lėkštelės centrą sėjamas test-organizmas. Į 

cilindriukus įpilama 1 ml tiriamos lakiosios medžiagos (kontrolė – distiliuotas vanduo). Lėkštelės 

užklijuojamos Parafilm juostele, kad negaruotų lakiosios medžiagos ir inkubuojamos termostate 

26°C temperatūroje. Kolonijų skersmuo matuojamas po 3, 7 ir 10 parų. Augimo apskaičiuojamas 

procentais nuo kontrolės (Ali Alharbi et al., 2011; Dandge, 2012). 

3.2.2. Amoniako poveikio mikromicetams ir mielėms nustatymas 

Mikromicetai sugeba hidrolizuoti šlapalą ir šio proceso metu išskirti NH3. Pagaminama 

sintetinė mineralinė Čapeko terpė be azoto šaltinio. Po sterilizacijos į terpę pridedama 0,06–0,6 M 

šlapalo ir išpilstoma į Petri lėkšteles. Terpei sustingus lėkštelės centre pasėjamas test-organizmas ir 

auginamas termostate 26°C temperatūroje. Kontrolė – Čapeko terpė su sacharoze. Kolonijų 

skersmuo matuojamas po 3, 7 ir 10 parų. Augimo intensyvumas išreiškiamas procentais nuo 

kontrolės (Veverka et al., 2007). 

Mielių gebėjimas įsisavinti amoniaką yra tiriamas naudojant Kristenseno terpę, kurios sudėtis: 

Gliukozė – 1 g; 

Peptonas – 1 g; 

KH2PO4 – 2 g; 

NaCl – 0,5 g; 

Fenolio raudonasis – 0,012 g; 
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H2O – 1000 ml; 

Agaras – 20 g. 

pH 6,8. 

Pagaminta terpė autoklavuojama, išpilstoma į mėgintuvėlius. Į kiekvieną mėgintuvėlį aseptiškai 

pridedama po 0,5 ml filtruoto 20% šlapalo tirpalo ir leidžiama nuožulniai sustingti. Vėliau sėjamos 

mielių kultūros ir kultivuojamos 5 paras termostate esant 26±1°C. Teigiamas rezultatas terpės 

nusidažymas rausva spalva. 

3.2.3. Bakterijų gebančių augti terpėse su lakiaisiais junginiais atranka 

Tyrimams bus naudojamos kolekcijoje turimos ir naujai išskirtos įvairių genčių bakterijų 

padermės. 

Bakterijos auginamos dviejų tipų skystose mitybinėse terpėse: 

Luria-Bertani terpė (LB), kurios sudėtis (g/L):  

triptonas – 10,0,  

mielių ekstraktas – 5,0, 

NaCl – 10,0, 

H2O(dist.) – 1000 ml 

pH – 7,0±0,2. 

M 9 minimali terpė, kurios sudėtis (g/l): 

Na2HPO4×7 H2O – 12,8 ar Na2HPO4(bevand.) – 6,0, 

KH2PO4 – 3,0, 

NaCl – 0,5, 

NH4Cl – 1,0, 

H2O(dist.) – 1000 ml, 

0,2% anglies šaltinio (gliukozė, natrio gliukonatas ar glicerolis). 

pH – 7,4. 

Terpė išpilstoma į 250 ml Erlenmejerio kolbutes po 100 ml. Sterilinama 25 min +120º C. Į 

pirmąją (LB) terpę įnešama 3% ksileno ar tolueno, ištirpintų tirpiklyje dibutilftalate, į antrąją (M 9) 

terpę įnešama 3% acetono, ištirpinto aukščiau minėtame tirpiklyje.  

Pasėliui ruošiamos bakterijų vandeninės suspensijos 1:100. Sėjiniai inkubuojami kratytuvuose 

+30º C 100 aps/min greičiu 1, 2, 15 ir 30 parų (Huertas et al., 1998). Bakterinių ląstelių skaičius 

nustatomas matuojant spektrofotometru ir išreiškiamas 1 g sauso ląstelių svorio (Ramos et al., 

1991). 
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3.3. Mikromicetų ir mielių gebėjimo naudoti acetoną, ksileną ir amoniaką kaip vienintelį 

anglies ir energijos šaltinį atranka 

Pagaminama mineralinė mitybinė terpė ir kaip vienintelis anglies šaltinis pridedama 0,5 ir 1% 

ksileno, acetono arba amoniako. Užsėjama gryna mikroorganizmo kultūra. Po inkubavimo 3–7 

(pagal poreikį ir daugiau) parų vertinamas mikroorganizmo augimas.  

3.4. Mikroorganizmų auginimas skystoje terpėje su lakiaisiais junginiais 

Esant reikalui (pvz., kultūrų padauginimas biofiltrų inokuliavimui) atrinkti mikroorganizmai 

auginami skystoje mineralinėje terpėje, kurios sudėtis yra tokia: (NH4)2SO4 – 1g; MgSO4×7H2O – 

0,5 g; NaCl – 0,1 g; CaCl2 – 0,1 g; KH2PO4 – 0,87 g; FeSO4×7H2O – 1 g, gliukozė – 0,3 g, dist. 

vanduo – 1 L. Į kolbutę pilama 10 ml mineralinės terpės, o į įstatytą indelį – 2 ml tiriamo lakiojo 

junginio (Prenafeta-Boldu et al., 2001). Auginimui naudojamos 250 ml kolbutės su pritrintais 

kamščiais, kad negaruotų tiriama lakioji medžiaga. Užsėjama 1 ml paruoštos mikroorganizmo 

suspensijos (titras 1×106 ksv/ml). Auginama stacionariai duotam mikroorganizmui palankioje 

temperatūroje 2–3 savaites. Jei tiriamas augimo intensyvumas, biomasė nufiltruojama, išdžiovinama 

ir pasveriama. Rezultatai lyginami su biomasės prieaugiu tos pačios sudėties terpėje su 1% 

gliukozės be lakiųjų junginių. 

 
4. Rezultatų analizė ir pateikimas 

Tyrimų duomenys surašomi į tyrimų žurnalą. Duomenys apdorojami MS Excell programa. 

Rezultatai pateikiami lentelėse arba grafiškai su paklaidomis, iliustruojami nuotraukomis. 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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