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Информация за финансиран на проект 
 

Наименование на конкурса:  

Област на Съвместния Технически Комитет (JTC): Графен 

Основна научна област: 

Бактериално разграждане на графенови материали 

№ на договор: 

КП-06-ДО02/6 

Начална дата на проекта и срок на договора: 

                          01 Декември 2021             36 месеца 

Заглавие на проекта: 

 
Биологично разграждане на графен–базирани наноматериали от естествени бактериални 

видове 

Базова организация: 

Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“, БАН 

 

Партньорски организации: 

1. Страсбургски Химически Институт UMR 7177 Unistra/CNRS, 

Химическа и Биохимична лаборатория за биоактивни молекули (CBMB) 

Ул.„Блез Паскал“, 4 

67081 Страсбург, Франция 

 

2. Хелмхолц– Институт Фрайберг за ресурсни технологии, Отдел Биотехнологии 

Хелмхолц–Център Дрезден –Розендорф, Германия 

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име): 

Гл. ас. Д–р Диляна Симеонова 

Общ размер на договореното финансиране: 

150 000,00лв. 
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу): 

     Графен-базирани материали (GBMs),  графен (G) и графеновия оксид (GO) са представени 

във всички части на околната среда, напр. във въздуха, водата и почвите, като последствие 

от техните различни индустриални развития. 

Така, от фундаментален  интерес е да бъде поставен въпросът за потенциалните негативни 

ефекти от тези материали върху организмите както и за тяхната устойчивост в околната 

среда. 

     Целта на този проект е да комбинира знанията и експертизата на различни 

изследователски групи в областта на микробиологията, биотехнологията и 

наноматериалите, за да изследва способността на бактериите от околната среда да 

разграждат и взаимодействат с графен и графенови оксиди. За да се осъществи проекта, ще 

бъде приложен директен подход. Първо, ще бъдат събрани проби от графитни находища и 

мини, като ще бъдат открити и определени  техните естествени бактериални съобщества. 

Културално-зависими методи, които ще бъдат приложени за създаването на обогатени 

култури включват различни растежни среди и абиотични условия на култивиране (T, pH) и 

ще бъдат допълнени от културално- независими методи. 16S рДНК гените от 

екстрахираните геномни ДНК ще бъдат секвенирани и използвани за доказване и 

таксономна идентификация. Второ, тъй като нафтален-разграждащите бактерии биха били 

също потенциални (GBMs)- разграждащи се предвижда скрининг на партньорските 

бактериални сбирки, изолирани от замърсени терени с въглеводороди и метали. След това 

ще бъдат проведени експерименти в проточни и колонни реактори, както и в бач и полу-

бач реактори, в които напълно характеризирани (GBMs) ще могат да взаимодействат с 

изолираните бактерии като чисти култури или бактериални съобщества в продължение на 

45 дни. Кинетичното проследяване на разграждането или модификациите на изслидваните 

G, GO и GRM ще бъде извършвано на равни интервали чрез електронна микроскопия, 

(TEM/SEM) и спектроскопия (XPS, Raman) методи. Паралелно, GRM материалите, вкл. 13C –

белязани GRM ще позволят да бъде определено чрез HR-MAS NMR 

навлизането/усвояването на 13C в бактериалните клетки. Накрая, взаимодействията на 

бактериите и G / GO водещи до разграждането им или до модификации на повърхностите 

им ще бъдат изследвани чрез биофлотационни експерименти, тъй като те могат да 

предоставят поглед върху механизмите на разграждане. 

         Проектът цели изолирането на бактерии от природни графит-съдържащи проби и/или 

щамови сбирки, които притежават големи способности в разграждането на GBMs. 

Постигайки тази цел, проектът ще подобри и запълни празнините в настоящите познания 

върху природното разграждане на GBMs и по-точно приносът на бактериите в биологичното 

им разграждане. Откритията от този изследователски проект ще спомогнат за развитието 

на перспективни биоремедиационни процеси, както и за разрешаване на предстоящи 

социални въпроси.  
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Членове на научния колектив 

 

Организации/участници1 Бележка2 

Базова организация:   

Институт по Микробиологиа „Стефан Ангелов“, БАН 

 

 

Ръководител на научния колектив  

Гл. ас. Диляна Симеонова  

Участници:  

 

Гл. ас. Полина Величкова 

Гл. ас. Венелин Хубенов 

 

 

Партньорска организация:  

 

1. Страсбургски Химически Институт UMR 7177 Unistra/CNRS, 

Химическа и Биохимична лаборатория за биоактивни молекули (CBMB) 

Ул.„Блез Паскал“, 4 

67081 Страсбург, Франция 

 

 

Участници:  

 

Доц. Д.Б.Н. Дидие Лиевремон 

Проф. Д.Х.Н. Катрин Гросдеманже–Билиар 

Докторант, ще бъде уточнене след провеждането на конкурс от френската 

научна група 

 

 

Партньорска организация:  

 
Хелмхолц– Институт Фрайберг за ресурсни технологии 

Отдел Биотехнологии 

Хелмхолц–Център Дрезден –Розендорф,  

Германия 

 

Участници:  

Проф.Д.Б.Н. Катрин Полман 

Ас.д–р Митал Чаканкар 

Сабине Кучке 

 

                                                           
1 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 
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ). 



 

4 
 

Партньорска организация:  

Институт по Молекулярна и клетъчна Биология, Страсбург, Национален 

Център за Научни Изследвания (UPR3572), Франция 

Изследователска група Имунология, Имунопатология и Терапевтична 

Химия (I2CT) 

 

Участници:  

Проф. Д.Х.Н Алберто Бианко 

Лаборант Сесилия Менар–Мойон 

 

 

 

 

 


