
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

49

ISSN 2226-3780

TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES — № 6/2(8), 2012 © V. Linovytska

УДК 660.602 + 582.284.3

БІОТЕХНОЛОГІЯ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДІВ З 
ВИЩОГО БАЗИДІОМІЦЕТУ SCHIZOPHYLLUM 
COMMUNE

Визначено сприятливі для біосинтезу екзополісахаридів та біомаси комплексні поживні се-
редовища з глюкозою, нітратом амонію, мелясою та кукурудзяним екстрактом. Запропоновано 
біотехнологію виробництва шизофілану
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1. Вступ

Дослідження різних видів лігнотрофних бази-
діоміцетів, що за сучасними даними мають іму-
ностимулюючу, антиоксидантну, протипухлинну, 
антивірусну та адаптогенну дію є надзвичайно 
важливою проблемою для України. Біологічно 
активними речовинами, що обумовлюють ліку-
вальні властивості таких препаратів є в першу 
чергу глюкани: грифолан, лентинан, шизофілан, 
коріолан тощо. Шизофілан - нейтральний b-1,3-
глюкан, виділений з культуральної рідини вищого 
базидіального гриба Schizophyllum commune, поси-
лює клітинний імунітет та впливає на протипух-
линні механізми. При цьому відбувається активація 
макрофагів, нейтрофілів та натуральних кілерних 
клітин по відношенню до пухлинних клітин та 
підвищується синтез інтерлейкінів та фактору не-
крозу пухлин [1-3].

З огляду на те, що виробництв, які викорис-
товують глибинне культивування вищих базидіо-
міцетів на даний час в Україні не існує, розробка 
та впровадження в промисловість вітчизняних 
біотехнологій є актуальним. Також, важливим, 
з точки зору створення та розробки нових біо-
технологій з використанням в якості продуценту 
Schizophyllum commune, є те, що з нього можна не 
тільки отримати продукти лікувально-профілактич-
ного, а й промислового призначення, наприклад, 
різноманітні гідролітичні ферменти. Крім того, 
застосуванням в якості компонентів поживних 
середовищ ряду дешевих побічних продуктів та 
відходів сільськогосподарського та промислового 
походження можна як підвищити ефективність 
виробництва, так і сприяти їх утилізації.

2. Постановка проблеми 

Таким чином для розробки біотехнології отри-
мання сучасного лікувально-профілактичного про-
типухлинного препарату, діючою речовиною якого 
є екзополісахарид шизофілан необхідна оцінка 
різних штамів вищого базидіоміцету Schizophyllum 

commune, відбір найпродуктивнішого та встановлен-
ня оптимальних умов глибинного культивування, 
в тому числі підбір компонентів поживних серед-
овищ, температури, інтенсивності перемішування, 
терміну вирощування тощо.

3. Основна частина

3.1 Аналіз літературних джерел по темі до-
слідження

Основою будь-якої біотехнології є біосинтез 
цільового продукту, для чого необхідні відомості 
щодо оптимального режиму глибинного культиву-
вання, які для S. commune в літературі висвітле-
но недостатньо. В основному, в якості середовищ 
використовують сольові розчини з додаванням 
глюкози (20-40 г/дм3) та різноманітних джерел 
ростових факторів – пептон, дріжджовий екс-
тракт, картопляний відвар, мальц-екстракт тощо 
[4-9]. Але наведені авторами дані не завжди по-
вні і іноді суперечливі, тому існує необхідність 
в поглиблених дослідженнях S. commune в різних 
умовах культивування, як з точки зору створен-
ня нових вітчизняних біотехнологій отримання 
різноманітних БАР, в першу чергу полісахаридів 
лікувально-профілактичного призначення, так і в 
напрямку розширення теоретичних знань стосовно 
біології цього базидіоміцету.

3.2. Результати досліджень

В результаті проведених досліджень 6 штамів 
вищого базидіального гриба Schizophyllum commune 
на рідких поживних середовищах різного складу, 
встановлено закономірності росту і біосинтетичної 
активності та умови сприятливі для накопичення 
екзополісахариду та запропоновано біотехнологію 
отримання шизофілану.

З цією метою, було визначено кращі для гриба 
джерела вуглецю (глюкоза, гліцерин та маніт) та 
азоту (пептон, триптофан та нітрат амонію). Також 
встановлено оптимальний вміст азоту та вуглецю 
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в середовищі - для максимального накопичення 
біомаси концентрація глюкози - 30 г/дм3, нітрату 
амонію – 3 г/дм3, для максимальної кількості ек-
зополісахаридів - 40 г/дм3 та 4 г/дм3 відповідно.

На комплексних середовищах, що в якості рос-
тових факторів та додаткових джерел азоту та 
вуглецю містили в кількості еквівалентній 1 г/дм3  
глюкози один з наступних компонентів: пивне 
сусло, бурякова меляса, кукурудзяний екстракт 
(КЕ), пептон, екстракт кормових дріжджів (ЕКД), 
найбільший рівень накопичення біомаси виявився 
у штаму S.commune 1760 на середовищах з ку-
курудзяним екстрактом та мелясою – 6,7±0,2 та 
8,8±0,3 г/дм3 відповідно. Найгіршими середовища-
ми були контрольне (без додаткових компонентів) 
та з суслом. Визначення накопичення екзополіса-
харидів на комплексних поживних середовищах 
показало, що їх максимальна кількість виявляється 
також у штаму S.commune 1760 на середовищі з 
кукурудзяним екстрактом - 5,42±0,51 г/дм3.

Дослідженнями встановлено, що динаміка 
концентрації РР, білку та рН в культуральному 
фільтраті S.commune при культивуванні на комп-
лексних середовищах залежать, в першу чергу, 
від складу середовища та пов’язані з наявністю 
речовин-індукторів та хімічною природою сполук, 
що є джерелами вуглецю для гриба. Визначено, 
що для отримання екзополісахаридів у досліджу-
ваного штаму необхідно створювати вихідне зна-
чення рН середовища 8,0, а для більшого виходу 
біомаси – 5,4. 

Запропоновано умови вирощування та роз-
роблено принципові технологічну та апаратурну 
схеми отримання шизофілану глибинним культи-
вуванням штаму S.commune 1760 на комплексних 
поживних середовищах з кукурудзяним екстрактом 
і мелясою, механічним перемішуванням 180 об/хв,  
при температурі +30°С, тривалістю 5 діб, що дає 
змогу отримувати достатньо високий рівень ек-
зополісахаридів та біомаси - 9,02±0,28 г/дм3 та 
16,1±0,4 г/дм3 біомаси, відповідно.
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