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Наслов на трудот:
Биоконверзија на цитрусни флавоноиди за добивање на
биоактивни компоненти

Апстракт
Цитрусите се најраспространети култури на овошни дрвја во светот, со годишно
производство од приближно 115,5 милиони тони. Околу половина од масата на
свежото овошје останува по притискање на сок во форма на флаведо, албедо, семиња,
клеточни sидови и јадро, како нус-производи кои претставуваат богат резервоар на
вредни, биоактивни метаболити со широк спектар на биоактивности, вклучувајќи
антиинфламаторни па дури и антиканцерогени својства, често припишани на
полифенолите.
Во овој магистерски труд беа анализирани параметрите за раст на
монокариотскиот сој Pleurotus sapidus M19 при субмерзна (потопена) ферментација,
каде течниот медиум беше збогатен со сушена кора од портокал. Биоконверзијата се
реализираше со секретомот излачен од базидиомицетната габа и детектирање на
флавоноидите, гликозидни или агликонски, но и различни видови на јаглехидарати.
Следењето на растот на културата за време од 14 дневна субмерзна
ферментација е изведено преку одредување на количеството на влажна и сува биомаса,
изразено во g/l. Добиените резултати укажуваат на интензивен раст во првите два дена
од ферментацијата со износ од 164 g/l. Содржината на глукоза се намалува во текот на
целиот ферментативен процес и по 12от ден определено е 96% нејзина искористеност.
Друг параметар за раст на културата е анализата на вкупни протеини во филтратот
добиен по одделување на биомасата и каде најголема содржина е измерена во 2от ден,
а понатака нивната содржина се намалува. Лаказната активност е највисока во 8от ден
во висина од 380 U/ml, а манган пероксидазната активност е забележана само во 6от
ден од култивирањето.
Највисоко вкупно количество на фенолни соединенија се добиени во 8от ден (6,
44 mg GAE/g примерок), антиоксидативниот потенцијал во екстрактите испитуван
преку редокс капацитетот со FRAP методата е највисок исто така во 8от ден со 7, 52 mg
GAE/g и способноста за фаќање/заробување на DPPH радикалите е највисок во 10от
ден. TLC анализата укажува на идентификување на хесперидин, хесперетин, како и
пектички супстанци, но и целулозни и хемицелулозни фракции.
Овие резултати сугерираат дека во текот на процесот на култивирање на
базидиомицетна јадлива печурка, со помош на клеточните ензими е постигната
биотрансформирација на флаваноидите од нус-производот на цитрусната индустрија,
сушена кора од портокал. Антиоксидативниот потенцијал во екстрактите од
мицелиската култура добиена при субмерзната ферментација се должи на
биотрансформацијата на фенолните соединенија присутни во кората од портокал која е
користена како единствен извор на фенолни соединенија, но и поради високиот
потенцијал на мицелиумот на печурката-острига Pleurotus sapidus како природен
антиоксидант.
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Клучни зборови: биоконверзија, флавоноиди, Pleurotus, нус-производи, цитрусна
кора, биолошко активни соединенија
Master Thesis Title: Bioconversion of citrus flavonoids for the production of bioactive
components.

Abstract
Citrus is the most widespread fruit tree crop in the world, with an annual production
of approximately 115,5 million tons. About half the mass of fresh fruit is collected after
pressing juice in the form of flavedo, albedo, seeds, cell walls and core. These so called byproducts are rich with bioactive metabolites. Often polyphenols are those chemical
substances that trigger variety of metabolic bioactivities causing many health benefits in
people’s daily life.
In this master thesis, growth parameters of the monocaryote strain Pleurotus sapidus
M19 during submerged (immersed) fermentation were analyzed. For the purpose of this
work, liquid medium was enriched with dried orange peels. Bioconversion was followed by
measuring the activity of the basidiomycete fungus including detection of chemical
compounds such as flavonoids, glycosidic or aglyconic and different types of carbohydrates.
Monitoring of crop growth during 14 days of submerged fermentation was performed
by determining the amount of wet and dry biomass, expressed in g / l. The obtained results
indicated intensive growth in the first two days of fermentation showing 164 g / l. Moreover,
the glucose content decreased during the whole fermentation process and after day 12
indicating 96% of glucose consumption. Total amount of the proteins in the crop growth in
the filtrate obtained after biomass separation was highest at day 2. In addition, laccase
activity was highest at day 8 with 380 U / ml, and manganese peroxidase mild activity was
only observed at day 6.
The highest total amount of phenolic compounds and the antioxidant potential in the
extracts tested via the redox capacity by the FRAP method were reported at day 8 with 6, 44
mg GAE / g sample and with 7, 52 mg GAE / g, respectively. The same trend was observed
for the captured of DPPH radicals at day 10. The performance of TLC analysis indicated not
only identification of hesperidin, hesperetin, and pectic substances, but also cellulose and
hemicellulose fractions.
Overall, these results suggest that biotransformed flavonoids are directly produced as
by-product of the citrus industry (dried orange peel) using enzymes from basidiomycetes.
The antioxidant potential in the extracts of mycelial culture obtained during submerged
fermentation is due to the biotransformation of the phenolic compounds present in the orange
peel. Another important aspect is the high potential of the mycelium of Pleurotus sapidus as a
natural antioxidant.

Keywords: bioconversion, flavonoids, Pleurotus, by-products, citrus peel, biologically active
compounds.
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На сликата v е прикажана шема која ги вклучува чекорите и методите кои се
опфатени во истражувањето реализирано на Јакобс Универзитетот во Бремен,
Република Германија, од кое произлегува овој магистерски труд чиј наслов е:
„Биоконверзија на цитрусни флавоноиди за добивање на биоактивни компоненти“.
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Користени кратенки:
ABTS - 2,2'-azino-bis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid
BCA - Bicinchoninic acid assay
BSA - Bovine serum albumin
C – јаглерод, хемиски елемент
C - прстен – јаглероден прстен
CDA – Czapek Dox Agar
DMP - 2 6-Dimethoxyphenol
DNS - 3,5-Dinitrosalicylic acid
DPPH - 2,2-Diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate
EC50 - Half maximal effective concentration
EDTA – Ethylenediaminetetraacetic acid
EPR – електрон парамагнетска резонантна спектроскопија
ESR – Electron Spin Resonance Spectrometry
FDA – Food and Drug Administration
FLA - флаванони
FLO - флавони
FOL – флавоноли
FOX – Ferrous Oxidation-Xylenol
FRAP - Ferric Reducing/Antioxidant Power
FTC – Ferric ThioCyanate
GAE – еквиваленти на гална киселина
GPA – Glucose Peptone Agar
GC – Gas Chromatography
HPE – High Pressure Extraction (примена на висок притисок )
HPLC – High - Performance Liquid Chromatography
HPTLC – High Performance Thin layer Chromatography
HS-SPME – цврсто фазна микроекстракција со сорбент нанесен на влакно
IC50 - Half maximal inhibitory concentration
kDa – кило Далтони
Lcc – лаказа ензим
LiP – лигнин пероксидаза ензим
MEA – Malt Extract Agar
MnP – манган пероксидаза ензим
Neo - неохесперидозид
PDA – Potato Dextrose Agar
pI – изоелектрична точка
R – слободни радикали
Rf – Retention factor
Rut - рутинозид
SBSE – екстракција со помош на сорбент нанесен на магнет за мешање
SDA – Saborauds Dextrose Agar
SDS PAGE - Sodium Dodecyl Sulphate–Polyacrylamide gel electrophoresis
SmF – Submerged Fermentation (субмерзна течна ферментација)
SNL media – Standard Nutritional Liquid media
SNLg – Standard Nutritional Liquid media
SSF – Solid State Fermentation (ферментација во цврста состојба)
TLC – Thin - layer Chromatography
TPC – Total Phenol content
TPTZ - Tripyridyltriazine
TrE – тролокс еквиваленти
UAHE – екстракција со ултразвук и примена на топлина (ultrasound assisted heating extraction)
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UV – Ultraviolet
VP – версатилна пероксидаза, ензим
WEA – Wheat Extract Agar
YMA – Yeast Malt Agar
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1. ВОВЕД И ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕ
Современата агро-прехранбена индустрија генерира големи количeства нуспроизводи кои можат да поседуваат соединенија со додадена вредност, голема
функционалност и биоактивност. Побарувачката на здрави прехранбени производи
постојано се зголемува, а прехранбената индустрија се обидува да одговори на овој
предизвик. Нус-производите, кои вообичаено се т.н. секундарни производи добиени од
примарни процеси на производство на агро-храната, претставуваат интересен,
економско исплатлив и евтин извор на потенцијално функционални состојки, како што
се пептиди, каротеноиди и фенолни соединенија, со што се промовира и обезбедува
концептот на кружна економија.
Нус-производите и нивните екстракти може успешно да се инкорпорираат во
разни прехранбени производи или да се изврши одредено искористување или
трансформација на некои соединенија во нови и биолошки поактивни компоненти со
бенефит за здравјето на луѓето. На пример, фенолните соединенија од различни нуспроизводи од агро-индустријата или индустријата за преработка на цитрусни плодови
можат успешно да се користат како мултифункционален додаток на храната со
антимикробни, антиоксидантски и други позитивни својства врз здравјето на луѓето, се
разбира, доколку поседуваат соодветни биодостапни биоактивни соединенија. Со
оглед дека поголем дел од сложените полифенолни соединенија од овошјето,
зеленчукот, житариците и слична храна при дигестијата покажуваат различни
фармакокинетички својства, нивната примена во терапевтски цели или како додатоци
во исхраната е сложена или ограничена. Постојат неколку фактори кои влијаат врз
биодостапноста и биорасположивоста на биоактивните соединенија.Тоа се: изворот на
храна, молекуларната големина, растворливоста, хемиските интеракции меѓу
фитохемикалиите или биомолекулите и слично. Од тие причини, сѐ поактуелна
станува биоконверзијата на разните сложени соединенија во подостапни биоактивни
компоненти за човековите клетки со користење на разни микроорганизми.
Биолошка конверзија на комплексни супстрати во едноставни соединенија од
страна на микроорганизмите, како што се бактериите и габите, се изведува со процес
на ферментација. Во текот на метаболизмот на габите се ослободуваат разни
соединенија, таканаречени секундарни метаболити. Во секундарните метаболити се
вклучени антибиотици, пептиди, ензими и фактори на раст, како и многу други
соединенија. Некои од нив се нарекуваат и „биоактивни соединенија“ бидејќи
поседуваат биолошка активност. Истражувачите неодамна докажаа дека некои од овие
секундарни метаболити се интересни, важни и со потенцијален економски придонес за
нивно користење во најразлични индустрии, како што се прехранбената,
фармацевтската и други.
Од поодамна се познати можностите за користење на микроорганизмите во
производство на разна ферментирана храна. Но, во последно време сé почеста е
примената на разните типови на ферментации - субмерзна, цврсто-фазна или во
полуцврста состојба, за добивање на вредни продукти. На тој начин се обезбедува
искористување и валоризација на отпадните продукти, преку засилување на техниките
на култивирање на габите во лабораториски услови и нивна пообемна примена и во
индустриски услови. Во тој процес треба да се совладаат многу проблеми, бидејќи за
контролирано создавање на биолошко активни соединенија е потребно контролирано
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опкружување за микроорганизмите и почитување на параметрите и процесите за нивно
правилно искористување и производство на соединенијата за кои постои интерес.
Од аспект на способноста на габите, особено базидиомицетите, да растат на
разни лигноцелулозни супстрати или отпадни производи и да призведуваат разни
ензими, интересно беше да се согледа можноста монокариотските видови од родот
Pleurotus да вршат трансформација на фенолните компоненти од отпадна цитрусна
кора во достапни биоактивни компоненти. Од флавоноидите со најголема
концентрација во лимоните и портокалите е соединението наречено хесперидин. Ова
соединение се наоѓа во белите, во мембранозните делови, во кората на плодовите и
поседува
антиоксидантски,
антибактериски,
антигабични,
антивирусни,
антиканцерогени и аналгетски својства. Од хемиски аспект, хесперидинот
(флаванонски гликозид) се состои од флавонон поврзан со шеќерот рамногликозид
преку кислородниот атом на 7-позиција и се смета дека нема голема
биорасположивост, наспроти неговиот агликон 3,5,7-трихидрокси-4'-метоксифлавонон,
односно хисперединот. Овој кус теоретски преглед обезбедува увид во можноста
кората од портокал да се користи како нус-производ од преработката на овошјето во
сок, но и за потенцијалот на габите за производство на храна или додатоци во
исхраната и за нивна примена во еколошката биотехнологија.
Базидиомицетите од родот Pleurotus може да растат на различни цврсти или
течни медиуми (лигноцелулозни супстрати) и да бидат искористени за различни цели,
а согласно ензимскиот потенцијал кој го поседуваат може да учествуваат и во биотрансформацијата на цитрусните флавоноиди во достапни биоактивни соединенија,
што е, всушност, сржта на ова истражување.
Основната цел на истражувањето беше да се испитаат можностите за
биоконверзија на полифенолите од кората од портокал со примена на базидиомицетни
габи. Очекувањата беа во правец на можноста за управување и искористување на
цврстиот отпад за добивање на вредни производи кои може да имаат примена како
додатоци во храната или во исхраната на луѓето. Способноста за раст на
монокариотските соеви на Pleurotus sapidus на цврст (агаризиран) лабораториски
хранлив медиум беше основ за избор на соодветен сој применет за субмерзен раст врз
хранлива подлога, во која како дополнителен супстрат беше користена сомелена кора
од портокал.
Кинетиката на растот на културата беше следена во субмерзна ферментација на
медиум, при што сушената кора од портокал претставуваше основен извор на
полифеноли. Таа се смета како индуктор (поттикнувач) за продукција на
окидоредуктази (лаказа и манган пероксидаза). Лаказа и пероксидаза се двата клучни
ензими кои учествуваат во биоконверзијата на поединечни сложени полифенолни
соединенија, присутни во кората од портокал, како што се гликозидните флавоноиди
рутин, хеспередин и други.
Врз основа на ензимската активност добиена со користење на соеви од габата
Pleurotus sapidus, беше проследена и трансформацијата на цитрусните полифенолни
соединенија во соединенија со зголемена антиоксидантска активност, односно
способност да ги врзуваат слободните радикали. За одредување на антиоксидантните
својства беа користени неколку техники со цел да се потврди дали се добиваат
биоактивни фенолни молекули, кои може лесно да се апсорбираат во човековото тело и
да имаат позитивен ефект врз здравјето на луѓето. За одговор на прашањето дали со
биоконверзијата ќе се овозможи гликозидните биофлавоноиди да се трансформираат
во поедноставни агликонски форми, применета е техника за нивно откривање како што
е тенкослојната хроматографија, алатка од поодамна позната дека овозможува
наједноставен начин за идентификување на различни компоненти во смеса.
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2. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ
2.1. Распространетост и поделба на видовите цитрусни култури
Цитрусните култури се меѓу најчестите и многу популарни и користени
растенија кои се одгледуваат во тропските и субтропските региони во светот како што
се Мексико, САД, Перу, Аргентина, Бразил, јужните делови на Европа, Јужна Африка,
Турција, Израел, Иран, Индија, Кина и Австралија (слика 2. 1). Цитрусните плодови
(агрумите) - портокал, мандарина, тангерина, лимон, лимета и грејпфрут, се смета дека
потекнуваат од подножјето на Хималаите, во областа Асам (североисточна Индија),
западниот дел на Јунан (Кина) и северен Мјанмар (Sharma et al., 2017) и согласно ДНК
студијата изведена од страна на Wu et al., (2018).
Поголемиот дел од денешните цитрусни плодови потекнуваат од мали, јадливи
бобинки и сегашниот изглед го стекнале со развој мерен со милиони години. Тие се
одвоиле од заедничкиот предок пред околу 15 милиони години. Пред 7 милиони
години цитрусните растенијата природно се поделиле во две групи: главниот цитрус и
предците на портокалот (Poncirus trifoliata). Денес тие се доволно тесно генетски
поврзани и распространети со можности да формираат разни цитрусни хибриди (слика
2. 2) со подобрена отпорност кон болести, еластичност, приспособливост на различни
климатски услови, поголеми приноси итн Curk et al., (2016).

Слика 2. 1. Најголеми региони во светот кои се производители на цитрусно овошје
(Sharma et al., 2017)
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Слика 2. 2. Групирање на цитрусните плодови со генетска сличност (web 1, Curk et al.,
2016)
Цитрусните плодови му припаѓаат на родот Citrus и сродните родови
(Fortunella, Poncirus, Eremocitrus и Microcitrus) од подсемејството Aurantioideae,
односно семејството Rutaceae. Овој род и семејство се широко распространети низ
монсунските региони, од западен Пакистан до северно-централна Кина, на југ преку
источниот индиски архипелаг до Нова Гвинеја, како и архипелагот Бисмарк,
североисточна Австралија, Нова Каледонија, Меланезија и западните полинезиски
острови. Забележливо е дека природните живеалишта на цитрусот и сродните родови
се значително проширени, иако географското потекло, времето и распространувањето
на видовите на цитрус низ југоисточна Азија остануваат нејасни и сè уште се
истражуваат (Wu et al., 2018).
Разните видови на цитрусно овошје се присутни и имаат големо агроиндустриско значење и во низа медитерански земји. Почвените и климатските услови
се главните „виновници“ за растот и подемот на портокалови, мандарински и лимонски
дрвја во овој дел од светот. Тие услови овозможуваат постигнување висок квалитет на
плодот, дури и подобар од регионите од каде што потекнуваат овие овошја. За
илустрација, на пример, „матичните“ портокали на Флорида, ги пренеле шпанските и
португалските освојувачи, а одгледувањето на цитрусни видови било забележано
одамна и во рамките на римската империја (web 1).
Денес, големиот број различни цитрусни плодови се класифицирани во редот
Sapindales, кој е дел од редот дикотиледонски цветни растенија, што содржат 9
семејства, околу 460 родови и околу 5700 видови на грмушки, дрвја и винови лози.
Повеќе од половина видови во Sapindales (web 2) припаѓаат во две семејства:
Sapindaceae (1600 видови) и Rutaceae (1800 видови). Повеќето од останатите видови
припаѓаат на уште четири познати семејства: Anacardiaceae (околу 600 видови),
Burseraceae (550 видови), Meliaceae (621 вида) и Simaroubaceae (95 видови).
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Rutaceae семејството содржи околу 160 родови и повеќе од 1800 видови,
повеќето грмушки и дрвја. Овие растенија и нивните плодови се ценети поради тоа
што се богати со витамини, минерали, диететски влакна (нерастворливи полисахариди)
и антиоксиданти, со позитивни ефекти врз човековото здравје поради што постојано
расте и нивната консумација. Позначајни видови на родот Citrus (слика 2. 3), познати
и како цитрусни овошни плодови, се:
- грејпфрут (Citrus paradisi), и цитрон (Citrus medica), Индија
- лимета или лајм (Citrus aurantifоlia), Индија
- портокал (Citrus sinensis и други видови),
- мандарина и/или тангерина (Citrus reticulata), Кина
- лимон (Citrus limon),
- трифолиата (Citrus trifoliata), Кореја и Кина
- други видови и попознати подвидови се бергамот - портокал (bergamot orange,
Citrus aurantium), цитранжот (citrange, Citrus sinensis Poncirus trifoliata),
помелото или пумела, шеддок (Citrus maxima) од Малајскиот архипелаг и разни
хибриди на цитрусните култури (web 3).

Слика 2. 3. Изглед нацитрусните плодови: Citrus paradisi, Citrus maxima, Citrus
aurantifolia (горе, редоследно) и Citrus bergamia risso, Citrus reticulata, Citrus limon
(доле редоследно) (Sharma et al., (2017)
Економски најважно овошје со учество од 70% во вкупното производство на
цитрусните плодови е токму портокалот, видот Citrus sinensis, независно што и другите
имаат добра нутритивна вредност. Некои растителни членови се користат во
производството на етерични масла, на пример, Boronia, кој е најпознат австралиски род
од семејството Rutaceae (web 4, web 5).
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2.2. Ботанички опис на цитрусните растенија и анатомија на
цитрусните плодови
Физичкиот изглед на растенијата од родот Citrus е одамна опишан. Тие се
големи грмушки или се мали до умерено големи дрвја кои достигнуваат висина од 5 до
15 метри. Овие растенија имаат шилести пупки и наизменично наредени лисја и сјајни
цветови проследени со силен и интензивен мирис. Дрвјата се развиваат во постојано
сончево и влажно опкружување на плодна почва и во присуство на природни дождови
или со наводнување во одредени исклучително сушни период. Генерално, немаат
потреба од премногу висока влажност. Во време на цветање вишокот вода лошо влијае
врз нивниот раст. Во било која возраст да се наоѓа цитрусот, тој расте доволно добро и
со ретко наводнување. На тоа упатува фактот што напуштените, диви цитрусни дрвја
може понекогаш да страдаат доколку климата е многу сува, но се сметаат за лесно
прилагодливи и можат да преживеат и при екстремно високи температури, бидејќи
нивните плодови се тропско и суптропско овошје.
Портокалите и сите други цитруси се широколисни и зимзелени дрвја, што
значи дека нив не им паѓаат лисја, освен кога се во услови на стрес (Singh & Rajam
2009). Многу видови на овој род и неговото семејство имаат атрактивно ароматично
зеленило, нежни и кревки споени мали цветови со дијаметар од 2 до 4 сантиметри,
составени од четири или пет бели ливчиња (слика 2. 4). Плодовите на овие растенија,
особено членови од родот Citrus, се важни прехранбени култури кои се користат
ширум светот, додека некои видови се одгледуваат како градинарски украсни
растенија. Овошниот плод почнува да созрева во есен или рана зима во зависност од
сортата и потоа почнува зреењето што доведува до зголемување на неговата слаткост.
Некои сорти мандарини, на пример, зреат во зима, а други видови може да созреваат
подолг период. На грејпфрутот му се потребни дури и до 18 месеци за созревање (web
1).

Слика 2. 4. Изглед на цвет и плод на портокал, род Citrus (web 6)
Созреаните плодови на позначајните цитрусни овошја се прикажани на слика 2.
5, заедно со анатомијата на плодот кој се состои од срцевина или средишен дел. Од
него се извлекува и произведува сок, по што остануваат внатрешните цврсти делови
кои во литературата се именуваат како албедо. Токму овие цврсти делови, семките и
кората содржат големо количество нус-производи, иако како цврст отпад најчесто се
исфрлаат.
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Слика 2. 5. Изглед на цитрусни плодови и создавање на отпад во текот на нивното
искористување или преработка во овошни сокови (Sharmа et al., 2017)
Плодовите на цитрусите имаат од зелена до портокалово црвена боја во
зависност од нивната созреаност. Во региони без зима тие остануваат зелени и по
достигнување на зрелоста и се познати како тропски т.н. „зелени портокали“. Ако се
складираат на ладно место во текот на зимата овие плодови ја менуваат бојата во
жолта. Меѓутоа, мора да се истакне дека плодовите не поминуваат низ процес на
зреење откако ќе бидат набрани, туку тие стануваат „зрели плодови“ додека се наоѓаат
на дрвото. Кај портокалите, бојата не може да се користи како показател на зрелост,
бидејќи понекогаш лушпата (кората) станува портокалова долго пред самите да бидат
подготвени за конзумирање и сервирање на трпеза. Нивната дегустација е
единствениот начин да се дознае дали се подготвени за јадење. Главно се консумира
средишниот дел - пулпата, која е богата со сок, заедно со албедото, додека кората, иако
често се фрла како отпад, некогаш се искористува како извор на арома за подготовка на
слатко од одредените видови цитрусни плодови.
Градбата или анатомијата на месестите цитрусни плодови се карактеризира со
тоа што перикарпот се состои од три различни слоеви: епикарп (познат и како
егзокарп) кој е најоддалечениот слој од плодот, мезокарп е средниот дел и ендокарп е
внатрешниот слој околу семињата. Во цитрусните плодови, всушност, епикарпот и
мезокарп го сочинуваат главниот и јадлив дел на плодот (слика 2. 5), за разлика од
јаткастите или суви овошни плодови кај кои слоевите на перикарпот не се јасно
препознатливи.
7

Епикарп е ботанички термин за најоддалечениот, површинскиот слој на
перикарпот (или надворешниот слој на овошјето) и тој потекнува од грчките зборови
epi-, што значи „на“ или „по“ и зборот carp- што значи „овошје“. Епикарпот ја
формира надворешната лушпа или кора на плодот и понекогаш се нарекува со
генералното име егзокарп. Кај портокалите овој слој е познат како флаведо (слика 2. 6).

а)

б)
Слика 2. 6. а) Анатомска градба на црвен цитрон и б) анатомска градба на портокалов
цитрон составени од: флаведо (портокаловата периферна површина на кората или
епикарп); албедо (белиот помек влакнест слој на кората или мезокарп); внатрешен слој
на овошјето или ендокарп кој е поделен во сегменти или карпели со везикули богати со
сок; централна колона или медула (Guimarães et al., 2010)
Флаведото ја сочинува периферната површина на перикарпот на портокалите и
главно е составен од целулозен материјал. Но, содржи и други компоненти: етерични
масла, парафински восоци, стероиди и тритерпеноиди, масни киселини, пигменти
(каротеноиди, хлорофили, флавоноиди), горчливи соединенја (лимонин) и ензими. Тој
е составен од неколку клеточни слоеви кои постепено се здебелуваат и формираат бел
помек влакнест слој на кората наречен албедо. Како зрее портокалот, клетките на
флаведо стануваат богати со каротеноиди, главно ксантофил кој е сместен во
хромопластите и кои во претходната развојна фаза содржеле главно хлорофил. Оваа
хормонски контролирана прогресија во развојот на портокалите е одговорна за
промена на бојата на плодот од зелена до жолто-портокалова до целосното созревање.
Внатрешниот регион на флаведото е богат со повеќеклеточни тела со сферични или
пириформидни форми, полни со етерични масла, кои на кората на портокалот и даваат
специфичен пријатен мирис. Кај овошните плодови, како што се портокалите и другите
цитруси, надворешниот и внатрешниот слој албедо содаваат дебела кора која се
нарекува со заедничко име хесперидиум. Оваа кора се лупи и одвојува од јадливиот
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месест дел на портоклите. Кај некое овошје, на пример, јаболката и крушите,
надворешниот слој - егзокарп, се јаде заедно со овошјето, додека кај бананите,
грејпфрутот и другите цитрусни плодови поради дебелината и непријатниот и горчлив
вкус се отстранува и се фрла. Овој егзокарп е нус-производ во агро-прехранбената
индустрија, но во зависност од составот може да се искористи за различни цели и да
донесе одреден економски бенефит.
Месестиот среден слој на перикарпот од овошниот плод е делот кој се наоѓа
помеѓу епикарпот и ендокарпот и се нарекува мезокарп, согласно грчките зборови:
mezo- што значи „средно“ и carp- што значи „овошје“. Тој вообичаено е јадливиот дел
од цитрусните плодови.
Ботанички термин за внатрешниот слој на перикарпот, или слој кој директно ги
опкружува семките на цитрусните плодовите е ендокарп. Името потекнува од грчките
зборови: endo- што значи „внатре“ и carp- што значи „овошје“. Ендокарпот може да
биде во вид на мембрана како што е случајот кај цитрусите. Тој го дели месестиот дел
на цитрусните плодови на делови, кои се нарекуваат сегменти и претставува дел кој се
конзумира, но може да претставува отпаден материјал при преработка на овошјето во
сок. Кај портокалите и другите цитрусни плодови овие сегменти поделени со
ендокарпот се полни со везикули во кои е складиран сокот на овошјето (web 7).
Цитрусните плодови се многу значајни за индустријата заради можноста за
нивна комерцијализација преку производство на широка лепеза производи – од
различни врсти на сокови, па се до подготовка на мармалади, џемови, цитрусни
екстракти и слично. Во поново време сé повеќе се користи и кората од цитрусните
плодови затоа што содржи значајни и вредни фитохемикалии. Имено, како нуспроизвод од преработката на цитрусното овошјето кората е главно горчлива и
генерално не се конзумира сурово и самостојно, но наоѓа употреба во кулинарството
(web 1). На пример, во гастрономијата, најоддалечениот обоен дел од кората на
цитрусните плодови, особено лимонот и портокалот, се гребе или ренда и се додава во
разни деликатеси, поради нејзиниот вкус и арома. Од кората од портокал со додавање
на шеќер може да се направи мармалад (web 7, web 8). Во последно време кората
добива улога на вреден нус-производ и примарен отпад значаен во сточарството
бидејќи е добар извор на меласа, пектини и лимонен и со сушење може да се продава
како добиточна храна. Присуството на полифеноли, витамини, минерали, диетални
влакна, есенцијални масла и каротеноидна содржина, ја прави добар извор на значајни
фитохемикалии или функционални (биолошко активни) компоненти (Rafiq et al., 2018).

2.3. Хемиски состав на цитрусните плодови и на нус-производот кора
од портокал
Цитруснитe овошја содржат различни хемиски состојки, како што се фенолни
соединенија, каротеноиди, разни витамини и минерали (слика 2. 7). Тие се именувани
како фитохемикалии (Sharma et al., 2017) и дел од нив се биолошко активни
соединенија со големо значење во спречување на низа болести кај човекот и
животните. Од фитохемикалиите кои се составен дел на отпадоците во
преработувачката индустрија, денешната науката се стреми да изнајде решенија во
правец на максимално искористување на нивниот потенцијал, со што може да се
постигне подобра економичност при нивната преработка, истовремено влијаејќи кон
полесно справување со проблемот на загадувањето на животната средина со отпадни
материи (Kaur, 2014).
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Слика 2. 7. Класификација на фитохемикалии присутни во цитрусно овошје (Sharma
et al., 2017)
Големото количество отпадна цитрусна кора којашто е богата со целулоза,
хемицелулоза, лигнин, пектин и D лимонен (слика 2. 8) има можност да биде
искористена како биорафинериски супстрат (John et al., 2017). Фитохемикалиите
застапени во цитрусите и во нивната кора, како и во останатите овошни и градинарски
производи, се секундарни метаболити (хемиски соединенија) кои се синтетизираат од
растенијата и најчесто се употребуваат како одредена заштита од слободните радикали
и од оксидативното оштетување на човечкиот организам што доведува до хронични
заболувања. Пoкрај препораката за консумацијата на овошје и зеленчук поради
здравствени придобивки, од биоактивните нутритивни молекули (хранливи материи,
витамини, минерали, влакна и др.), како и од нехранливите фитохемикалии (фенолни
соединенија, флавоноиди, биоактивни пептиди итн.), во ферментирано овошје или во
растителните производи, во кои се применуваат микробни култури, се случуваат низа
промени и во профилот и во типот на биоактивни соединенија. На тој начин се
добиваат молекули со додадена биолошка вредност, се подобрува био-достапноста на
компонентите и биорасположивоста, што резултира во модификации на својствата на
храната поврзана со здравјето на луѓето (Septembre-Malaterre et al., 2018).
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Слика 2. 8. Структра на различни компоненти во кората од портокал кои имаат
можност да бидат искористени и интегрирани во био-рафинерии заснована на
отпадоците од портокал, лушпи и пулпа (John et al., 2017)
Основниот хемиски состав на кората од портокал е богат извор на
различни компоненти и содржи: пепел 5, 34%, влага 11, 86%, протеини 4%, шеќери 23,
8%, согласно наводите на Al-Saadi et al., (2009). Кората од портокалот, мандарините и
високо приносниот хибрид на мандарините - кинон има соодветно различен основен
хемиски состав прикажан во табела 2. 1. Количината на пектините, лигнинот,
целулозата и хемицелулозата се разликуваат меѓу сортите, а нивната застапеност во
пулпата и кората од лимонот и портокалите прикажана се во табела 2. 2 (Putnik et al.,
2017).
Табела 2. 1. Хемиски состав на различни отпадоци од цитрусите (модифицирана од Oberoi et
al., 2011)
Компоненти

Кора од портокал
(% сува материја)

Кора од мандарина
(% сува материја)

шеќери
масти
протеини
пектин
лигнин
целулоза
хемицелулоза
пепел

9, 6
4, 0
9, 1
23, 0
7, 5
37, 1
11, 0
2, 6

10, 1
1, 6
7, 5
16, 0
8, 6
22, 5
6, 0
5, 0

* ADL: киселински пречистен лигнин
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Отпад од хибридната
мандарина, Kinnow
(% сува материја)
31, 58 (во етанолен екстракт)
н.д.
5, 78
22, 6
0, 56 (ADL*)
10, 10
4, 28
3, 23

Табела 2. 2. Состав на различните компоненти или влакна во нус продуктите кора (лушпа) и
пулпа од цитрусни плодови лимон и портокал изразени во проценти на сува материја (%)
(Putnik et al., 2017)
Цитрусен отпад
Лимонова лушпа
Лимонова пулпа
Портокалова лушпа
Портокалова пулпа

Пектин
13, 00 ± 1, 06
22, 53 ± 1, 95
23, 02 ± 2, 12
12, 07 ± 1, 12

Лигнин
7, 56 ± 0, 54
7, 55 ± 0, 66
7, 52 ± 0, 59
7, 51 ± 0, 62

Целулоза
23, 06 ± 2, 11
36, 22 ± 3, 24
37, 08 ± 3, 1
24, 52 ± 2, 0

Хемицелулоза
8, 09 ± 0, 81
11, 05 ± 1, 09
11, 04 ± 1, 05
7, 57 ± 0, 66

Количините на одделните моносахариди присутни во кората од мандарините и
портокалите (Choi et al., 2013) се прикажана во табела 2. 3. Истражувањата направени
во однос на останатите составни компоненти во цитрусните нус-производи покажуваат
дека во нив постојат низа вредни хемиски состојки, но и елементите во трагови:
железо, манган, цинк, никел, бакар. Присутни се каротиноидите (тетратерпенски и
тетратерпеноидни соединенија) од кои некои соединенија издвоени од портокаловата
кора се прикажани на слика 2. 9 (Putnik et al., 2017), како и алкалоиди, кумарини,
флавоноиди, терпенски соединенија, како што се лимонен, гераниол, карвеол, карвон
(слика 2. 10) и други фенолни и флавоноидни соединенија (Xu et al., 2007).
Табела 2. 3. Моносахариди присутни во цитрусна кора (Choi et al., 2013)
Моносахарид Кора од портокал
Кора од мандарина
(% на сува материја) (% на сува материја)
рамноза
0, 9
3, 8
арабиноза
8, 4
11, 2
маноза
3, 0
2, 0
галактоза
6, 4
4, 2
глукоза
25, 8
24, 8
ксилоза
3, 7
3, 1

Слика 2. 9. Структура на каротеноидите добиени од цитрусна кора (Putnik et al., 2017)
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Слика 2. 10. Терпенски компоненти во кора од портокали (Al-Saadi et al., 2009)
Од сето ова може да се заклучи дека кората од портокалот како нус-производ во
цитрусната индустрија кој се фрла како отпад претставува вреден извор на различни
соединенија (Satari & Karimi, 2018, De la Torre et al., 2019). На пример, цитрусниот
отпад или кора може да се користи за производство на биогас, етанол, нано честички,
био-сорбент, био ѓубриво (слика 2. 11) преку различни хемиски, биолошки и
термохемиски патишта (слика 2. 12), но и за производство на пектини, есенцијални
масла или одделни испарливи соединенија со ароми и вкусови. Познати се и користени
разни техники на екстракција, сепарација и прочистување на низа биоактивни
молекули кои имаат големо влијание во развојот на продукти кои можат да дадат
здравствени бенефити за луѓето (M’hiri et al., 2015).

Слика 2. 11. Можни биорафинериски производи од цитрусни отпадоци (кора од
портокал и пулпа (De la Torre et al., 2019)
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Слика 2. 12. Разни патишта за валоризација на растителни отпадни производи
(отпадна биомаса) (De la Torre et al., 2019)
Корисна улога во превенција на болести и зачувување на здравјето имаат низа
биоактивни молекули или соединенија. Според американската асоцијација на храна,
биоактивни молекули се сите физиолошки активни конституенти во храната или
додатоци при исхраната, кои имаат растително или животинско потекло, во кои се
вклучени не-нутритивни и нутритивни состојки (модифицирана дефиниција).
Биолошко активните соединенија кои имаат нутритивен карактер се: амино
киселините, масните киселини, некои јаглехидрати, како што се: бета глуканот,
инозитот, сорбитолот, витамините и минералите. Од не-нутритивен карактер се
сметаат: фенолните соединенија, односно полифенолите, флавоноидите, хлорофилот,
изотиоцијанатите, алколоидите, стеролите, каротеноидите, фитоестроген гликозидите
и др. Разни не-нутритивни биоактивни соединенија може да се изолираат од различно
овошје, вклучувајќи ги цитрусите и нивните отпадни нус-производи, а некои од нив
имаат познати терапевтски својства и дејствуваат како силни антиоксиданси, наспроти
синтетичките хемиски супстанци (Sharma et al., 2017).
Во сокот од цитруси, значајна биолошко активна компоненти е присуството на
поголемо количество витаминот С (аскорбинска киселина), што им дава
карактеристичен остар вкус на плодовите. Содржината на витаминот C зависи од
видот,
сортата
и
начинот
на
одгледување
(органско
или
конвенционално/традиционално земјоделство). Генерално портокалите содржат
најмногу витамин С по грам доколку се консумираат свежи (web 9). Цитрусните
плодови содржат и други биоактивни соединенија. Од фенолната група се
флавоноидите, лимоноидите и терпените, кои во значителни количества се наоѓаат во
кората. Заедно со останатите хемиски компоненти присутни во кората тие
придонесуваат за карактеристичниот мирис и вкус на цитрусните плодови.
Од бројните компоненти присутни во кората од портокал со помош на низа
хемиски, физички и биолошки реакции се добиваат разни соединенија, фитохемикалии
и биоактивни компоненти. Изолирани и прочистени, некои од биолошко активните
соединенија се додаваат во исхраната во форма на суплементи или се користат во
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фармацевтската и козметичката индустрија. Во портокалите и во нивниот отпад
позначајни биолошко активни соединенија се: глукозинолати, флавоноли, изофлавони,
фенолни киселини, флавони и друго.
Во трудот на M’hiri et al., 2015 се издвоени и опишани најзначајните фенолни
соедининија, нивната поделба, градба и различна улога врз здравјето на луѓето. Од
фенолните соединенија во кората од портокал најчесто се изолирани и детектирани
флавоноидните гликозиди, од кои главно се спомнуваат нарингин, хесперидин,
нарирутин и неохесперидин.

2.3.1. Класификација на фенолните соединенија
Фенолните соединенија кои се наоѓаат во различните растенија или типови на
храна претставуваат вредни фитохемикалии кои се наоѓаат и во кората од портокал.
Фенолните соединенија се поделени на нефлавоноиди и флаваноиди (слика 2. 13), но
денес нивната класификација се прави врз основа на сложеноста на нивната хемиска
структура и на физолошкото дејство. Врз основа на јаглеродниот скелет, големата
група фенолни соединенија, застапени во портокалите и нивната кора и во други
растителни плодови, е поделена на:
- едноставни фенолни соединенија составени од еден ароматичен прстен кој може да
биде поврзан со соодветни радикали кои доведуваат до различна С скелетна
структура и
- посложени фенолни соединенија што содржат повеќе ароматични (фенолни)
прстени заради што се именуваат и како полифеноли.
Позначајните класи фенолни соединенија се прикажани во табела 2. 4. Во нив се
вклучени едноставни фенолни соединенија и нивните деривати (нефлавоноиди):
фенолните киселини, стилбените, лигнините и другите компоненти класифицирани
согласно бројот на конститутивните С атоми врзани на основниот фенолен скелет (web
10), потоа врз основа на бројот на фенолни прстени што ги содржат и на база на
структурните елементи кои ги поврзуваат прстените еден со друг.
а)
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б)

Слика 2. 13. Класи на а) не-флавоноиди и б) флавоноидни фенолни соединенија
(модифицирана од Scalbert & Williamson, 2000)
Терминот полифенол е во употреба од 1894 година и има потекло од древниот
грчки збор πολύς - polus, што значи „многу“ и зборот фенол кој се однесува на хемиска
структура формирана од ароматичен бензоиноиден (фенил) прстен и хидроксилна (OH) група слична на таа што се наоѓа во алкохолите од каде и го добиваат -ол
суфиксот (web 11).
Табела 2. 4. Поделба на фенолните соединенија во различни класи согласно бројот на
конститутивни јаглеродни атоми врзани на основниот скелет на фенолот, хидроксилните групи
не се прикажани (модифицирана од web 10)
C скелет
C6
C6-C1

C6-C2

C6-C3

Класи на фенолни
соединенија
Нефлавоноиди
Едноставни феноли
Бензохинони
Хидроксилбензоати
или
фенолни
киселини
Ацетофенони
Фенил-ацетати

Хидроксицинамати
Фенилпропени
Кумарини
Хромони

C6-C4

Нафтохинони

C6-C1-C6

Ксантони
Антрахинони

Позначајни компоненти или соединенија и основна
структура
катехол, хидрохинон, резорцинол
4-хидроксибензоат,
p-хидроксибензоева

к-на,

салицилна

к-на,

киселина
4-хидроксиацетофенон
4-хидроксифенилоцетна киселина
р-кумаринска к-на
кафеат, еугенол, мирстицин
ескулетин
умбелиферон, скополин
2-метил-5-хидрокси-7-метоксихромон, еугенин
југлон
мангиферин
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гална

C6-C2-C6

Стилбени

C6-C3-C6

Флавоноиди
Флавони
Флавоноли
Флавонол гликозиди
Флаваноли
Флаванони
Флаванон гликозиди
Антоцијани

(C6-C3)2
(C6-C3-C6)2
(C6)n
(C6-C3)n
(C6-C3-C6)n

Флаваноли
(катехини)
Халкони
Лигнани
Бифлавоноиди
Катехол меланини
Лигнини
Кондензирани танини

1,3,6,7-хидроксиксантон, мангостин,
емодин, хризофанол, реин
ресвератрол
синенсетин, нобилетин, изосиненситин, тангеретин,
диосмин
кверцетин, каемпферол
рутин
дихидроксикверцетин
и
дихидроксикемпферол
гликоизди
хесперидин, нарингенин
неохесперидин, нарирутин, нарингин, ериоцитрин
гликозиди на: пеларгонидин, пеонидин, делифинидин,
петунидин, цијанидин
(+)-катехин, (-)-епикатехин, (+)-галокатехин,
(-)-епигалокатехин
флориџин, арбутин, халконарингенин
пинорезинол
аментофлавон, агатисфлавон
нафтален полимер
гваиацил лигнини, пинорезинол
полимери на катехинот

Полифенолните соединенија се едни од главните секундарни метаболити
присутни во изобилство во растенијата и се најголем извор на природни
антиоксиданси. Многу од фенолните и полифенолните соединенија привлекуваат сé
поголемо внимание во науката, особено од областа на хемијата, здравата (ис)храна и
медицината, пред сé, заради нивните антиоксидативни, антивоспалителни (антиантимутагени,
антикарциногени,
антибактериски,
инфламаторни),
антипролиферативни и антивирални својства, вклучувајќи ја и нивната функција да ги
менуваат функциите на некои клучни клеточни езними. Овие (поли)феноли како
природни соединенија во изобилство се наоѓаат во овошјето, зеленчукот, житарките и
пијалоците. На пример, во 100 грама свежо овошје - грозје, јаболко, круша, цреша и
други бобинки, вкупното количество полифеноли изнасува помеѓу 200 до 300
милиграми. Околу 100 милиграми полифеноли содржи чаша црвено вино, чаша чај или
кафе, а присутни се и во житарките, сувите мешунки и чоколадото, со што се
обезбедува одреден внес на полифенол во човековиот организам, согласно начинот на
исхраната.
Многу научни авторитети ги истражувале здравствените придобивки од
внесување на (поли)фенолните соединенија преку исхраната. Позитивното влијание се
заснова на нивната структура, односно присуството на најмалку една хидроксилна
група (OH) и/или повеќе фенолни групи, коишто доведуваат овие соединенија да
влијаат во спречување на различни патологии и заболувања поврзани со оксидативниот
стрес, канцерни заболувања и разни тумори, невродегенеративни или
кардиоваскуларни нарушувања и слично. Утврдено е дека внесувањето на
растителните (поли)феноли, кои не се присутни само во јадливите, туку и во нејадливите делови на цитрусните плодови (пулпата и кората од цитрусните плодови)
има висок антиоксидантски ефект преку блокирање на слободните радикали штетни за
човековиот организам, како и низа други биолошки ефекти (Rafiq et al., 2018).
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Цитрусните плодови и нивните отпадоците содржат значајни количини полифеноли.
Тие влијаат врз нивната боја, горчина, вкус и мирис. Полифенолите се сметаат како
потенцијални биолошки активни соединенија поради присуство на поголеми
количества вкупни фенолни соединенија или присуството на гликозидни флавоноиди
(Xu et al., 2007), коишто во кората на портокалите се застапени како неохесперидин,
хесперидин, нарингин, нобилетин, нарирутин, синенсетин, ериоцитрин, 3',4',5,5'6,7хексаметоксифлавон и тангеретин (M`hiri et al., 2015).

2.3.1.1. Флавоноиди
Флавоноидите се главната и најпроучувана група на (поли)фенолни
соединенија. Повеќе од 8000 соединенија се класифицирани како полифеноли. Од нив
над 4000 се идентификувани и припаѓаат на флавоноидите од коишто, заедно со
каротеноидите, зависи атрактивната боја на цвеќињата, листовите, овошјата и
зеленчукот. Конечниот број се уште не е дефиниран и постојано расте бидејќи значајно
се зголемува и интересот за нивното истражување.
Утврдено е дека е тоа голема група соединенија со ниска молекуларна маса,
составени од 15 јаглеродни атоми, со C6-C3-C6 конфигурација. Составени се од два
ароматични прстени - А и B, поврзани со единица од три јаглеродни атоми (C3јаглероден мост) којшто може или не може да доведе до формирање на третиот С
прстен. Општата формула на флавоноидите е прикажана на слика 2. 14, од која јасно
може да се заклучи дека во зависност од структурата на радикалите (R) на А, B и С
прстенот постојат голем број различни флавоноидни соединенија. Тие дополнително се
класифицирани во 6-те главни подгрупи: флавони, изофлавони, флаваноли, флаванони,
антоцијанидини и флавоноли (Pandey & Rizvi 2009).

б)

(а)

Слика 2. 14. Општа структура на флавоноиден скелет од кој произлегуваат различните
а) главни и минорни; б) флавоноидите присутни во различна храна (Crozier et al., 2006;
Nakajima et al., 2014)
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Од флавоноидите присутни во цитрусните плодови кои се изведени од
основната структура (2-фенилхромен-4-оне 2-фенил-1,4-бензопиронската структурата)
и се засновани на оксидациско заситување присутно во хетероцикличниот С-прстен,
најпознати се кверцетинот и рутинот, а потоа соединенијата од подгрупите на
флаванони (FLA), флавони (FLO) и флавоноли (FOL), чиј флавоноиден скелет и
распоредот на прстените е прикажан и на сликата 2. 15.

.

Слика 2. 15. Структира на флавоноидни скелети на коишто со црвено се означени
карактеристичните врски или групи во С прстенот, а кои доведуваат до различно нивно
именување (Xiao et al., 2014)
Во подгрупа на флавоноидите спаѓаат и изо-флавоноидите кои имаат 3фенилхромен-4-онен склелет или `рбет на кој не е заменетa хидроксилната група на 2
позицијата. Оваа подгрупа на флавоноиди, заедно со дихидрофлавонолите, флаван 3,4
диолите, кумарините, халконите и ауроните прикажани на слика 2.14 (б) не се наоѓаат
во многу големи количества во растенијата или растителни производи (Crozier et al.,
2006).
Нео-флавоноидите се, исто така, група на флавоноиди со 4-фенилхроном-ен
скелет без супституција на хидроксилна група на втора позиција. Тие се биогенетски и
структурно блиски со флавоноидите и изофлавоноидите, а во некои природните
производи како минорни флавоноиди се ауроните и халконите, кои, исто така, имаат
заедничка или слична скелетна структура со флавоноидите C6-C3-C6. Иако
флавоноидите се поделени врз основа на структурната варијација и степенот на
оксидација, главниот пат за создавањето на прстенот А во флавоноидниот скелет е
ацетат/малонатниот пат, додека прстенот B е создаден преку шикиминскиот
биосинтетски пат (Santos et al., 2017). Шикиминскиот пат започнува со формирање на
аминокиселините фенилаланин и тирозин и претставува седум чекорен метаболички
пат, којшто покрај растенијата за биосинтеза на фолати и ароматични аминокиселини
(фенилаланин, тирозин и триптофан) го користат и бактериите, археите, габите, алгите
и некои протозои. Овој метаболитички пат не е присутен кај човекот и животните и
поради тоа тие имаат потреба да ги внесуват од надвор овие есенцијални амино
киселини или флавоноиди (web 12).
Флавоноидите претставуваат неопходни компоненти во човечката исхрана. Во
некои земји се проценува дека дневниот внес на мешани флавоноиди во исхраната
треба да е во опсег од 500 до 1000 mg. Многу медицински истражувања докажале дека
тие поседуваат корисни својства за човечкото здравје. Флавоноидите поседуваат антиалергиски, анти-инфламаторни, анти-микробни активности, како и естрогенска
активност, антиоксидативна и антитуморска или анти-канцерогена активност, но вршат
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и инхибиција на ензими. Едно од (нај)важните дејствија на флавоноидите е нивната
способност да ги елиминираат слободните радикали, штетни молекули коишто ја
нарушуваат структурата на здравите ткива во организмот. Флавоноидите застапени во
црвено вино и чаевите, флавонолниот гликозид рутин од леќата, флавонон гликозидот
хесперидин од кората од портокал и други ефикасни антиоксиданси се клучни
компоненти коишто треба да се внесуваат преку исхраната или како додатоци
(суплементи) заедно со одредени витамини (Kaur, 2011).

2.3.1.2. Флавони
Флавоните (FLO) се една од поважните подгрупи на флавоноидите. Тие се
широко присутни во лисјата, цвеќињата и овошјето како глукозиди. Кората од
цитрусните овошја е богата со полиметоксилизирани флавони, како што се тагеретин,
нобилетин и синенсетин (Panche et al., 2016). Овие флавоноидни соединенија имаат во
C прстенот двојна врска меѓу позициите 2 и 3 и кетон во позиција 4. Повеќето флавони
во зеленчукот и овошјето имаат хидроксилна група во позиција 5 од A прстенот,
додека хидроксилирањето во други положби, во најголем дел во позиција 7 на A
прстенот или 3 'и 4' на прстенот B може да варира во зависност од таксономската
класификација на конкретниот зеленчук или овошје. Глукозилацијата се јавува
првенствено на позиција 5 и 7, метилација и ацилација на хидроксилните групи на
прстенот B. Некои флавони, како што се нобилетин и тангеретин, се
полиметоксилирани флавони и се наоѓаат во поголеми количества во цитрусните
плодови (Szalay, 2015).

2.3.1.3. Флавоноли
Флавонолите (FOL) се флавоноиди со кетонска група и кои имаат хидроксилна
група во позиција 3 од прстенот C, која исто така може да биде глукозилирана.
Флавонолите се многу разновидни во однос на нивната метилација и хидроксилација и
земајќи ги предвид различните шеми на глукозилација, тие се можеби најчеста и
најголема подгрупа на флавоноиди во овошјето и зеленчукот. Најпроучувани
флавоноли се каемферол, кверцетин, мирицетин и фисетин. Освен тоа што се
застапени во обилни количества во овошјето и зеленчукот, извори на флавоноли се
чајот и црвеното вино. Внесувањето на флавоноли е поврзано со широк спектар на
здравствени придобивки што вклучува антиоксидантен потенцијал и намален ризик од
васкуларни болести - висок крвен притисок, срцев инфаркт, артеросклероза итн.
(Panche et al., 2016).

2.3.1.4. Флаванони
Флаваноните (FLA) се уште една важна класа која е присутна во цитрусните
овошја, портокалите, лимоните, но и кај грозјето. Овие соединенија се одговорни за
горчливиот вкус на сокот и на кората од цитрусните овошја. (Panche et al., 2016).
Флаваноните се нарекуват и дихидрофлавони и имаат заситен C прстен. За разлика од
флавоните, двојната врска помеѓу позициите 2 и 3 е заситена и ова е единствената
структурна разлика помеѓу овие две флавоноиди подгрупи. Флаваноните можат да
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бидат мулти-хидроксилирани, а неколку хидроксилни групи можат да бидат
глукозилирани и/или метилирани. Некои од нив имаат уникатни шеми на супституција,
на пример, фурано-флавони, пирано-флавони или бензилирани флаванони, давајќи
голем број на супституирани деривати. Во листата на позначајните флаванони спаѓаат:
блумеатин, бутин, ериодиктиол, хесперетин, хесперидин, нарингенин, нарингин и
други.

2.3.1.5. Антоцијанидини
Антоцијанидините се пигменти одговорни за бојата на растенијата, цвеќињата и
овошјето и претставуваат агликозиди на антоцијаните. Цијанидин, делфинидин,
малвидин, пеларгонидин, пеонидин и петунидин се најчесто проучувани
антоцијанидини кои може да бидат поврзани со една или повеќе шеќерни единки
создавајки различни антоцијани. Тие се наоѓаат претежно во надворешните клеточни
слоеви на разни овошја, како што се брусницата, црните рибизли, црното грозје,
боровинките, јагодите, малините, капините итн. Бојата на антоцијаните зависи од pH
вредноста и може да варира од црвена, па до виолетова, сина или црна. На бојата, исто
така, влијае метилацијата или ацилацијата на хидроксилните групи на А и B прстените
(Panche et al., 2016). Антоцијаните се поврзани со здравјето на срцето, имаат
антиоксидантски ефекти и помагаат при намалување на дебелината, превенцијата на
дијабетесот и друго. (Yao et al., 2004; Szalay, 2015).

2.3.1.6. Изофлавони
Изофлавоните, согласно името, се изомерна форма на флавоните, односно се
подгрупа на флавоноиди во кои прстенот B, наместо во позиција 2, е прикачен на
позиција 3 од прстенот C. Изофлавоните се високо концентрирани во сојата и
производи од соја, како и мешунките. Во оваа подгрупа спаѓаат: генистеин, глицитин и
даиџеин. Тие имаат структурни сличности со естрогените, како што е естрадиол, и
поради оваа причина се нарекуваат и фитоестрогени и делуваат како хормонот
естроген. Изучувањата ги потврдиле како компоненти за лекување на симптомите на
менопауза (Szalay, 2015), може да бидат корисни во намалување на ризикот од
хормонални карциноми, како што се тумори на дојката, ендометријалниот појас и
простата. Но, резултатите во моментов не се сигурни, бидејќи во некои студии
изофлавоните се смета дека дејствуваат како антиоксиданси, а во некои студии како
оксиданси (Tazzini, 2014).

2.3.1.7. Флаваноли
Постојат четири основни форми на флаваноли: (+)- епикатехин, (-)- епикатехин,
(+)-катехин, (-)-катехин. Овие форми, наречени стереоизомери, се случуваат и
природно, но можат да се трансформираат од една во друга форма преку преработка на
храната. Храната која содржи флаваноли има различни видови мешавини на овие
изомери. Најчестите флаваноли кои се наоѓаат во растителната храна се: (-)епикатехин и (+)- катехин. Важноста за препознавање и разбирање на разликите
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помеѓу содржината на овие изомери во храната доаѓа од различните биолошки ефекти
што секој изомер може да ги има во човечкото тело.
Истражувањата покажуваат дека (-)- епикатехинот лесно се апсорбира во
споредба со другите изомери. Флаванолите можат да бидат поврзани заедно за да
формираат олигомерни флаваноли, познати како процијанидини. Овие поврзани
(олигомерни) флаваноли се разликуваат по големина и обично се споменуваат според
бројот на флаваноли кои се поврзани меѓу себе. На пример, два флаваноли поврзани
меѓу себе се познати како димери, три поврзани флаваноли се тримери итн. (web 13).
Овие флаваноли ги има многу во црвеното вино, јаболката, зелениот чај и чоколадото
(при преработка на какао зрното) (web 14).
Од сите погоре споменати флавоноиди, најзастапените и изолирани
флавоноидни соединенија од различни цитрусни овошја коишто можат да бидат и
гликозилирани, се наведени во табела 2. 5.
Во кората од цитрусите од флавоноидни соединенијата почесто се присутни:
нарингин, хесперидин, рутин, кварцетин, достапни во повисоки (или добри)
количества, чија структура е подолу одделно прикажана. Меѓутоа, другите флавоноиди
како што се: нарирутин, диосмин, дидимин, синенсетин, тангеретин и каемферол итн.
се исто така присутни, но во помали количества (траги), за што говорат податоците на
Puri et al., (2012).
Табела 2. 5. Главни флавоноиди изолирани од цитрусни плодови, нивната структура и поделба
(Puri et al., 2012)
Флавоноид

Citrus sp.

Молекулска
тежина/ хемиска
структура

Структур
а на Cпрстенотa

Изменето
соединение

Неоериоцитрин

C. paradise
C. aurantium
C. aurantium

604 Da/
C29O14H32
596.53 Da/C27H32O15

Хесперидин

C. sinensis

583 Da/ C30O12 H31

FLA

Диосимин

C. sinensis
C. limonia

583 Da/ C30O12 H31

FLO

5,3¢-OH 4¢-OMe 7-O-Rutb

Рутин

C. limonia

FOL

5,7,3¢,4¢-OH 3-O-Rut

FLA
FLA
FLA
FLO

5,7,4¢-OH
5,7,3¢,4¢-OH
5,7,3¢-OH 4¢-OMe
5,7,4¢-OH

FLO

5,7,3¢,4¢-OH

FLO
FOL
FOL
FOL
FOL
FLO

5,7,3¢-OH 4¢-OMe
5,7,3,4¢-OH
5,7,3,3¢,4¢-OH
5,7,3,4¢-OH
5,7,3,3¢,4¢-OH
5,6,7,8,4¢-OMe

Нарингин

Нарингенин
Ериодицтиоил
Хесперитин
Апигенин

664.57 Da/
C27H30O16.3(H2O)
271 Da/ C15O5H11
290.27 Da/ C15H14O6
288 Da/ C15O6H13
270 Da /C15O5H10

C. paradisi
C. aurantium
C. sinensis
C. paradisi
C. limonia
Лутеолин
286 Da /C15O6H10
C. aurantium
Диосметин
C. sinensis
288 Da/ C15O6H12
Каемпферол
C. paradisi
286.24 Da/ C15H10O6
Куерцетин
C. limonia
302 Da/ C15O7H10
C. aurantium
372.37 Da/
Тангеретин
C. paradise
C20H20O7
C. limonia
a
FLA -флаванон; FLO -флавон ; FOL- флавонол.
b
Neo, неопхесперидозид; Rut, рутинозид.

22

FLA

5,4¢-OH 7-O-Neob

FLA

5,3¢,4¢-OH 7-O-Neo
5,3¢-OH, 4¢-OMe 7-ORutb

2.3.2. Структура и улогата на гликозидните флавоноидни соединенија врз
здравјето на луѓето
2.3.2.1. Нарингин
Нарингин е флаванон-7-О-гликозид кој го има основниот флавоноиден скелет
C6-C3-C6. Неговата хемиската структура (слика 2. 16) покажува дека содржи две
молекули шеќер т.е. дисахарид, именуван како неохесперидоза. Дисахаридот е
составен од мономерите глукоза и рамноза, односно 2-O-алфа-L-рамнопиранозил-Dглукопираноза, прикачени на три-хидроксил флавонолната структура која лесно
хидролизира. При ензимската хидролиза на нарингинската молекула се создава
соодветниот агликон познат под името нарингенин, согласно шемата прикажана на
слика 2. 16.
Флавоноидот нарингин се јавува природно кај цитрусите, особено во
грејпфрутите и е одговорен за горчливиот вкус на овошјето. Во производството на сок
од грејпфрут, ензимот нарингиназа може да се искористи за да се отстрани горчината,
создадена од нарингинот. Кај луѓето нарингинот се метаболизира во агликонскиот
нарингенин (не горчлив) со нарингиназа присутна во црниот џигер или цревата (web
15). Нарингинот има анти-оксидантска, анти-пролиферативна активност и влијае на
намалување на холестеролот. In vitro студиите за флавоноидите покажале дека
нарингинот е корисен кај некои хронични заболувања, како што се цереброваскуларни
заболувања и астма. Од друга страна, пак, тој се смета дека е токсичен затоа што
учестува во интеракција со одредени лекови и инхибира одредени ензими кои кај
човекот го метаболизираат цитохром P450. Поради контрадикторните резултати за
ефектот на нарингинот, тешко е да се каже дали само нарингинот од цитроните е
токсичен или пак постојат и други компоненти во сокот од грејпфрут или другите
слични цитруси кои предизвикуваат интеракција со некои лекови и доведуваат до
негова токсичност (Edwards & Bernier 1996).

Слика 2. 16. Структура на нарингин и негова хидролиза до деградационите продукти
за да се добие нарингенин (Alam et al., 2014)
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2.3.2.2. Хесперидин
Хесперидин е исто така флаванон-ски гликозид со хемиска формула C28H34O15
(слика 2. 17) пронајден во големи количества во цитрусната кора. Неговата агликонска
форма се нарекува хесперетин и неговото име е изведено од зборот „хесперидиум“,
научен термин кој ја објаснува структурата на овошјето од цитрусната група.
а)
б)

Слика 2. 17. Структура на хесперидин а) флаванонски гликозид присутен во
цитрусните плодови чиј агликон се нарекува хесперетин (б) (web 16)
Хасперидин за прв пат бил изолиран во 1828 година од страна на францускиот
хемичар Лебретон од белиот внатрешен слој на лушпа/кора од цитрусно овошје, но не
во чиста состојба. Откриено е дека поседува широк спектар на фармаколошки својства
и затоа се посветува особено внимание за да се изолира од овошни отпадоци со ефтини
методи. Познат е и како витамин Р (група на витамини во кои спаѓаат флавоноиди, кои
имаат способност, особено во комбинација со аскорбинска киселина, да ја намалат
пропустливоста и кршливоста на капиларните крвни садови) и доминантен е кај
лимоните и портокалите. Витаминот P (web 17) се состои од цитрин, рутин,
хесперидин, флавони и флавонали, растворлив е во вода и е неопходен за добро
функционирање и апсорпција на витаминот C. Дневната потребна доза не е утврдена,
но повеќето нутриционисти советуваат дека треба да се земаат 100 mg витамин C на
секои 500 mg витамин P. Гликозидниот флавоноиден хесперидин и нарингин имаат
слична структура и се најзастапени и со најголема концентрација во кората и
мембранозните делови на цитрусната кора.

2.3.2.3. Рутин
Рутин, со хемиската формула C27H30O16, е флавонолски гликозид, обилно
присутен во цитрусните плодови (агрумите). Рутинот прв пат бил екстрахиран во 1842
година од миризливатa билка Ruta graveolens, од која го добил своето име. Тој е
кварцетински флавоноиден гликозид, често е именуван како: рутозид, кверцетин-3-Орутинозид, софорин и неговата структура е прикажана на слика 2. 18. Дисахаридот во
овој флавоноиден гликозид се нарекува рутиноза (6-O-α-L-рамнозил-D-глукоза
(C12H22O10) и се добива со ензимска хидролиза на рутинот со ензимот наречен
рамнодиастаза.
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Слика 2. 18. Структурна формула на рутин (web 18)
Рутинот заедно се неколкуте гликозиди (слика 2. 19) на кверцетинот во кој
R остатокот е различна молекула на шеќер (галактоза, глукоза, рамноза и рутиноза
дисахаридот), се сметаат како соединенија кои може да имаат различни биолошки
влијанија во човечкиот организам.

Слика 2. 19. Позначајни флавонолни гликозиди (web 19)
Рутинот се смета дека делува како инхибитор на ензими (липоксигеназа),
антиинфламаторен медијатор и учествува во ослободување на хистаминот. Клинички
се истражувани рутинот и другите флавоноли во поглед на нивните потенцијални
биолошки ефекти, како што се намалување на пост-тромботичниот синдром, венската
инсуфициенција или ендотелијална дисфункција. Квалитетни докази за нивна безбедна
и ефективна намена сè уште нема затоа што како флавонол, меѓу сличните
флавоноиди,
како што се флаваноните хесперидин и нарирутин, има мала
биорасположивост или биодостапност (Manach et al., 2003, Nielsen et al., 2006) и слаба
апсорпција, висок метаболизам и брза екскреција. Сѐ уште се смета како компонента со
ограничено терапевтско делување (web 18), бидејќи се различни биолошките
активности на флавоноидните метаболити од оние на нивните матични соединенија
(web 20).
Флавонолниот агликон кверцетин и неговиот гликозид рутин се достапни како
додатоци во исхраната, а цитрусните биофлавоноиди може да содржат и кверцетин или
рутин. Рутинот формиран од кверцетинот, како и други флавоноиди кои се формираат
во различните плодови, се интересна област за истражување поради нивните
антиоксидантски и антимикробни способности. Цитрусните плодови и производи се
моќни антимикробни агенси (го убиваат или го спречуваат растот на разни
микроорганизми), кои упорно се борат и против сите патогени микроорганизми.
Директна антиоксидантска активност сè уште се истражува затоа што
флавоноидите „in vitro“ се сметаат за ефикасни чистачи на слободни радикали.
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Меѓутоа, дури и со многу високите флавоноидни дози, нивните концентрациите во
плазмата и интрацелуларните средини кај луѓето се од 100 до 1000 пати пониски од
концентрациите на други антиоксиданти, како што се аскорбинската (витамин C) и
урична киселина и глутатионот. Забележано е дека повеќето циркулациони
флавоноиди се всушност флавоноидни метаболити, од кои некои имаат помала
антиоксидантска активност од матичниот флавоноид. Од овие причини, релативниот
придонес на диеталните флавоноиди во антиоксидантската функција во плазмата и
ткивата in vivo, најверојатно, е многу мала или занемарлива, а за кверцетинот се
споменува дека има одредени незначителни негативни ефекти, согласно неколку
клинички студии. При орален внес на повисоки дози на кверцетени забележани се
случаи на главоболка и вид на пецкање на екстремитетите или симптоми на гадење,
повраќање, потење, црвенило и диспнеа (отежнато дишење) во дози ≥ 10,5 mg / kg
телесна тежина при интревенски внес кај испитувани пациенти со карцином и
бубрежна токсичност без докази за нефритис, инфекција или опструктивна уропатија
(web 20).
Од друга страна, иако флавоноидите се препознаваат како ксенобиотици во
телото тие подлегнуваат на низа модификации во интестиналната мукоза, а потоа и во
џигерот. Постојат низа на истражувања за рутинот и хисперидинот на кои им се
припишува позитивно влијание врз здравјето на капиларите и вените. Најактивни меѓу
цитрусните биофлавоноиди кај лимоните се рутинот и хесперидинот кои се наоѓаат и
во пулпата и кората. Дополнително, овие два флавоноиди може да го регенираат
витаминот С откако тој ги неутрализирал штетните слободни радикали и на тој начин
се влијае во зачувување на интегритетот и функцијата на капиларите и вените. Според
тоа, ако цитрусните биофлавоноиди создаваат комплекс со витаминот С, со што го
поттикнуваат неговото имуностимулативното влијание, пожелно е да го има во
додатоците во исхраната кои ги содржат овие фенолни соединенија (web 21). Од друга
страна, пак, причината за слабата или ниската биорасположивост или биодостапност
на хесперидинот, се претпоставува дека е резултат на ниските нивоа на ензимската
активности во микробиомот на цревата и делумно поради високата интериндивидуална
варијабилности која постои при апсорпцијата на ова соединение (web 22). Од
неодамна, за хесперитинот, флаванонска група од цитрусните флавоноиди, кој е
дериват на хесперидинот и се наоѓа во портокали, грозје и лимони, е објавено дека има
подобри антиоксидантски и инфламаторни, но и невропротективни ефекти при
соодветни неуродегенеративни болести (Khan et al., 2020).

2.4. Примена на биотехнологијата во трансформацијата на фенолните
соединенија
Истражувањата поврзани со искористување на отпадните нус-производи од
цитрусното овошје, особено кората од цитрусните плодови, покажуваат дека тие
обезбедуваат корисни и вредни соединенија, вклучувајќи ги каротеноидите,
хидроксицинамените, флавоноидите (природни антиоксиданси), аскорбинска киселина,
витамини и вредните терпеноидни соединенија со различни ароми и вкусови (Trigo et
al., 2019).
Кората од портокал може да се употреби како економски вреден извор на
соединенија со висока додадена вредност со примена на растворувачи и разни техники
на екстракција (слика 2. 20) како рефлукс, мешање на тресилка, ултразвучна
екстракција, суперкритична екстракција со флуиди (Sharma et al., 2017) или со други
нови екстракциони технологии (Wen et al., 2019). Вредноста се гледа во фактот што тие
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содржат значителни количини на различни флавоноиди, каротеноиди, диетални
влакна, шеќери, полифеноли, есенцијални масла и аскорбинска киселина.
За екстракција на производи со додадена вредност од цитрусни плодови и
отпадоци или нус-производи Putnik et al., (2017) ја наведува употребата на понови
популарни методи. Позначајни резултати се постигнати со примената на висок
притисок (high pressure extraction HPE), екстракција со ултразвук и примена на топлина
(ultrasound-assisted heating extraction - UAHE). Овие методи овозможуваат и нивно
поголемо искористување и добивање на бројни функционални соединенија кои имаат
бенефит врз здравјето на луѓето.

Слика 2. 20. Општа шема на екстракција на вредни компоненти од цитрусна кора
(Sharma et al., 2017)
Отпадоците од цитрусната индустрија, како нус производ, претставуваат можен
извор на низа соединенија кои на најразлични начини може да бидат валоризирани. Со
примената
на
биотехнологијата,
метаболното
инженерство,
микробната
трансформација, со ензимски патишта и со хемиски и физички процеси можна е
трансформацијата на различните фенолните соединенија. Одредени стратегии за
флавоноидна гликозилација се прикажани на слика 2. 21 (Xiao et al., 2014).
Се почест е трендот на добивање на биолошки активни соединенија кои
покажуваат подобра биодостапност во човековиот организам и соодветна поголема
антиоксидантска и слична активност со искористување на отпадот (од преработката на
зеленчукот и овошјето) кој е богат до флавоноидни гликозни соединенија. За таа цел,
според Xiao et al., (2014) биле користени разни микробни видови (табела 2. 6) кои
учествувале во биотрансформацијата на фловоноидните агликони во гликозиди.

Слика 2. 21. Различни начини за флавоноидна гликозилација (Xiao et al., 2014)
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Флавоноидите, особено флаваноните, флавоните и полиметоксифлавоните
(ПМФ), се карактеристични соединенија присутни во цитрусните плодови, кората од
агрумите и нуспроизводи од производството на соковите кои покажуваат огромен број
биолошки активности, како кај in vitro, така и во in vivo системите (Shakour et al., 2020).
Во последно време големо внимание се посветува на процесите на нивна
биотрансформација, како ветувачка алатка за структурна модификација на природните
производи што се користат во индустријата за производство на храна, вклучувајќи ја
нивна улога во решавањето на проблемите со загадувањето поврзани со отстранување
на цитрусните нус-производи. Shakour et al., (2020) даваат преглед на различни
биотрансформации на фенолните соединенија екстрахирани од кората од портокал во
флаванонски агликони, со примена на in vitro ферментации со употреба на
микроорганизам.
Идентификувањето на цитрусните флавоноиди кои ги метаболизираат
бактериите и нивните можни употреби како пробиотик, може да биде важна стратегија
за зголемување на биорасположивоста на флавоноидите и на нивната потенцијална
биоактивност. Oд друга страна, откриено е дека филаментозната габа Paecilomyces
variotii, која припаѓа на Ascomycota, култивирана на цитрусни остатоци го зголемува
приносот на агликоните нарингин и хесперитин. Кората од цитрус може да се користи
како извор на јаглерод за производство на хидролитички ензими во значителни
количини со помош на ферментација. Микроорганизмите кои произведуваат ензими
даваат ефтин и висок принос на редуктивни шеќери, особено на ретките, како што е,
на пример, рамнозата. Познато е производство на таназа и фитаза ензимите, со
ферментација во цврста состојба со Paecilomyces variotii користејќи како супстрат
портокалова комина. Слично е производството на пектиназа при ферментација со
Aspergillus niger во присуство на отпадна цитрусна кора како извор на јаглерод и друго.
Табела 2. 6. Микробна биотрансформација на флавоидни агликони во гликозиди (Xiao et al.,
2014)
Флавоноиди
Ксантолхумол

Микроорганизам
Penicillium chrysogenum 6933
Absidiacoerulea AM93
Rhizopus nigricans UFP701
Penicillium chrysogenum 6933
Beauveria bassiana AM446
Cunninghamella elegans 6992
Mortierella mutabilis AM404

Исоксантолхумол
8Пренил-нарингинин

Beauveria bassiana AM278

Ксантолхумол
4,4′-O-βдиглукопуранозид
Ксантолхумол
4′-O-β-D-(4‴-O-метил)глукопуранозид
Исоксантолхумол
7-O-βглукопуранозид
Исоксантолхумол
7-O-β-D-(4‴метоксил)- глукопуранозид
Исоксантолхумол
7-O-β-Dглукопуранозид
8- пренилнарингинин
7-O-β-D-(4‴-O-метил)- глукопуранозид

Absidia glauca AM177
Beauveria bassiana AM278
Absidia coerulea AM93

Ампелопсин

Глукозидно соединение
Ксантолхумол 4′-O-β-DГлукопуранозид

8пренилнарингинин
глукопуранозид
Ампелопсин
7-O-α-D- глукопуранозид

Aspergillus niger
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7-O-β-D-

Хесперетин
Кверцетин

3Хидроксилфлавон

7Хидроксилфлавон

Курарион
Норкурарион

Пуерарин
Леутолин
Наригенин
Силибинин A

Хесперетин 3′-O-α-глукозид
Хесперетин 5-O-α- глукозид
Хесперетин 7-O-α- глукозид

Xanthomonas campestris

Streptomyces
10970

rimosus

ATCC

Кверцетин 7-O-β-4″-деоксихекс-4″енопираносидуронска киселина

Beauveria bassiana ATCC 7159

Кверцетин
глукопуранозид

Cunninghamella elegans ATCC
9245

Кверцетин 3-O-β-D- глукопуранозид
Каемферол 3-O-β-D- глукопуранозид
Изораментин 3-O-β-D- глукопуранозид

Streptomyces sp. M52104

Кверцетин3-O-β-D-глукороноид
Кверцетин 7-O-β-D- глукороноид
Кверцетин 3-O-β-D- глукороноид
Кверцетин 4′-O-β-D- глукороноид
Флавон
3-O-β-D-(4‴-O-метил)глукопуранозид

Beauveria bassiana ATCC 13144

7-O-β-D-(4‴-O-метил)-

Cunninghamella echinulata

Флавон 3-O-гликозид

Beauveria bassiana ATCC 7159

Флавон
7-O-β-D-(4‴-O-метил)глукопуранозид
4′-хидроксифлавон
7-O-β-D-(4‴-Oметил)- глукопуранозид

Cunninghamella echinulata AS
3.3400
Cunninghamella blakesleana AS
3.970

Курарион 7-O-β-гликозид

Microbacterium oxydans CGMCC
1788
Humicola insolens Cel7B E197S
Streptomyces sp. M52104
Trichoderma koningii KCTC 6042

6-худроксил-2-метоксил- норкурарион
7-O-D-гликозид,
6хидроксилноркурарион
4-O-D-гликозид
Пуерарин 7-O-α-D- гликозид
Пуерарин 7-O-α-D-изомалтозид
Леутолин глукозид
Наригенин 7-O-β-D-гликуронид
Наригенин 4′-O-β-D- гликуронид
Силибинин A 3-O-β-D- глукопуранозид
Силибинин A 7-O-β-D- глукопуранозид

Силибинин B

Trichoderma koningii KCTC 6042

Силибинин B 3-O-β-D- глукопуранозид
Силибинин B 7-O-β-D- глукопуранозид

Псиадиарбин

Cunninghamella elegans NRRL
1392

Псиадиарбин 3′-гликозид

Од погоре претставеното може лесно да се види дека со микробната
биотрансформација на цитрусните компоненти од отпадните цитрусни нуспродукти се
овозможува добивање низа вредни супстанци кои функционираат како природни
антифунгални производи, антиканцерогени лекови, хидролизабилни ензими,
есенцијални масла, флавоноидни моноглукозиди и агликони, и соединенија за
одгорчување на цитрусните сокови. Со биотранформацијата се добиваат флавоноидите
кои покажуваат поголема биодастапност и можат да бидат широко користени во
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природната медицина и како додатоци во исхраната, поради нивните антиоксидансни,
антитуморни, антивирусни, антибактериски и антиинфламаторни биолошки активисти.
Ферментацискиот процес е еден од најстарите пристапи за трансформација на
одреден отпаден производ во производ со додадена вредност, што сведочи дека со
употреба на микроорганизмите се овозможува да се искористат отпадоците и да се
добијат корисни соединенија. Од големата група микроорганизми (габи и бактерии)
кои се користат за добивање на различни продукти од отпадните материјали во
последно време се позначајна е примената на базидиомицетните габи за кои подолу
подетално ќе стане збор. Тие растат на различни целулозни супстрати и покажуваат
да
произведуваат
различни
ензими
кои
учествуваат
во
способност
биотрансформацијата на одредени отпадни соединенија.
Исто така, искористување или повторна употреба на индустриските отпадни
суровини за производство на (био)активни компоненти кои може да бидат употребени
како додатоци во исхраната, придонесуваат и кон интензивирање на примената на
базидиомицетите и тоа не само за ферментацијата во цврста состојба, туку и во
процесите на субмерзната (течна) ферментација. Субмерзната ферментација (SmF) се
базира на култивирање на микроорганизмите во течна хранлива подлога подготвена со
сите потребни нутриенти за нормален раст и развој на микроорганизмот и за полесно
одделување на саканите метаболити. Многу почесто е спомнувана цврсто-фазната
ферментација, при која со разни микроорганими, како, на пример, со филаментозните
габи Aspergillus oryzae и Aspergillus awamori се подобрува фенолната содржина и
антиоксидантската активност на пченичните зрна кои се користат како додаток во
исхраната и тоа со далеку подобро дејство отколку неферментираните. За време на
цврсто-фазната ферментација, ферментираните соини производи со Trichoderma
harzianum покажале повисока антиоксидантска активност, воглавном поради
ослободување на висока содржина на фенолни киселини, флавоноиди и агликонот
изофлавон со повеќе слободни хидроксилни групи. Со примената на торбестата габа
Cordyceps sinensis во цврста ферментација на застоен ориз е подобрен хемискиот
состав и негoвата биоактивност итн (Martins et al., 2011).
Примената на различни микроорганими за дегликозилација на флавоноидните
гликозиди (Xiao et al., 2014) е значајна бидејќи агликоните вообичаено ја подобруваат
антиоксидантската активност, односно имаат подобра способност за активно
отстранување (чистење) на слободните радикали отколку гликозидните форми.
Антиоксидантскиот и антипролиферативниот потенцијал на рутинот, дегликозилиран
со ензимите хисперидиназа и нарингиназа, бил повисок од самиот рутин (Cao et al.,
2015). Според Cano-Flores et al., (2020) постојат мноштво на микроорганизми кои
учествуваат во бројни биокаталитички реакции на различни супстрати и продуцираат
бројни ензими кои учествуваат во трансформацијата на разните соединенија со
различна биоактивност, или, пак, се користат за да се подобри биодостапноста на
разните соединенија кои имаат бенефит врз здравјето на луѓето.
Во последните години, од габичните базидиомицети сé позначајна е примената
на Pleurotus видовите, кои лесно се култивираат на различни земјоделски отпадоци,
поради можноста да ги деградираат и конвертираат лигноцелулозните соединенија во
биомаса (храна) богата со протеини. Со тоа се помага и во управување со
проблематичниот агро-отпад. Нивното одгледување значително се зголеми во
последните неколку децении низ целиот свет, заради способноста од нивна адаптација
на разновидни агро-климатски услови и користење како здрава храна. Во овој род на
габи спаѓа видот Pleurotus sapidus кој е во нашиот фокус. Оваа габа е слична по изглед
и на јадливата и најпозната буковка - Pleurotus ostreatus. Оваа габичка има способност
да создава различен коктел од ензими при различни услови на раст на различни
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подлоги, поради што се прават обиди таа да се искористи за биоконвертирање на
поединечни компоненти од цитрусните нус-производи за производство на биоактивни
метаболити (полифеноли) со зголемена антиоксидантска активност.

2.5. Габи (фунги): потекло, еволуција и нивна основна морфологија,
поделба и примена
2.5.1. Потекло и еволуција на габите
Габите (Fungi, Mycota или Mycetalia) се еукариотски микроорганизми кои
припаѓаат претежно на Basidiomycota и Ascomycota и популарно се нарекуваат
макрогаби или макромицети (RРашета, 2016). Нивната еволутивна возраст се
проценува на период од 400 милиони години, додека првите фосилни наоди се
совпаѓаат со појавата на копнени растенија од родот Rhynia. И покрај постоењето на
многу теории се уште не е целосно разјаснето потеклото на габите. Миколозите и ден
денес водат дебата која трае дури над 200 години за тоа кој организми можат да се
класифицираат како габи. Досега се опишани над 90000 видови габи кои претставуваат
архаични форми на живот. Тие се разликуваат од алгите и од зелените растенија по тоа
што не содржат хлорофил, не се способни за фотосинтеза и се хранат хетеротрофно со
готова органска храна.
Габите се аеробни сапрофитни организми, т.е. организми кои потребните
хранливи материи ги добиваат од разградена мртвата органска материја (растително,
животинско или микробно потекло), растат добро и на темно, влажно живеалиште или
генерално на сите места каде што има органски материјал погоден за разградување. На
пример, печурките од родот Agaricus растат на изумрен и разграден растителен
материјал, хумусна почва, додека како сапрофити на мртви стебла и на живи дрвја
растат видовите од родот Pleurotus. За одбележување е дека некои од видовите габи
можат да преживеат на минерален азот, додека повеќето се вистински хетеротрофи и
бараат присуство на органски азот. Водата е апсолутно неопходна, а топлината и
светлината имаат значење за нивниот животен циклус. За животот на габите неопходно
е присуство на кислород, витамини и минерали - фосфор, калиум, магнезиум, сулфур,
манган, бакар, железо и цинк.
Постојат габи кои се паразити. Тие ја користат живата органска материја од
растенијата, животните или другите габи. Некои габи формираат симбиоза со
автотрофни организми во мутуалистичка асоцијација (алги во лишаи или со виши
растенија, особено со шумските дрва) као микоризни партнери. Да споменеме дека
паразити на живи дрва се видовите од родот Armillaria, а за видовите од родот
Morchella карактеристично е што осваруваат симбиоза со корените на борови дрва и
слични примери (Rajarathnam & Shashirekha, 2003).
Габите условно се поделени на две големи групи: мицелиски габи (во кои се
вклучени мувлите и печурките) и едноклеточни габи (DiДимитровски, 2011).
Микроскопски едноклеточни габи содржат бројни видови квасочни габи (квасци).
Мувлите, пак, се филаментозните габи кои се неречени микроскопски мицелиски габи,
наспроти макрогабите – кои се група на макроскопски организми. Во зависност од
употребната вредност за човекот, габите општо се поделени во четири категории:
а) јадливи габи, на пр. Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach 1946, Amanita
caesarea (Scop.) Pers. 1801;
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б) медицински габи, на пр. Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 1881;
в) отровни габи, на пр. Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link 1833 и
г) други габи, во кои се вклучени видови чии својства се помалку познати
(RРашета, 2016). Со споредување на повеќето нивни карактеристики: морфолошки и
анатомски, ултраструктурни, биохемиски и во поново време и молекуларни, е
формирана таксономска класификација и систематика, која и ден денес се истражува и
менува.

2.5.2 Основна морфологија и поделба на мицелиските габи
Мицелиските габи се повеќеклеточни микроорганизми. Нивното тело се состои
од издолжени клетки кои формираат разгранета, кончеста маса која потсетува на
растение. Кончестите творби, познати под името хифи (hipha - на грчки конец, влакно)
формираат сплетови или мицелиум. При растење на полутечна подлога, дел од хифите
се заронети во супстратот каде што вршат разградба и апсорбција на хранливити
материи. Дел се над супстратот (така наречени фертилни хифи) и служат за
размножување.
Хифите може да бидат едноклеточни (несептирани) или повеќеклеточни
(септирани). Габите со несептирани хифи се со понизок степен на развој и порано се
класифицирале како нижи габи, наспроти вишите габи кои имаат септиран мицелиум.
Несептираните хифи сочинуваат една голема клетка со повеќе јадра. Постојат различни
видови прегради кај септираните хифи и може да содржат едно или два јадра во секоја
клетка заради што се поделени на монокариотски и дикариотски. Јадрата се обично
мали и кај поголемиот број габи се гледаат само со примена на специјални методи на
боење (DiДимитровски, 2011). За распознавањето и за класификацијата на габите
големо значење има познавањето на основните карактеристики на хифата и начинот на
нивното вегетативно размножување, кое може да биде со полови и бесполови спори
(KКараделев и Русевска, 2008).
Репродуктивната фаза кај различни макромицети (печурки) се состои главно од
две фази: мицелиски раст, кој во текот на животниот циклус е обично скриен, подолг и
незабележителен. Потоа следи втората кратка фаза со формирање плодни тела. За да
се оствари мицелиумскиот раст не се потребни многу специфични услови, за разлика
од условите кои ги бараат плодните тела и тие честопати се ограничувачки фактор за
вештачко одгледување на некои видови печурки.
Врз основа на морфолошкиот изглед (септирани, несептирани) и
карактеристиките при нивно размножување (полово, бесполови), габите досега биле
систематизирани во четирите класи: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes и Fungi
imperfecti (DiДимитровски, 1995, 2011), или во четирите оддела (Phylum):
Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota и Basidiomycota. Но, мора да напоменеме дека
поделбата, класификацијата и систематизација и ден денес се менува. Во 2001 година е
издвоен уште еден оддел именуван како Glomeromycota (арбускуларни микоризни
габи и нивни сродници) кои порано биле во одделот Zygomycota. Поновите предложени
оддели во филогенското стебло на царството габи се прикажани на сликата 2. 23 и
слика 2. 24. Меѓутоа, не навлегувајќи длабоко во сложената класификација и
систематика на габите, за чиј детален преглед може да се најдат податоци во поновата
литература (Petersen, 2013; Petre, 2016; Kavanagh, 2018; Naranjo-Ortiz.& Gabald, 2019),
подолу е даден описот на габите нарекувани базидиомицети, кои сега се вклучени во
одделот Basidiomycota.
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Слика 2. 23. Модификации во филогенското стебло на габите (web 23)
Basidiomycota е посебен оддел на габи во кој се систематизирани и опишани
околу 30000 т.н. столпчести габи, од кои 37% се вистински габи (печурки). За нив е
карактеристично формирањето на егзоспорите (базидиоспори) во специјална клуб
творба наречена базидиум, според која била именувана претходната (сега невалидна)
класа Basidiomycetes (Rajarathnam & Shashirekha, 2003) и во која биле вклучени
видовите од родот Pleurotus и видот Рleurotus sapidus, за чија припадност подоле ќе
стане збор. Базидиомицетите, во зависност од тоа дали создаваат или не создаваат
плодни тела, порано биле поделени на поткласи: Phragmobasidiomycetes (не создаваат
плодни тела) и Holobasidiomycetes (создаваат плодни тела). Во поткласата
Phragmobasidiomycetes влегуваа две групи габи: ‘рѓа (ред Uredinales) и гламни (ред
Ustilaginales), додека во поткласата Holobasidiomycetes влегуваа габите кои создаваат
плодни тела во вид на шапка, познати под општото и познато име - печурки
(DiДимитровски, 2011). Новите истражувања и сознанија за поделбата или
класификацијата на габите довела поголем дел од базидиомицетите т.е. печурките да
бидат вклучени во класата Agaricomycetes (агарикомицети) кои се класа на габи во
одделот Basidiomycota. Таксономот е приближно идентичен со оној што бил
дефиниран
како
Homobasidiomycetes
(порано
алтернативно
наречен
Holobasidiomycetes), со вклучување и на други видови кои не создаваат плодни тела.
Според тоа, новата систематизацијата на габите (Spatafora et al., 2017), прикажана на
слика 2. 23 покажува дека царството габи е составено од двата глави оддели:
Ascomycota и Basidiomycota. Но, за одбележување е дека термините базидиомицети и
аскомицети се уште слободно и често се користат за габите кои припаѓаат на овие два
оддели и често се споменува одамна именуваната, но невалидна, класа Basidiomycetes,
сега вклучена во одделот Basidiomycota. Во миколошкиот жаргонски речник одделите
Basidiomycota и Ascomycota се нарекуваат и базидии (basidios) и аскоси (ascos),
согласно изгледот на плодните структури и тела кај претставиците на столбчестите и
торбестите габи (слика 2. 25), припадници на соодветните оддели.
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Слика 2. 24. Кластер анализа на царството габи, според податоците на Spatafora et al.,
(2017)

Столпчеста или базидиална габа (Auricularia
auricula-judae), желатинозно уво,
која формира базидиум

Торбеста габа (Morchella elata),
смрчак, која формира аскус (торбичка)

Слика 2. 25. Изглед на столпчестите габи кои формираат базидиуми и на торбестите
габи кои формираат аскуси (web 24)
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2.5.3. Припадност на габите од родот Pleurotus и нивна распространетост
Базидиомицетите, поточно одделот Basidiomycota, денес (с)е вклучен(и) во
единственoто опишано подцарство на габите наречено Дикарија (Dikarya). Името на
ова подцарство се заснова на јадрената состојба, т.е. поседување две генотипски
различни јадра во рамките на талусот на одредена точка во животниот циклус на
габите. Хифите на Дикарија се редовно или регуларно септирани и ако хифалниот дел
содржи едно јадро или повеќе од едно јадро, но сите да се од ист генотип, тој се
нарекува монокариотски или хомокариотски. Ако хифална преграда содржи две јадра
од различни генотипови, тогаш се работи за дикаротичен или хетерокариотски тип. Во
Basidiomycota, базидиоспорите обично поседуваат еден вид јадро и 'ртат во форма на
монокариот. Меѓутоа, монокариотите се фузираат (плазмомамија) со други
компатибилни монокариоти, произведувајќи дикариотска состојба (слика 2. 26) која се
одржува со продукти од гените за парење. Монокариотскиот мицелиум не е способен
сам да образува фертилни - плодни тела. За формирање фертилно (плодоносно) тело,
потребно е од дикариотскиот мицелиум и базидиумот да се спојат двата хаплоидни
мицелиуми од ист пол. При тетраполарниот систем, и половата компатибилност за
формирање дикариот, неопходна е фузија на моноспоровите хаплоидни изолати кои се
разликуваат (хетероалелни) во два А и Б фактори (локуси) со полова компатибилност
на множеството алели (AxBx, AyBy) т.е. биполарен хетеротализм (web 25).

Слика 2. 26. Хетеротален и тетраполарен животен циклус кај Pleurotus sajor-caju во
кој се разликуваат соодветните репродуктивни фази: (а) плодно тело; (б) базидиум со
четири генетски различни базидиоспори; (в) базидиоспори; (г) 'ртење на базидиоспори;
(д) монокариотска мицелиум; (ѓ) дикариотизација; (е) дикаротски мицелиум
(Rajarathnam & Shashirekha, 2003)
Плодните тела на габите се формираат во т.н. кратка фаза на размножувањето и
во зависност од видот на базидиомицетите можат да бидат отворени или затворени, со
мазна или груба површина, со различна големина, форма и боја. Според овие
карактеристики и други особини, печурките се систематизирани во повеќе редови со
голем број на семејства, родови и видови. За нас попознатите видови печурки кои се
користат во исхраната се: Agaricus bisporus (шампињон), Boletus edulis (летен вргањ),
Pleurotus ostreatus (буковка) и други. На сликата 2. 27 е прикажан изгледот на четирите
вида познати печурки: лисичарка, рујница, вргањ и јајчарка. Тие слободно растат во
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природата, претставуваат богат извор на протеини, витамини и минерали, а голем дел
од нив се култивираат и користат во исхраната.

Лисичарка (Cantharellus cibarius)

Рујница (Lactarius deliciosus)

Вргањ (Boletus edulis

Јајчарка (Amanita caesarea)

Слика 2. 27. Изглед на четири типа јадливи печурки (web 26)
Во поранeшната класа Basidiomycetes, во која има околу 40 добро познати
видови, само 12 се одгледуваат во различни делови од светот, во југо-источна Азија,
Индија, Европа и Африка (Mahadevan & Shanmugasundaram, 2018). Во нив припаѓаат
повеќе видови од родот Pleurotus кој е вклучен во семејството Pleurotaceae, редот
Agaricales, класата Agaricomycetes, оддел: Basidiomycota, подцарство Dikarya, и
царство Fungi. Овој род Pleurotus содржи повеќе видови јадливи лигнинолитички
печурки, кои се карактеризират со спомнатите фази на раст во кои печураката растејќи
на разни супстратните подлоги преку базидиумот, односно базидиоспорите ги формира
хифите. Тие ја колонизираат подлогата во вид на супстратен мицелиум од кој потоа се
формира видливото карактеристично плодно тело на печурката Pleurotus на
површината на супстратот (слика 2. 28).

Слика 2. 28. Шематски приказ на растењето на Pleurotus ostreatus (Diaz-Godinez et al.,
2017)
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Pleurotus оstreatus го добил своето име од два латински изрази: Pleurotus „покрај увото“ и ostreatus - „облик на острига-школка“. Габите кои имаат плодно тело
чиј изглед потсетува на бела школка се нарекуваат и „печурки-остриги“. Печурките од
родот Pleurotus, како и за нас најпознат видот Pleurotus оstreatus, се нарекуваат
буковка, поради честата појава да растат на дрвото бука. Буковката (Pleurotus
ostreatus) има клобук (шапка) ретко правилен, полутопчест, месест, сив, жолтеникав,
црнкаст понекогаш е кафеав и има свиткани ивици. Од месното тело растат многу
плодни тела широки околу 15 cm. Pleurotus sapidus Quél, кај нас познат како брест
печурка, е со помал клобук (шапка), долг од 3до 6 cm, понекогаш широк и до 14 cm,
неправилен, вијугав и малку топчест, а потоа ексцентричиен и во средината вдлабнат,
послабо меснат, мазен и гол, некогаш жилтеникав или сивкаст. Изгледот на неговото
плодно тело е прикажан на сликата 2. 29. За одбележување е дека оваа печурка лесно
од некој се заменува со липа печурката т.е. видот Pleurotus ulmarius.

Слика 2. 29. Изглед на плодното тело на израснатата печурка буковка, вид Pleurotus
ostreatus (а) и брест печурката - вид Pleurotus sapidus Sacc (б) (web 27)
Во текот на растот на Pleurotus видовите, кои се факултативни паразитски габи,
прво настанува т.н. `ртење на базидиоспорите слично на другите базидиомицетни габи.
Тоа се случува со инокулација на мицелиумот, израснат in vitro во супстратот во кој
започнува да се формираат микроскопски филаменти наречени хифи. Хифите
постојано растат и формираат мицелиум со изглед на испреплетени гранки.
Мицелискиот раст е поврзан со зголемено производство на ензими и респирација, при
што хифите продираат постепено длабоко во подлогата/медиумот доведувајќи до
целосна хифална инвазија на хранливата подлога. Овој карактеристичен вегетативен
раст е во директна зависност од изворот на енергија и јаглерод и од останатите
абиотички фактори кои овозможуват формирање на плодното тело кај дикариотските
печурки (Díaz-Godínez et al., 2017). Карактеристично е што формирањето на
мицелиумот на печурката започнува на хифалните врвови со формирање на нов
хифален ѕид, со раст на клетките во должина. Во близина на хифалниот врв се
формираат дополнителни места во кои се формира нова гранка и нов врв на веќе
постоечката зрела хифална ќелија, што доведува до разгранување т.е. формирање на
мицелиумот.
Во текот на растот на вегетативните хифи во клетките се складира големо
количество хранливи материи апсорбирани од супстратот. Апсорбираните
полисахариди може да се чуваат во форма на глукан во секундарните ѕидни слоеви
и/или како гликогенски гранули во цитоплазмата во клетката, како вреден извор на
хранливи материи. За формирање на плодното тело на печурката, освен оптималните
температури за раст на мицелиумот од околу 25 и 28 °C и pH средина од околу 6, 0 и 7,
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0, неопходна е и соодветна влажност, CO₂ и светлина. За некои видови периодот на
формирање плодоносното тело е долготраен, но печурките од родот Pleurotus се главно
брзорастечки и суптропски. Во овој род спаѓаат околу седумдесет откриени видови,
но само неколку од нив се достапни на пазарот или се одгледуваат во индустриски
услови. Најзначајни се видовите Рleurotus florida, Pleurotus sajor-caju и Pleurotus
ostreatus (Diaz-Godinez et al., 2017). Биолошката разновидност на родот Pleurotus и
широката или распространета дистрибуција на повеќето проучувани видови, ги
насочува бројните истражувачи да ја разјаснат разноликоста на видовите од овој род.
За таа цел во обзир се зема нивниот морфолошкиот изглед, живеалиштето и посебните
препознатливи карактеристики на значајните видови: P. calyptratus, P. Cornucopiae, P.
cystidiosus, P. dryinus, P. eryngii, P. opuntiae, P. ostreatus, P. columbinus, P. djamor, P.
pulmonarius, прикажани во табела 2. 7. Во Pleurotus spp. се вклучени и видовите P.
sapidus, P. populinus, P. purpureoolivaceus, P. sajor-caju и P. tuber-regium. Овие јадливи
габи се широко прифатени и вештачки се одгледуваат, пред се, поради минимални
барања за размножување на широк спектар супстрати и со употреба на едноставна
техника. Иако се дискутира и проучува таксономскиот статус на различните видови и
нивната компатибилност базирана на тестови за спојување (парење), што доведува до
постоење на меѓукомпатибилни видови врз основа на концептот на биолошки видови
или подвидови (Bao et al., 2004), тие, сепак, сè уште се предмет на истражување.
Покрај истражувањето на карактеристиките на видовите, според податоците на
Maftoun et al., (2015), многу фармацевтски компании во југоисточна Азија, особено во
Кина, го користат одгледувањето на лековити печурки за производство на иновативни
биоактивни супстанци. На пазарот се појавуваат разни производи во чии состав
влегуваат супстанци извлечени од плодното тело на габата или од мицелиумот, пред се
разни полисахариди, протеини и ензими.
Pleurotus spp. се рангирани меѓу првите пет култивирани сорти печурки.
Најчесто е култивирањето на P. ostreatus поради голем број позитивни, лековити и
нутритивни својства. Буковката е вкусна и јадлива габа, но и извор на ловастатин кој се
смета за нејефикасно природно соединение за намалување на нивото на холестерол во
крвта. Лектините, пак, се биолошки активни материи присутни и изолирани од
плодните тела и се сметаат за соединенија со одредена антитуморна активност.
Pleurotus родот е комерцијално важна печурка на светскиот пазар. Од кога за
прв пат била култивирана од Фланк во Германија во 1917 година расте обемот на
нејзиното одгледување во многу земји (Adebayo & Oloke, 2017). Способноста на
печурките од овој род да продуцираат разни ензими при раст на разни лигноцелулозни
супстрати, довела до тоа многу од нив денес да се користат и за биоремедијација,
третман кој ги користи природните организми за неутрализирање на опасни материјали
во помалку токсични или во неотровни материи во контаминирани средини и слично
(Kaur S. 2011).
Во светот покрај Pleurotus видовите, постојат и многу други видови печурки
кои предизвикува интерес со значителен извор на хранливи материи и со високи
диететски својства или медицински вредности. Многу од нив во моментов се користат
во разни индустрии, а поради нивните метаболити се употребуваат за производство на
додатоци во исхраната, за производство на ферментирани пијалаци, антибиотици,
пигменти, лекови, индустриски ензими, витамини, органски и масни киселини, стероли
итн.
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Табела 2. 7. Распространетост на Pleurotus видовите, живеалиште и најзначајните
карактеристики за нивна разноликост и изглед според Samsudin & Abdullah (2019)
Вид

Домаќин

Географски
регион

Морфолошкик
и слични соеви

Карактеристики

P. calyptratus

топола

Централна и
Источна
Европа,
Азија

P. dyinus

Отсуство на макро-стебленце и
хламидоспори, немање можност за
формирање на тенка обвивка

P. cornucopiae

даб, евла, бука,
јасен, јавор или
млеч, слива, и
повеќе видови
брест дрва

Европа,
Азија

P.
citrinopileatus

P. cystidiosus

цветни
и
широколисни
дрва, пример
папаја

Европа,
Азиија,
Северна
Америка
Африка
Европа,
Азиија,
Јужна
Америка
Африка

P. abalones
P. smithii
P.
purpureoolivaceus

Формирање
на
конвекснажолетеникава форма, појава на субвентрално
микро стебленце во
жолтеникава
боја,
специфичен
облик на хифи, формирање на
розеникави спори
Бесполова
репродуктивна
(анаморфна), неправилни
или
елипсоидни
базидоспори,
изобилство на површински видови
на цистиди
Светло
кафеава
капичка,
хламидоспори, специфична форма
на
хифи,
карактеристично
формирање на тенка обивка

P.

dryinus

борови, смрча,
ореви, јаболки,
евла,
бреза,
бука и брест

и

и

P. eyngii

штитоцветни
скриеносеменици

Европа,
Азија,
Африка

P. opuntiae

кактуси,
шпаргли
и
лаконосни или
каранфиловидни
растенија
брест,
врби,
ореви

Јужна
Европа,
Јужна
Америка,
Азија
и
Африка
Насекаде во
светот

P. ostreatus

P.

columbinus

Angiosperm
wood belonging
to
Fagus,
Populus,
Sorbus,
Aesculus,
Fraxinus, Betuh,
Quercus

Тропски
региони,
Индонезија,
Малезија,
Јапонија
и
Мексико
Топли
и
тропски
региони,
Азија
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Формирање на бели или кафеави
одбранбени
микро-спори,
специфично и добро организирано
микро-стебленце, појава на големи
базидоспори
Специфична форма полу-кружна
форма, самиот вид е уште познат
како сива остер фунга, фунга во вид
на дрво, како и кралска фунга

P. ostreatus var.
columbinus

Abies,
Picea,
Fagus, Acer and
Ulmw

P. djamor

P. pulmonarius

ветрогонова
габа

Agaricus
djamor

P. ostreatus
P. populinus

Темно сиви до кафеави мико-спори
кои што имаа исти или слични
краеви, густа обвивка или ламела,
генеративни хиви и расте на ниски
темпратури, позната е уште како
плава ојстер фунга
Уште позната како розева фламинго
остер фунга, салмон фунга или
финга во вид на јагода

Мала полу-кружна форма во
споредба со P.Oostreatus. Уште
позната како белодробна острига,
феникс острига и индиска острига.

Главниот начин за култивирање или одгледување на печурките наменети за
исхрана на луѓето е методата на ферментација во цврста состојба (SSF). Сé почесто во
последно време се применува и субмерзната ферментација (SmF) или полуцврста
ферментација со различна цел и намена. Иако, еволутивната поврзаност меѓу многуте
видови јадливи габи од родот Pleurotus сè уште не е јасна и многу таксономски
прашања остануваат контроверзни (Adebayo & Oloke 2017), тие се познати како
извонредни декомпозирачки габи кои растат на дрвата бука и брест, но и на широк
спектар шумски и земјоделски отпад. Тие се култивираат и растат на: нус-производи од
преработка на дрво, пилевина, хартија, талог од пулпа, растат скоро на сите житни
растенија (пченка и пченица), на шеќерна трска, на отпадоци или остатоци од
производството на кафе, на лисја од банана, трупови од памук, отпадок од агава, путер
од соја и многи други материјали кои се многубројни за сите да се споменат. Во
денешно време одгледувањето на печурките успешно се врши и во субмерзен
(потопен) систем за одгледување, во контролирани и стерилни услови. Со примената
на субмерзните ферментации се намалува времето за раст и се овозможува
производство на специфични ензими и биоактивни метаболити (Maftoun et al., 2015).

2.5.4. Примена на Pleurotus видовите за исхрана и во биотехнологијата
Pleurotus е еден од најшироко проучуваните родови од белите гнилежни габи
поради неговите исклучителни лигинолитички својства. Тие масовно се одгледуваат
бидејќи содржат важни биоактивни молекули. Покрај нутритивните карактеристики
(хранлива вредност и лековити својства) и способноста да деградираат различна
растителна биомаса, тие се користат за добивање корисни соединенија и значајни
линоцелулолитички ензими Нивното прозводство е под влијание на многу типични
ферментациски фактори: составот на средината, односот на јаглерод и азот, pH,
температурата, составот на воздухот итн.
Преживувањето и размножувањето на печурките е поврзано со голем број
фактори, кои може да делуваат одделно или да имаaт интерактивнo делување.
Ракувањето со Pleurotus видовите бара фундаментално разбирање на нивните физички,
хемиски, биолошки и ензимски својства, особено за производство на Pleurotus spp. за
исхрана на луѓето (Bellettini et al., 2019).
Нивното традиционалното одгледување трае долго наведуваат Smiderle et al.,
(2012), а бидејќи потенцијалот и примената на макрофунгите сè уште не се целосено
истражени, тие
користејќи ја субмерзната ферментација на видот Pleurotus
pulmonarius набљудувале дали различните јаглерод извори (глукоза, галактоза, ксилоза
и арабиноза) можат да го подобрат приносот на мицелиум и егзополисахаридите
(глукани и маногалактани). Истражувањето покажува дека галактозата е најдобриот
извор на јаглерод за производството на егзополисахаридите, но приносот на
мицелиумот и содржината на протеините и липидите варирал во зависност од составот
на јаглехидратите во медиумот.
Разните видови печурки се користат за исхрана и се значајни од комерцијален
аспект. Меѓутоа, тие претставуваат важен извор на елементи и супстанци за
производство на суплементи во исхраната, поради можноста да дадат продукти богати
со нутриенти и интересни биоактивни метаболити доколку се култивираат на
соодветни цврсти или течни супстрати, со користење на т.н. субмерзна ферментациска
техника. Субмерзните техники на култивирање како биотехнолошка алатка
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овозможуваат за пократок период да се добијат интересни метаболити значајни за
квалитетот на храната и да најдат примена во прехранбената индустрија. Присуството
на разните компоненти во плодното тело на габите, но и во мицелимот на габите, како
што се терпени, лактони, аминокиселини, јаглехидрати и ароматични и вкусови
компоненти итн. се со значајни бенефити врз здравјето на луѓето, што придонело
повеќето видови Pleurotus да се култивираат на различни супстрати (во цврста,
полуцврта или течна подлога) и поради нивниот капаците за секреција, на широк
спектар ензими.
2.5.4.1 Производство на различни лигнинолитички ензими со базидиомицетите и
Pleurotus видови
Белите гнилежни базидиомицети, растејќи на лигноцелулозни супстрати,
очигледно е дека произведуваат ензими кои можат ефикасно да го деградираат тешко
разградливиот лигнин. Степенот на деградација на лигнинот, во однос на другите
компоненти од дрвото, зависи од условите на животната средина, како и од видот на
габата. Pleurotus видовите предизвикуваат бело гниење на дрвата и другите
лигноцелулозни материјали, поради нивниот оксидативен и екстрацелуларен
лигнинолитички систем.
Генерално, кај белите трулежни габи кои растат на лигноцелулозен материјал е
најдено дека лаказата (Lcc, EC 1.10.3.2) и манган пероксидазата (MnP, EC 1.11.1.13) се
најчестите ензими кои ги произведуваат, иако кај некои видови е забележана и лигнин
пероксидазна (LiP, EC 1.11.1.14) и версатилна пероксидазна (VP, 1.11.1.16) активност.
Согласно способноста да произведуваат лакази и пероксидази направена е општа
поделебата на лигнин деградирачите ензими на четири главни групи:
- во првата група се вклучени габите T. Versicolor и B. adusta кои произведуваат
лаказа, но и манган пероксидаза и лигнин перокисидаза;
- во втората група се тие кои произведуваат лаказа и барем една од трите
пероксидази (L. edodes, P. eryngii, C. subvermispora);
- во третата група се тие кои проиведуваат само лаказа (пр S. commune);
- во четвртата габите (P. chrysosporium) кои произведуваат само пероксидаза.
Податоците на Peralta et al., (2017), покажуваат дека продукцијата на
лигнинолитичките ензими од страна на базидиомицетите зависи и од концентрацијата
на биорасположивиот азот и јаглерод, особено ако станува збор за субмерзно
култивирање на бело трулежни базидиомицети кое се спроведува во Ерленмаерови
колби и биореактори со капацитет од 5 l или повеќе. За некои габични видови, како
што е на пр P. chrysosporium, произвоството на LiP и MnP било под ограничени
услови, односно, хранливи состојки при кои активностите на лигнинолитички ензими
се потиснувани со висока концентрација на азот во медиумот. За други видови, како
што се P. ostreatus и Trametes trogii, големи количини лаказа и MnP се произведувани
во присуство на високи концентрации на хранлив азот, додека за културите на
Dichomitus squalens, MnP се лачела под високи и ниски азотни услови. Поголема
продукција на лигнинолитички ензими може да се добие со додавање на индуктори чиј
список е голем и вклучува: оксална киселина, вератрил алкохохол, 2,6диметоксифенол, 2,5-ксилидин, ферулинска киселина, ванилин, етанол, бакар, манган
и др.
Според Diaz-Godinez et al., (2017), во лигнинолитичкиот ензимски комплекс
карактеристичен за видовите од родот Pleurotus се смета дека се: манган пероксидаза
(EC 1.11.1.13), версатилната пероксидаза (EC 1.11.1.16) и лаказата (ЕК 1.10.3.2), со
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недостаток на третата значајна лигнин пероксидаза чиј начин на делување е прикажан
на слика 2. 30.

Слика 2. 30. Начин на делување на лигнин пероксидазата (Peralta et al., 2017)
Лаказата е еден од позначајните ензими истражувани кај базидиомицетните
габи, како при култивирање во цврста состојба, така и при субмерзна ферментација на
различни супстрати, поради можноста од користење атмосферскиот кислород како
донор на електрони,
во споредба со потребата од водороден пероксид за
пероксидазите. Фенолните подгрупи на лигнинот може да бидат нападнати од ензимот
лаказа кој доведува до оксидација на C-α атомот, раскинување на C α – C δ врските и
арил-алкил разградба. Оваа оксидација резултира во кислород - центриран слободен
радикал, кој потоа може да се претвори во хинон со секундарна ензимски катализирана
реакција, а понатаму хинонот и слободните радикали можат да бидат подложни на
полимеризација. Според тоа, лаказата која е наречена лигнолитички ензим, всушнот,
припаѓа во групата на оксидорекуктази. Во мономерните молекули на ензимот лаказа
се наоѓаат четири атоми на бакар според што лаказите можат да се класифицираат во
три групи согласно нивниот одговор при примена на UV видлива и електрон
парамагнетска резонантна (EPR) спектроскопија. Така, езнимот со тип I на бакар (T1) е
одговорен за појава на интензивната сина боја на ензимите (со пик на апсорпција на
600 nm) и може да се открие со EPR. Ензимот со тип II бакарни молекули (T2) е
безбоен, но може да се забележи со EPR, а ензимот со тип III бакар (T3) се состои од
пар бакарни атоми кои даваат слаба апсорпција во близина на UV-спектарот и без EPR
сигналот (Peralta et al., 2017). Каталитичкиот механизам и ефикасноста на овие лаказа
ензими зависи од T1-T3 бакарните својства, поради што лаказите можат да се
категоризираат како ензими со висок (0, 6-0, 8 V) или низок (0, 4-0, 6 V) потенцијал.
Голем е интересот за истражување на лаказите и од T. versicolor, Pycnoporus coccineus
и P. sanguineus кои имаа висок редокс потенцијал. Овие ензими интензивно се
проучуваат со цел добивање на лаказна активност која може да учествува во
оксидација на фенолните соединија заедно со познатата фенолоксидаза тирозиназа
(Loncar, 2012).
Лаказата ја катализира оксидацијата на разните ароматични соединенија
(особено фенолните соединенија). Нивната каталитичка активност значително варира
во зависност од изворот на ензимот, но и од специфичност на подлогата (на пример
2,6-диметоксифенол или хидрохинон и катехоли како едноставни дифенолни
сусптрати). Лаказа ензимите ја катализираат оксидацијата и на другите супституирани
полифеноли, ароматични амини, бензентиоли и други соединенија. Тие се ензими кои
широко се распространети меѓу повисоките билки и печурки, но од скоро е потврдено
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дека се продуцираат, не само од габите, туку и од бактериите. За време на
култивирањето (одгледувањето) на некои видови печурки, додавањето на индуктори
(поттикнувачи) во хранливата средина резултира во биосинтеза на нови вонклеточни
изоформи на лаказите (Loncar, 2012) со различни физичко-хемиски својства. Во
принцип, лаказите имаат молекуларна тежина помеѓу 40 и 100 kDa и со изоелектрична
точка (pI) околу pH 4,0 (Diaz-Godinez et al., 2017).
Пречистени форми на лаказите (ЕС 1.10.3.2) добиени од P. ostreatus кои
катализираат оксидација на феноли и ароматични амини, прават базидиомицетите или
нивните ензими да се користат во биоремедијација и биотрансформација на низа
перзистентни органски загадувачи. Според високиот капацитет и својство за
неспецифична оксидација, лаказните ензими може да најдат примена во многу
биотехнолошки процеси: третман на отпадните води, во процесите на белење на пулпа
од индустриски растенија, за третман и елиминација на фенолни соединенија во пивото
и преработените овошни сокови, за промена на боја и модификација на текстилни
влакна, како биосензори, за тестирање на лекови (пр. да се разликува морфинот од
кодеинот). Лаказите покажаа способност за намалување на опасни соединенија кои
имаат канцерогени и/или мутагени ефекти, вклучувајќи полициклични ароматични
јаглеводороди, полихлорирани бифенили, 1,1,1-трихлоро-2,2-бис (4-хлорофенил) етан,
пентахлорофеноли, толуен, бензен, ксилен, етилбензен и тринитротолуен (DiazGodinez et al., 2017).
Од ензимскиот репертоар на поголемиот дел базидиомицети истражувани од
страна на Peralta et al., (2017), може да се издвои и нивната способноста за продукција
на хидролитички ензими, покрај окидоредуктази и пероксидази. Ако се земе предвид
дека базидиомицети кои предизвикуваа кафеава трулеж (C. puteana, Lanzites trabeum,
Poria placenta, Tyromyces palustris, F. palustris и Piptoporus betulinus) и бела трулеж (P.
chrysosporium, Sporotrichum thermophile, T. versicolor, Agaricus arvensis, P. ostreatus и
Phlebia gigantea), исклучително многу ги намалуваат лигноцелулозните материјали,
разумно е да се претпостави дека тие се во состојба да произведат хидролитички
ензими вклучени во намалување на полимерите целулоза и хемицелулоза, што е
истражувано од многу автори.
Во екстрацелуларните хидролитички ензими, покрај целулазата и ксиланазниот
ензимски комплекс, се вклучени и протеази, амилази, ксиланази и други
јаглехидратази, кои со висока продуктивност и ниска цена се произведуваат од
аскомицетите и деутеромицети. Меѓутоа, базидиомицетните хидролази се сè уште
предмет на истражување бидејќи не ги поседуваат посакуваните специфични
карактеристики на ензимите, како што се термичка стабилност, толеранција на високи
температури и стабилност во текот на голем опсег на pH вредности. Исто така, тие не
ја задржуваат својата активност во потешки реакциони услови, како што е на пример
присуството на метали и органски растворувачи (Nigam, 2013).
Често како супстрати за одгледување на печурки се користат различни
земјоделски производи и нус-производи: лисја од банани, кикирики и листови од
пченка, манго и нус-производи од цитрусно овошје, лисја од шеќерна трска, слама од
пченица и ориз и друго. Причината е што Pleurotus видовите кои имаат биосинтетички
потенцијал за производство на широк спектар и на хидролитички ензими, како што се
целулаза, хемицелулаза, лаказа, лигнин пероксидаза, манган пероксидаза и други,
може да бидат продуцирани и при ферментација на цврст супстрат, така и при
култувирање на течен медиум - субмерзното култивирање (Gregori et al., 2007).
Продукцијата на екстрацелуларните ензими, целулази и лакази во медиумот, е
резултат на потребните едноставни извори на јаглерод за раст на габата, а кои се
добиваат со ензимската намалување на целулозата и/или лигнинот. Специфични лакази
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кои може да ги оксидират (поли)фенолните и ароматичните соединенија во разни
супстрати може да доведат до модификации на супстратот и формирање разни
биоактивни метаболити и брзо растење на клетките (Kaur, 2011).

2.5.4.2. Примена на субмерзна ферментација
базидиомицетните габи од родот Pleurotus

за

култивирање

на

Субмерзното култивирање означува контролиран биохемиски процес согласно
ензимската конверзија на супстратите дистрибуирани во течна хранлива средина, која
содржи воглавном јаглехидрати и промовира раст и развој на габи или бактерии со
постојано следење на физичките и хемиските параметри. Со внесување на чисти
микробни култури, чувани и одгледувани на специфичен хранлив агарен медиум,
габите развиваат мицелиум. Со негово пренесување во течниот хранлив медиум и
примена на лабораториски тресилки со одреден број на вртежи се обезбедува аерирање
на културата. Истовремено, со одржување на оптималната температура се создава
биомаса, често во форма на пелети (Garcia-Reyes et al., 2017; Veiter et al., 2018) со
различен изглед и големина, наспроти раширениот мицелиски раст која се јавува
главно при култивиање на цврстите подлоги на кои по извесен период се јавува и
плодното тело на габата. Видот Pleurotus sapidus Quél е истражуван од биотехнолошка
гледна точка заедно со други слични габи, пред сè, поради големиот хидролитички
потенцијал одн. ензимскиот коктел кој го поседуваат.
Растот на овие базиодимецетни (столпчести) габи, при што се создава
значајното и нутритивно плодно тело, е долг процес. Затоа, се почесто се истражува
можноста овие габи да се култивираат во полутечни или течни медиуми. Во тој случај,
при култивирање на тресилка или при соодветно мешање и аерација се случува
коагулативен или некоагулативен тип на агломерација на спорите од габите во вид на
пелети (слика 2. 31), при што може да се констатира дека изгледот во течниот медиум е
различен кај различните видови габи (слика 2. 32) и зависи од видот и условите на
култивирање (Dulay et al., 2015).

Слика 2. 31. Илустративен приказ на коагулативниот и некоагулативниот начин или
модел на формирање пелети (Veiter et al., 2018)
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Слика 2. 32. Изглед на течен медиум со субмерзно култивирани четири видови
печурки (a) G. lucidum, (b) P.cystidiosus, (c) V.volvacea, и (d) S. commune по 10- дневна
инкубација (Dulay et al., 2015)
Изгледот на растот на јадливи габи во течен медиум ќе зависи од неговиот
состав, начинот на мешање и аерирање при лабораториско субмерзно култивурање
(потопени) во кое се користат тресилки или биореактори. Видовите Pleurotus
формираат најчесто некоагулативен тип пелети (слика 2. 33) и се „надувани“ пелети
кои обезбедуваат поголем активен слој и високи количества на цитозол, со можност да
бидат и со различна морфологија и големина (Veiter et al., 2018). Со тоа тие може да
дадат различно количество на свежа фунгална биомаса со различен состав во зависност
од хранливиот медиум и условите на ферментација.

Слика 2. 33. Изглед на пелети од габата Pleurotus sapidus (Megersa et al., 2017)
Минималните компоненти неопходни за раст на габата Pleurotus sapidus и
способноста за формирањето на биомаса во субмерзен медиум ги испитуваат Fraatz et
al., (2014). Во принцип, глукозата претставува главен извор на јаглерод во медиумите
во кои обично се додавани и дополнителни комплексни состојки, како што се
екстракти од квасец и од слад и многу други хранливи комплекси. Покрај
презентираниот хемиски дефиниран медиум за раст на P. sapidus, се наведува дека врз
основа на пријавените податоци за оптимален раст на габата може да се дизајнираат
подлабоки истражувања за метаболизмот и способноста за производство на
екстрацелуларни ензими и други секундарнит метаболити. На пример, Trapp et al.,
(2018) вршат култивирање на Pleurotus sapidus на меласа (слика 2. 34) каде главниот
супстрат е дисахаридот изомалтулоза (Palatinose) составен од D-глукоза и D-фруктоза
поврзани со α-1,6-гликозидна врска, кој се акумулира како страничен поток и
претставува некристализирана фракција на шеќер. Нивната цел е испитување на
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способноста на габата Pleurotus sapidus да формира ароматични соединенијa, бидејќи
за базидниот мицелиум наменет како месен супституент, формирањето на
ароматичните компоненти е особено важен сегмент.

Слика 2. 34. Субмерзно култивирање на Pleurotus sapidus на меласа по која е
извршена анализа на аромата со примена на цврсто фазна микроекстракција и
екстракција со помош на сорбент нанесен на магнет за мешање (Trapp et al., 2018)
Ароматични активни испарливи соединенија во супстратот, субмерзната
култура и мицелиумот од P. sapidus биле споредувани и биле следени ефектите од
вклучените процесни чекори. Притоа, за екстракција и идентификација се користени:
екстракција со помош на сорбент нанесен на магнет за мешање (SBSE, Stir Bar Sorptive
Extraction) и цврсто фазна микроекстракција со сорбент нанесен на влакно (HS-SPME,
head space solid phase microextraction) и последователно гасна хроматографска техника
и офлатометрија, за квалитативна и квантитативна анализа.
Субмерзната ферментација Smiderle et al., (2012) ја користат за добивање на
вредни егзополисахариди со култивирање на видот P. pulmonarius и наведуваат дека
клеточниот ѕид на мицелиумот (пелетите) добиен со субмерзно култивирање може да
има подеднакво ист состав (особено протеини) како и самото плодното тело на
печурките кое се формира при традиционалното култивирање. За продукција на
биоактивни метаболити од фармацевтски и нутрацеутички интерес, субмерзната
ферментација на Pleurotus ostreatus во шаржен биореактор со мешање се користи и од
страна на Papaspyridi et al., (2011).
Во последните децении интензивно биле испитувани субмерзните култивирања
на јадливите печурки и за разни биотехнолошки примени, пред сè, заради нивната
предност и наспроти традиционалните - ниска цена и висок принос. Истовремено, и
прочистувањето на производите кои може да се добијат е полесно кога се во течната
култура, бидејќи контролата на ферментацијата е поедноставна и значително е
намалено времето на ферментирање (Dudekula et al., 2020; web 28). Со употреба на
субмерзната ферментација можно е да се произведат разни секундарни метаболити со
помалку вложен труд. Одамна е изведено одгледување на видовите Pleurotus, P.
ostreatus и P. sаjor-cuju од страна на Ghosh et al., (1998), при што е забележана побрза
појава на лаказна активност во течните медиум, отколку кога била применета
ферментација во цврста фаза. Атипично лаказно производство во субмерзна наспроти
цврсто-фазна ферментација, забележуваат за прв пат Téllez-Téllez et al., (2008). Видот
Pleurotus ostreatus растејќи субмерзно произвел лаказа со повисока активност и со
присуство на четири изоформи на ензимот и повиоко производство на биомаса (околу
5, 6 g/ l). Според Tlecuitl-Beristain et al., (2008) Pleurotus ostreatus при различни фази
(лаг-, екпоненцијалната и стационарна) на субмерзен раст, покажува и способност да
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произведе нови специфични лакази. Тие добиле позитивна корелација на лаказната
активност со растот на габата, но количеството биомаса било највисоко по 20 дена (480
h) култивирање, што може да се смeта за долг период. Сепак, изоензимот кој бил
добиен и пречистен покажал активност во широк опсег на pH и температура и се смета
како корисен и применлив во намалување на фенолни соединенија во отпадни води од
различни индустриски процеси.
Stajić et al., (2008) наведуваат во прегледниот труд за биологијата на Pleurotus
eryngii и неговата улога во биотехнологијата, дека е можен механизам на намалување
на ароматични компоненти со различните ензими. Версатил пероксидазата како
хибриден тип, поливалентната пероксидаза, лаказата и арил-алкохол оксидазата ги
произведува габата Pleurotus eryngii. Притоа, условите на култивирање влијаaт врз
продукцијата и својствата како на овие ензими, така и на Mn-оксидирачките
пероксидази, согласно примената на глуко-пептонски медиум во кој е додаван и
квасочен екстракт. Наспроти тоа, медиуми кај кои не била регистрирана активност на
овој ензим биле сладниот и пченкарен екстракт, а минимална активност била
забележана во медиум кој содржел само квасочниот екстракт како извор на азот. Mnоксидирачката пероксидазна активност на P. eryngii за време на субмерзната
ферментација на сомелена кора од исушени тангерини, била под влијание на Mn2+
јонот, кој има улога во биолошката оксидација и биодеградација на лигнинот и со
незначителната улога на Mn2+ концентрацијата, кога пероксидазата ензимот се
продуцира во цврсто-фазна ферментација на пченична слама. Според тоа, постои
различен потенцијал кај Pleurotus видовите во однос на способноста да произведуваат
разни ензими, условен и од варијабилитетот на супстратнот медиум во кој улога имаат
и микролелементите како Mn2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, и Se, за кои се смета дека влијаат и на
активноста на манган оксидирачките пероксидази.
Од друга страна, Schüttmann et al., (2014) индуцирале продукција на бета
каротен - деградирачки ензим, версатилна пероксидаза, при субмерзно одгледуваната
култура Pleurotus sapidus на отпадок од фабрика за биогас, користен како извор на С и
N. Тие вршеле пречистување и идентификациа на пероксидазата со примена на
хроматографски техники, SDS PAGE и IEF, а со примена на биоинформатички анализи
забележеле сличности до 90% на добиените весатилни пероксидази со тие од P. eryngii.
Со тоа, се отвораат нови можности за идни истражување и студии, како за
карактеризација на специфичноста на подлогата, така и за стратегиите за понатамошно
унапредување на специфичната активност на добиените ензими.
Субмерзната ферментација со примена на базидиомицети со способност да
произведуваат различни ензими и биомолекули кои имаат значајна улога за здравјето
на луѓето, се покажа како подобра алатка ѝ за производството на (поли)феноли, во
присуство на лигноцелулозни материјали или отпадни нус-производи од
земјоделството и прехранбената индустрија. Бело-гнилежните габи растејќи на
лигноцелулозните супстрати (во кои влегуваат целулозата, хемицелулоза и лигнини),
најпрво ја деградираат молекулата на лигнин под дејство на лигнолитичките ензими
(лигнин пероксидаза, манган пероксидаза и лаказа), а потоа можат да продуцираат и
јаглехидратаза. Со тоа од полисахаридите се добиваат енергетски богатите компоненти
потребни за раст и и развиток на габите. Во овој процес на деградација на
лигноцелулозните материи не е јасно дефиниран севкупниот метаболизам на габите и
се поставува прашањето: Како процесот на нивен раст влијае врз производството на
разни фенолни соединенија? Некои биоактивните феноли можат да бидат делумно
ослободени со ензимска деградација на лигноцелулозата или да се произведуваат од
микроорганизми преку различни патишта, покажаа истражувањата на Xu & Zhu (2011).
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Како биоактивни фенолни соединенија се сметаат фенолните киселини, како што се
галната, елагичната и феруличната киселина. Тие се три важни природни фенолни
соединенија со потенцијално антиоксидантско, антиканцерогено, антивирусно,
антимутагено и антипаразитно својство. Доколку разните микроорганизми се
употребуваат за производство на корисни фенолни киселини и слични соединенија,
дотолку различни растителни материјали може да се користат како супстрати во
субмерзните ферментации наведува Dey et al., (2016).
Години наназад во источните земји цврсто фазната ферментација, во која често
се применуваат филаментозни габи и слични микроорганими, се користи за
подобрување на фенолната содржина и антиоксидантските својства на храната. Денес
со SSF и со SmF, користејќи базидиомицетни габи, се истражува подобрувањето на
антиоксидантскиот потенцијал и биорасположивоста на фенолните соединенија.
Истражувана е ензимската активност на субмерзно култивиран мицелиум на Lentinula
edodes (Dimitrijević et al., 2011), потоа активнoста на лигнолитичките и хидролитичките
ензими продуцирани при субмерзна ферментација користејќи ја габата Pleurotus
ostreatus (An et al., 2016), антиоксидативните својства на различни екстракти, односно
полисахаридните екстракти од јадливите базидиомицетни габи (Kozarski, 2012).
Истражувани се и антиоксидативните карактеристики на егзополисахаридите и
интраклеточните полисахариди при субмерзно култивирање на печурките од видот P.
ostreatus (Vamanu, 2012) во лабораториски услови на тресилка (150 rpm, 25°C) на
синтетски медиум. Полисахаридите произведени при субмерзно култивирање на P.
ostreatus покажуват одредена антиоксидантска активност покрај фенолните
соединенија и која била релативно слична на активноста која ја покажува аскорбинска
киселина, и одредувана со DPPH и ABTS тестовите.
Микробните ферментациски процеси се воспоставени како моќна алатка за
производство и на антиоксидантски фенолни соединенија, заради нивната ниска цена и
предностите од аспект на заштита на животната средина. Екстракцијата на фенолните
соединенија преку ферментациски техники е далеку поефикасен процес во однос на
конвенционалните екстракциони методи во кои се употребуваат органски
растворувачи и кои не дозволуваат целосно да се ослободуат врзаните фенолни
материи од растителниот материјал. За време на ферментациските процеси,
антиоксидантските фенолни соединенија може да се произведат од самите
микроорганизми преку секундарни метаболитички патишта или да се ослободат од
матриксот на супстратната подлогата под дејство на екстрацелуларните ензими. Без
било какво сомнение е докажано дека ферментациските технологии даваат придобивки
во прехранбената индустрија. Меѓутоа, потребни се обемни in vivo и токсиколошки
истражувања кои се од суштинско значење доколку се применува ферментирана храна
богата со антиоксидантски производи за здравствени бенефити кај луѓето (Dey et al.,
2016). Според тоа, биоконверзијата на полифенолите во кората од портокал со примена
на базидиомицетни габи во биоактивни соединенија кои покажуват поголема
антиоксидантска активност беше предизвикот на ова истражување.

2.6. Антиоксидантски својства на фенолните соединенија и методи за
определување на антиоксидантска активност
Истражувањaта на фенолните соединенија во различна растителна храна, но и
кај различни печурки (Anwar et al., 2018), во последно време привлекуваат се поголемо
внимание. Од бројните природни антиоксиданси прикажани на слика 2. 35 е очигледно
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дека (поли)фенолните соединенија се не-ензимските природни антиоксиданси. Тие се
потенцијални агенси за спречување на оксидативен стрес, болести поврзани со стресот
и други заболување, наведуваат Hussain et al., (2019). Низа фактори влијаат на биопристапноста или биодостапноста и биотрансформацијата на различните фенолни
соединенија и нивниот механизам на делување за време на нивната ингестија
(внесување на храна во телото преку уста) од страна на луѓето. Дали фенолните
соединенија ќе бидат корисни за здравјето на луѓето и дали може да бидат
трансформирани во биодостапни соединенијата кои лесно се апсорбираат и/или се
излачуваат од човекиот организам сѐ уште се истражува, бидејќи различни фактори
влијаат врз биорасположивоста и нивните метаболички карактеристики.

Слика 2. 35. Класификација и подкласификација на природни антиоксиданти
(модифицирана од Carocho and Ferreira 2013)
Антиоксидантското дејство на храната и јадливите печурки воглавно се должи
на присутните фенолни соединенија и органски киселини, а зависи и од начинот на
култивирање на различните супстрати. Меѓутоа, ергостерилот (90-96%) е главното
соединение во повеќето печурки со овие својства, наспроти фенолните соединенија
кои се наоѓаат во другите растителни плодови. На пример, фенолите присустни во
кората на цитрусите се компоненти способни да ги „фаќаат“ слободни радикали, да
катализираат метално хелирање, да ги активираат антиоксидантските ензими, да ги
намалат радикалите на α-токоферол и да ги инхибираат оксидазите - покажаа Oboh &
Ademosun, (2012) кои вршеле карактеризација на антиоксидантските својства на
фенолните екстракти од кората на цитрусните плодови. Нивната моќна
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антиоксидантска активност се должи на редокс својствата на нивните хидроксилни
групи, назависно што во растенијата постојат присутни слободни и врзани феноли.
Врзаните феноли главно се во форма на β-гликозиди, можат да ја преживеат
дигестијата (варењето) во желудникот и тенкото црево и да стигнат до дебелото црево
недопрени (интактни), и таму се ослободуваат и ја вршат својата биоактивност.
Слободните феноли, пак, полесно се апсорбираат и со тоа остваруваат корисни
биоактивности при раната дигестија. Иако сè уште не е целосно и јасно значењето на
врзаните фитохемикалии за здравјето на луѓето, фенолната распределба или содржина
во цитрусната кора е во одредена корелација со антиоксидантскиот капацитет на некои
растителни прехранбени производи. Забележано е дека слободните феноли во
екстрактот од цитрусната кора имал поголема способност да ги пасивизира слободните
радикали одредено преку DPPH тестот, во споредба со врзаните феноли.
За да се разбере дејството и важноста на антиоксидансите, вклучувајќи ги и
антиоксидансите присутни во печурките, што се користат во состав на терапии и во
превенција на многу заболувања на современиот човек, потребно е детално да се знаат
причините за болестите, односно реактивните видови, нивната структура и механизам
на дејствување, подолу објаснети согласно податоците на Vidović et al., (2011).
Широк спектар на патолошки промени предизвикуваат реактивните видови
кислород (ROS), кои се јавуваат под дејство на сончева светлина, ултравиолетово и
јонизирачко зрачење, хемиски реакции и метаболичкиот процес кој кај човекот не
може да се одвива без кислород. Реактивните кислородни видови (ROS) може да се
поделaт на реактивни слободно радикални видови и не-радикални видови
(оксидирачки средства кои можат лесно да се претворат во слободни радикали),
прикажани во табела 2. 8.
Табела 2. 8. Реактивните кислородни видови (Vidović et al., 2011)
Не-радикални ROS
Водореоден пероксид, H2O2
Хиполоритна киселина, HClO
Озон, O3
Синглетен кислород, 1О2

Слободно радикални ROS
Супероксиден радикал, ˙O2¯
Хидроксилен радикал, OH˙
Пероксил радикал, ROO˙
Алкоксил радикал, RO˙
Хидропероксил радикал, HO2

Слободните радикални реактивни кислородни видови се многу нестабилни
реактивни форми, имаат непарен електрон од што потекнува нивната реактивност.
Покрај реактивните кислородни видови наведени во табелата, големо значење имаат и
реактивните видови на азотот, од кои најважни се NO˙и NO2˙. Од реактивните
кислородни видови исклучиво негативни биолошки функции има хидроксилниот
радикал (OH˙), токму заради неговата висока реактивност.
ROS, или слободните радикали имаат различни механизми на делување.
Најзначајна слободно-радикална реакција во биолошките системи е верижната
реакција на пероксидација на липидите, која се одвива во следните три чекори:
I – чекор на иницијација
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO˙ + OHL-H + HO˙ → L˙+ H2O
II – чекор на пропагација
L˙ + O2 → LOO˙
LOO˙+ L-H → LOOH + L˙
50

III – чекор на терминација
L˙+ L˙ → L-L
Биолошките системи имаат комплексни механизми со кои се регулира
прекумерната продукција на слободните радикали, во нив се вклучени
анитиоксидантски системи, ензими, протини и други биомолекули, кои ја инхибираат
иницијацијата, пропагацијата и ги обновуват структурите оштетени со дејството на
слободните радикали. Притоа, во анти-оксидантската заштита се вклучени многу
секундарни, нискомолекуларни соединенија (на пример, токофероли, каротеноиди,
убихинон или коензим Q10, L-аскорбинската киселина, феноли, флавоноиди и друго),
како и некои ензимски системи, кои учествуваат во санирање на создадените
оксидативни оштетувања на нуклеинските киселини, протини и липиди (слика 2. 36).

.
Слика 2. 36. Шема на човечка клетка која може да биде оштетена од слободни
радикали создадени од внатрешни и надворешни извори. Неутрализирањето на
слободните радикали со антиоксидантски агенс е важен за одржување на здрава клетка
(модифицирана од Sanchez, 2017)
Еден од основните фактори вклучени во производството на штетните реактивни
видови кислород во клетките е преминот на молекуларен кислород преку дишната низа
(електрон -транспортниот ланец) во митохондриите. Притоа, како спореден продукт се
создава минимално количество на супероксид анјонски радикал (˙О2¯), којшто заедно
со хидроксил радикалите постојат скоро во сите аеробни организми. Исто така, овој
радикал може да се формира и при реакција на кислородот со јоните на преодните
метали, со активноста на некои ензими, во текот на деградација на оксихемоглобинот
итн. Тој во цитоплазмата е слаб оксидант и, всушност, е многу силно средство кое ги
редуцира железните комплекси од цитохромот С. Ефектот на овој создаден
суперокиден анјонски радикал може да се зголеми со производство на други радикални
видови и оксидирачки агенси. Хидро-пероксилниот радикал, HO2˙ е послаб во
реактивностa од хидроксилниот, а посилен од супероксидниот радикал (˙О2¯) на кого
му се препишуваат и позитивни и негативни биолошки функции.
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Од не-радикалните реактивни видови, водородниот пероксид (H2О2) е присутен
во биолошките системи и делува како двигател во производството на други ROS. Тој
може да се создаде во присуство на супероксид анјонски радикал, согласно следната
рекција:
NADPH + H+ + 2O2 → NADP+ + 2H+ + 2˙O22˙O2- + 2H+ → H2O2 + O2
Од H2O2 и супероксид радикалите, во присуство на реактивните метални јони
Fe3+ (или Cu2+) се создава опасниот хидроксил радикал. Реакцијата при која се
создаваат реактивните радикални видови (хидроксил радикал) е фентоновиот тип,
Haber-Weiss-ова реакција при која Fe3+ се редуцира со O2- до Fe2+ кој повторно се
оксидира во присуство на H2O2:
˙O2- + Fe3+ → О2 + Fe2+
2˙O2- + 2H+ → H2O2 + O2
H2O2 + Fe2+ → ˙OH + OH-+ Fe3+
Ако по општа дефиниција антиоксидантски компоненти се сите соединенија кои
можат да спречат процес на оксидација, очигледно е дека антиоксидансите (или
антиоксидантските системи) го спречуваат формирањето на ROS или ги отстрануваат,
пред да се оштетат виталните компоненти од човековите клетки. Оптималното дејство
на антиоксидатните се базира на нивната способност да:
- делуваат како „фаќачи“ или „скевинџери” на слободните радикали, односно
донори на електорни или H-атоми од пероксил или хидроксил радикалите;
- делуваат како акцептори на електрони или H-атоми на јаглеродни слободни
радикали;
- ги разградуваат хидропероксидите на липидите создадени при степенот на
пропагација;
- ги комплексираат јоните на металите (со тоа оневозможуваaт создавање на
иницијатор на оксидација, на пр. ˙OH радикал) и
- го елиминираат дејството на синглетните облици на кислородот, инхибираат
некои ензими и сл.
Како најзначајни антиоксиданси во печурките, но и во цитрусните и други
плодови, како што е погоре наведено, се фенолните соединенија. Фенолните
соединенија се најобемни секундарни метаболити кои играат клучна улога во
пигментацијата, растот и репродукцијата на растенијата, заедно со отпорност кон
патогени процеси и предаторски атаци врз нив. Најголем интерес за нивно проучување
е антиоксидантската активност т.е. способноста да го намалат формирањето на
слободни радикали и да ги искористат слободните радикали in vivo. Употребата на
природни антиоксиданси е област за која владее растечки интерес, особено во науката
за храна и кај комплементарните терапии и лекови, затоа што некои синтетички
антиоксиданси се штетни за здравјето на луѓето (Noreen et al., 2017). Докажано е дека
постои линерана корелација меѓу вкупната содржина на феноли и антиоксидантското
дејство на печурките или нивните екстракти. За одделните компоненти постојат
помалку податоци, наспроти другите растителни плодови согласно податоците на
Vidović et al., (2011).
Во јадливите и лековити печурките A. bisporus, P. ostreatus и L. edodes е
откриено дека од фенолните соединенија значајно е присуството на p-хидрокси52

бензоева, протокатехинска, кафена и гална киселина. За да се одредат овие одделните
фенолни соединенија, најчесто е користена HPLC методата. За одредување на вкупната
фенолна и/или флавоноидна содржина повеќето податоци во литературата ја
наведуваат примената на Folin-Ciocalteu методата.
Со примената на техники на екстракција, хидролиза или ферментација и со
одредување на фенолните соединенија, а познавајќи го антиоксидантскиот механизам
за отстранување на слободните радикали (слика 2. 37), може да се испитува нивната
антиоксидантска активност спектрофотомериски. За таа цел може да се примени
редукциониот FRAP тест, со што се одредува способноста на примерокот или
екстрактот да ги редуцира фери јоните (Fe3+) во феро јони (Fe2+) или, пак, да се
користат тестови за одредување на анти-радикалната активност “in vitro“ кон
радикалите: OH•, O2•‐, NO•, Asc•, DPPH• и ABTS•+.
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Слика 2. 37. Шема на различни техники на екстракција и продукција на фенолни
компоненти кои се карактеризираат со антиоксидантски својства и учествуваат во
неутрализирање на слободните радикали (Dey et al., 2016)
За одредување на антиоксидативната активност, една од почесто споменуваните
во литературата е, како што веќе претходно наведовме, DPPH методата. Таа е
заснована на неутрализација на слободните DPPH радикали со примена на DPPH
тестот. Во него DPPH˙ (2,2-дифенил-1-пикрилхидразил) е применет како релативно
стабилен слободен радикал и со негова помош се одредува “скевинџер“ капацитетот на
природните антиоксиданси. Денес, скоро сите истражувања кои се однесуваат на
антиоксидантските дејства започнуваат со примена на оваа метода. Анти‐DPPH
радикалната активност или капацитетот за „фаќање“ на DPPH радикалите (radical
scavenging capacity ‐ RSC) се заснова на трансформација на виолетово обоениот
стабилен
комплекс на DPPH во редуцираната DPPH‐H. Во присуство на
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антиоксидантски компоненти, поради донирање на H атоми, стабилниот DPPH˙
радикал се транформира во видлива жолтата DPPH-H форма, штo резултира во
намалување на апсорбанцата на дефинирана бранова должина. Врз основа на
промената на апсорбанцијата се одредува и изразува антиоксидантска активност, како
капацитет за “фаќање” на радикалите кој се одредува со равенката и некаде означува
како % на инхибиција:
RSC(%) = [100− (A1×100)] / Aо
Појаснување: A1 е апсорбанца на испитуван примерок, a Aо на слепата (контролна)
проба.
Врз основа на добиените вредности за капацитетот за неутрализирање на
радикалите се пресметува и IC50 вредност, која FDA (Food and Drug Administration) ја
дефинира како концентрација потребна за инхибиција на 50% од радикалите во in vitro
услови.
Друга, исто така често користена метода за одредување на анти-радикалната
активост е - ABTS тестот. Кај него за одредување на анти-радикалската активност
(изразена во тролокс еквиваленти) се користи генерирањето на оксидансот ABTS.+ во
реакција на оксидација на 2,2’‐азинонбис(3‐етилбензотиазолин 6‐сулфонска киселина
(ABTS2‐) со амониум –персулфат.
Тролоксот (Trolox) е аналогно соединение на витаминот E, и се употребува во
биолошки или биохемиски апликации за намалување на оксидативниот стрес или
оштетивање, изразен како тролокс еквивалентен антиоксиданс капацитет (TEAC). Со
него се овозможува мерење на јачина на антиоксидансите, заснован на тролокс,
мерено во единици наречени Trolox Equivalents (TE), на пр. μmol / 100 g.
Поради тешкотиите во мерењето на индивидуалните антиоксидантски
компоненти во сложени примероци, тролокс еквивалентноста се користи како репер за
антиоксиданскиот капацитет на храната, пијалаците и др. Тролоксот како стандард,
освен што се користи за деколоризација на ABTS, се употребува и во FRAP тестот, а до
неодамна бил применуван и во одредувањето на Капацитетот на радикална апсорпција
на кислородот (ORAC). Министерството за земјоделство на Соединетите Американски
Држави го повлече во 2012 година како биолошки невалиден тест. Повлекувањето е
проследено со следното објаснување: „Податоците за антиоксидантскиот капацитет на
храната генерирани од in vitro (тест-епрувета) методите не можат да бидат
екстраполирани на in vivo (човечки) ефекти и клинички испитувања, бидејќи се
добиваат мешани резултати. При тестирањето за утврдување на придобивките од
антиоксидансите во исхраната, треба да се земе предвид дека антиоксидантските
молекули во храната имаат широк спектар на функции, од кои повеќето не се поврзани
со способност да апсорбираат слободни радикали" (web 29).
Според тоа, за да се определи антиоксидантската активност на различните
соединенија присутни во храната може, покрај ABTS (2,20-azinobis(3ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) тестовите со
кои се одредува „scavenging“ активноста, или FRAP (ferric reducing antioxidant power)
за редуктивната моќ, да се применат и други постапки (HO_ scavenging activity, H2O2
scavenging activity), антиоксидантската активност (TRAP, total radical-trapping
antioxidant parameter), инхибицијата на липидната пероксидација (FOX, ferrous
oxidation-xylenol; FTC, ferric thiocyanate; TBARS-thiobarbituric reactive substances),
квантификација на слободните радикали (ESR, electron spin resonance spectrometry) и
други, согласно Carocho, (2013). Список на најважните техники што се користат за
анализа на антиоксидансите, согласно податоците во неговата литература, ги
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вклучуваат, покрај Folin–Ciocalteu спектрофотометриската постапка за анализа на
вкупните феноли, и тенкослојната хроматографија (TLC), високоперформансата
тенкослојна хроматографија (HPTLC) (Sakthivigneswari & Dharmaraj, 2013) и високо
перформансната течна хроматографија (HPLC) и гасната хроматогрсафија (GC), GC
техники поврзани со соодветни детектори или масена спектрометрија, за квалитативна
и квантитативна анализа на одделните фенолни киселини, флавоноиди и други
значајни антиоксидантски соединенија.
Tенкослојната хроматографија (TLC) е една од најстарите техники која се
користи за раздвојување, идентификација и проценка на присуството на поединечни
или мешани компоненти кои се наоѓаат во различни екстракти. Таа е сигурна техника
во која настанува дистрибуција на компонентите помеѓу две фази - стационарна и
мобилна фаза. Со примена на TLC плочката и растворувач етил ацетат: етанол: вода
(100: 13, 5: 10) Nadu (2016) детектира присуство на флавоноиди во екстракт од
цитрусни плодови. Со примена на силика гелот во TLC плочките како стационарна
фаза и хлороформ: метанол: вода (25:4:3) како мобилна фаза многу автори вршат
квалитативна и семи-квантитативна анализа на компоненти од екстракти од печурки
Panjwani et al., (2016) во екстракт од кора од цитрусното овошје C. sinensis. Овие
истражувања се вршат заради детектирање на хесперидинот како главна биоактивна
компоненти со примена на n-бутанол: оцетна киселина: вода (3:1:1) како мобилна фаза
(Sharma et al., 2013). TLC профил на екстракт од кора од Citrus reticulate во
истражувањето на Apraj, (2013) е детектиран со користење на TLC плочки со силика
гел и толуен: етил ацетат: метанол (8, 5: 1, 5: 0, 5) како систем на растворувачи.
Од сето ова може да се сумира дека е неопходна примена на разни техники за
анализа, како и бројни антиоксидантски тестови, за да се согледа можноста за
биоконверзија на цитрусните флавоноиди во биолошки активни соединенија. Тие треба
да покажат дали може применетиот сој базидиомицетна габа од видот Pleurotus sapidus
да изврши трансформација на фенолните соединенија од цитрусната кора во
соединенија со зголемена антиоксидантска активност, независно што постојат
различни стратегии за искористување и валоризација на земјоделскиот отпад во
функционалната храна, како што е прикажано на шемата (слика 2. 38), адаптирана
согласно прегледниот труд на Azeez et al., (2017).

Слика 2. 38. Дијаграм за можни начини на екстракција, изолација и карактеризација на
биоактивни молекули од агро-био-отпад (модифицирана од Shamina Azeez et al., 2017)
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Биоконверзијата
или
биотранформацијата
на
полифенолите
со
базидиомицетните габи привлекува големо внимание во истражувачкиот и
индустрискиот свет, независно што трансформацијата на полифенолите може да се
оствари со употреба на различни методи и средства, меѓу кои и хемикалии и ензими.
Промената во структурата на полифенолите резултира со промени во нивните
физичко-хемиски и биолошки својства. Ваквите промени произведуваат полифеноли
со зголемена липофилност, биорасположивост, засилена стабилност, растворливост и
антиоксидантска активност, што во голема мерка го проширува опсегот на нивното
користење. Доколку како супстрат се користи лигноцелулозни материјали и сувиот
портокалов отпад, кој според Inácio et al., (2015) содржи околу 12% сурова влакна
(вклучувајќи пектин и лигно-целулоза), 6% протеини, 7% пепел, 63% азот, 19% вкупни
шеќери и 9% редуктивни шеќери и ако флавоноидите од цитрусната кора се
првенствено флаванонски гликозиди, на пример, нарингин (Mamma et al., 2008), потоа
полиметоксилизирани флавони агликони, на пример тангиритин и флавонски
гликозиди, пример рутин и др. постои можност за биотрансформација на фенолните во
биолошко активни соединенија со подобрени антиоксидантски карактеристики. Многу
истражувачи и истражувачки групи инсистираат на користење различни пристапи за
трансформација на фенолните соединенија. Особено е фаворизиран т.н. „зелен избор
или пристап“ со употреба на ензими, микроби, па дури и растителни клетки. На тој
начин, биотрансформацијата може да резултира со добивање (поли)феноли со подобра
антиоксидантска активност од матичното соединение и со посакана значајно поголема
биорасположивост.
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3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ
3.1 Материјали и методи
За биоконверзијата на фенолните соединенија во биолошки поактивни
соединенија со зголемена антиоксидантска активност во прелиминарните истражувања
како микробни видови беа користени три соја на монокариотска габа Pleurotus sapidus.
Од нив, согласно следењето на мицелискиот раст, е издвоен главниот сој кој е користен
за изведување на лабораториска субмерзна ферментација. Основниот супстрат во
медиумот кој е извор на фенолни соединенија е сомелена кора од портокал.
Практичната работа од магистерскиот труд беше изведувана во Јакобс
Универзитетот во Бремен (Jacobs University Bremen), во Сојузна Република Германија.
Користените материјали и реагенси со соодветна аналитичка чистота (главно набавени
од Sigma-Aldrich и Merck, СР Германија), опремата за изведба на ферментацијата и
применетите методи за анализа се прикажани подолу во соодветните поглавја на овој
труд.

3.1.1 Култивирање на габата Pleurotus sapidus на цврста хранлива подлога
Три вида на Pleurotus sapidus P15, P32 и M19, се добиени од германската
колекција на микроорганизми и клеточни култури (German Collection of
Microorganisms and Cell Cultures Braunschweig, Germany - DSMZ 8266). Културите беа
одржувани на стерилна агаризирана хранлива подлога и чувани во фрижидер на
температура Т=2-4оС. Со засејување на културите на стерилна хранлива подлога со
дефинирана рН вредност (рН 6) и по инкубацијата во термостат (слика 3.1) извршен е
избор на видот кој покажа најдобар мицелиски раст на стандардната хранлива подлога
(SNL) чиј состав е прикажан во табела 3. 1.

а)
б)
в)
Слика 3. 1. Изглед на: а) термостат (Heraeus UT 6760, Germany) во кој се врши
инкубација на микробните култури, б) автоклав (Beta Star 5230, USA) во кој се врши
стерилизација на медиумите и в) изглед на рH метар (Hanna Instruments 2211, Sigma
Aldrich, Germany) за определување на рН вредноста на медиумите
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За да се добие цврста агаризирана подлога во течниот медиум се додаваат 20 g/l
агар агар. Трите монокариотски соеви на Pleurotus sapidus се засејуваат на SNL
хранливата агаризирана подлога во Петриеви садови. Во нив се додаваат
микроелементи и EDTA (Етилен-диамин-тетра-оцетна киселина) заради деактивирање
на ензимите кои се зависни од метали. Издвоен е само сојот Pleurotus sapidus M19 кој
го користиме во понатамошните истражувања.
Табела 3. 1. Состав на хранливата агаризирана подлога на која се култивирани
испитуваните габи од видот Pleurotus sapidus
Основни компоненти
глукоза монохидрат
аспарагин монохидрат
екстракт од квасец
KH₂PO₄
MgSO₄ * 7H₂O

Количество
10
4, 5
3
1, 5
0, 75

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

Раствор од елементи во трагови Количество
додаден кон основните компоненти
во количество 1 mL/l
80 mg/l
FeCl₃ * 6H₂O
90 mg/l
ZnSO₄ * 7H₂O
30 mg/l
MnSO₄ * H₂O
5 mg/l
CuSO₄ * 5H₂O
EDTA
0,4 mg/l

Хранливата подлога која содржи агар и е наменета за култивирање на
монокариотскиот сој Pleurotus sapidus M19 се стерилизира во автоклав на температура
од 121°C во период од 20 минути. По стерилизацијата се користат по 15 ml од
подлогата за излевање во стерилни Петриеви здели (слика 3. 2). Се оставаат да се
стврднат (изладат) во период од 30 минути со половина отворен капак од Петриевиот
сад, за да се избегне кондензација.
Со поставување парче од мицелиумот на габата на стерилизираната подлога се
врши негово инкубирање на 25°С, што резултира со формирање фунгален мицелиум
на габата Pleurotus sapidus М19. Пред секој изведен експеримент културата се
размножува во Петриевите здели со агарна подлога, а нејзиниот раст се следи во
временски интервал од 14 дена.

Слика 3. 2. Изглед на вертикален ламинарен кабинет (BDK S1200/AK, Germany) каде
се изведува подготовка и засејување на габата на хранлива подлога во Петриеви садови
Мицелиумот одгледуван на површината на агарот по одреден раст се користи за
инокулација на хранлив течен медиум без додавање на агар, но во присуство на
сомелена кора од портокал во соодветни Erlenmmeyer-ови колби. Целта е да се добие
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пред-инокулум и соодветно последователен главен инокулум, кој потоа се користи за
главната субмерзна ферментација.

3.1.2. Подготовка на почетен и главен инокулум за субмерзна ферментација
Течната хранлива подлога потребна за подготовка на појдовен субмерзен
инокулум има ист состав како и подлогата за култивирање на цврст медиум. Во неа,
согласно Fraatz et al., (2009), е додадено поголемо количество глукоза (без присуство
на агар) бидејќи се смета дека поволно ќе влијае врз растот на габата. За таа цел, се
користени Erlenmmeyer-ови колби од 250 ml со 90 ml стерилизирана SNLg.
Појдовниот инокулум (Io) е подготвен откога течната хранлива подлога во
стерилни услови е засеана со диск од веќе израснатата мицелиска култура со дијаметар
од 5-7 mm. Инокулираните Erlenmeyer-ови колби (слика 3. 3 лево) се инкубирани на
орбитална (ротациона) тресилка (Innova 4000 incubator shaker, New Brunswick scientific,
Merck, Germany) при 150 вртежи во минута, на температура од 25оС, на темно за време
од 24 часа. Доколку растот на габата Pleurotus sapidus не покажува задоволителен раст
и добро формирани пелети се остава да се инкубира уште дополнителни 24 часа.
За добивање на главниот инокулум (Ig) се користат Erlenmeyer колби од 500 ml
кои содржат 135 ml SNLg медиум во кој во стерилни услови се додава целиот,
хомогенизиран, појдовен инокулум во вид на пелети од габата Pleurotius sapidus
прикажан на слика 3. 3 (десно). Ерленмерките, како и за основниот инокулум, така и за
главниот, се инкубирани 24 часа на орбитална тресилка (150 вртежи во минута) на
25°C во темно. Добиениот главен инокулум се користи понатака за изведување на
главната ферментација.

Слика 3. 3. Подготовка на Erlenmeyer-овите колби со 90 ml и со 135 ml течна хранлива
подлога (SNLg), потребни за добивање на почетен и главен инокулум

3.1.3. Субмерзна ферментација на габата на SNLg подглога збогатена со
кора од портокал
Субмерзната ферментација се изведува во Erlenmeyer-ови колби од 500 ml
(слика 3. 4) со 135 ml SNLg медиум збогатен со сомелена кора од портокал во
количество од 5% (50 g l−1 = 5g/100 ml=5%). Стерилниот хранлив медиум се инокулира
со 15 ml од соодветниот главен (Ig) инокулум (во вид на пелети) од габата Pleurotius
sapidus М19.
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Ферментацијата се изведува во текот на 14 дена, на 25°C во темно, на
орбитални тресилки на 150 вртежи во минута, при што на секои два дена беa земани
примероци во кои беше следен растот и развојот на културата со акцент на промените
кои се случуваат во текот на ферментацијата со примена на подолу опишаните
аналитички постапки.

Слика 3. 4. Erlenmeyer-ови колби со 135 ml SNLg и 5% кора од портокал, засеани со 15
ml главен инокулум за изведување на субмерзна ферментација со монокариотската
габа Pleurotius sapidus М19

3.2 Подготовка на екстракти од Pleurotus sapidus
За екстракција на примероците кои се земаат на секои 2 дена од 14 дневната
субмерзна ферментација се користи пуфер за екстракција. Тој е составен од следниве
компоненти: 70 ml метил алкохол, 28 ml дестилирана вода и 2 ml оцетна киселина,
сооднос потребен за да се приготви 100 ml пуферен раствор. Примероците кои
понатаму ги употребуваме за детекција на полифенолни соединенија со TLC методата
и за одредување на антиоксидантската активност со Folin-Ciocalteu, FRAP и DPPH
методата, пред да ги екстрахираме се лиофилизираат. Лиофилизираната содржина се
хомогенизира до прашкаста агрегатна состојба и се прави екстракција со пуфер на
примероците.
Постапка:
1. За екстракција се користи 100 mg од лиофилизираниот примерок.
2. Се додаваат 5 ml пуфер за екстракција.
3. Примероците се термостатираат 10 минути во водена бања и потоа 30 минути се
мешаат на магнетна мешалка.
4. Растворот се филтрира со Chromafil PTFE 0, 45 μm филтер мембрана.
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3.3. Аналитички методи за следење на растот на културата и
екстрацелуларните метаболити
2.3.1. Одредување на мицелиска биомаса, pH вредност и содржината на
редуктивните шеќери во ферментацискиот медиум
Одредување количество биомаса
Биомасата од испитуваната габа е влажна и сува маса. За нејзина подготовка е
изведена филтрација на содржината на секоја Ерленмерка низ Whatman 1 филтерна
хартија. Измерената влажна биомаса се суши со инфрацрвена сушара со вага (слика 3.
5) на 105оС, по што се одредува сувата биомаса од израснатата култура.
По филтрацијата, супернатантот се центрифугира на 2000 вртежи во минута за
време од 10 минути. Добиените мицелиски пелети заедно со исушената со кора од
портокал ја претставуваат биомасата на габата и растот на културата е одреден како
сува материја изразена во грамови на милилитар (g/ml).

Слика 3. 5. Апаратот за сушење (Sartorius MA 35, Germany) на влажната биомаса по
филтрирање на главниот ферментациски медиум
Одредување на рН на филтратот
Метаболизмот на културата изразен со раст во соодветниот полутечен медиум
се следи во филтратот - супернатантот преку промената на киселоста т.е. pH вредноста
со едноставна употреба на pH метар (Hanna Instruments 2211, Sigma Aldrich, Germany)
прикажан претходно на слика 3. 1в), пред употреба калибриран со стандардни
пуферски раствори.
Одредување на концентрација на шеќери со DNS методата
DNS методата претставува колориметриска техника за одредување на
присуството на редуктивни шеќери во испитуваниот примерок врз основа на
интензитетот на бојата, пропорционално со концентрацијата на шеќерите (Garigga et
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al., 2017). Боената реакција се создава меѓу DNS реагенсот (3,5-динитросалицилна
киселина) и редуктивните шеќери присутни во стандардните раствори од глукоза или
во испитуваниот филтрат од соодветниот примерок, анализиран по одреден испитуван
ден од субмерзната ферментација.
Постапката за одредување на калибрационата крива, со користење на
стандарните раствори на глукоза заради одредување на концентрацијата на
редуктивните шеќери во испитуваните примероци, се изведува на следниот начин:
Во тест епрувети со волумен од 1, 5 ml се внесува редоследно по 0, 5 ml од
подготвените стандардни раствори на глукоза и од разредените примероци од
филтрационите медиуми (1:10; 1:20 и/или 1:40). Во секоја епрувета се додава по 0, 5 ml
од DNS реагенсот. Смесата се загрева 5 минути на 90°C во термомиксер, при што се
добива црвено-кафеаво обојување (слика 3. 6). Во секоја од нив се додаваат 0,16 ml од
40% од калиум натриум тартаратниот раствор за стабилизација на бојата. Со
користење мраз, пробите се ладат до собна температура и се мери нивната
апсорбанцата на спектрофотометар (Eppendorf biophotometer 6131, Sigma Aldrich,
Germany) при бранова должина од 562 nm.

Слика 3. 6. Изглед на реакција на DNS реагенсот со различни разредувања на
примероците (1:10; 1:20 и 1:40) кои содржат редуктивен шеќер, а во кои се забележува
различната боја, која се мери на спектрофотометар
Врз основа на добиените вредности за апсорбанцата на стандарните раствори се
конструира калибрационата крива прикажана на слика 3. 7. Со оглед на високиот
интензитет на обојувањето на примероците кои се разредуваат 1:10, 1:20,
концентрацијата на редуктивните шеќери во филтрационите медиуми се одредува со
нивно разредување 1:40.
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Слика 3. 7. Стандардна крива за глукоза
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1.2

3.3.2. Одредување на вкупно количество на протеини со BCA методата
За одредување на количиеството протеини во испитуваните ферментациони
примероци беше користена BCA методата. Таа претставува колориметриска постапка
за детекција и квантификација на вкупните протеини во примерок базирана на
примената на бикинхонична киселина. Овој метод е сличен на Lowry методата или
бакар-базиранот протеински метод.
Првиот чекор зависи од добро познатата биуретска реакција во која пептидите,
кои содржат три или повеќе амонокиселински остатоци, формираат обоен хелатен
комплекс со бакарните јони (Cu2+) во алкална средина, кој што содржи натриум калиум
тартрат. Во биуретската реакција, биуретот, производ на вишок уреа и топлина,
реагира со бакарните катјони и формира светло син тетрадентатен комплекс. Во
зависност од додавањето на вториот реагенс, постојат двете методи - BCA и Lowry
метод.
Во применетата BCA постапка, користената бикинхоничната киселина (BCA) ја
засилува бојата на работниот раствор, зголемувајќи ја чувствителноста на појдовната
биуретската реакција. Протеинските молекули реагирајќи со бакарниот јон го
редуцираат во Cu+. Kоличеството на Cu2+ што е редуциран е пропорционален на
количеството протеини присутни во растворот (стандардни примероци, потребни за
подготовка на калибрационата крива или непознати т.е. испитувани примероци земани
во соодветните ферментациски периоди).
Во понатамошната реакцијата на бакарниот Cu+ јон со две молекули BCA се
формира комплексно соединение (слика 3. 8), со соодветна боја во зависност од
количеството протеини, а чија апсорбанца се одредува на 562 nm.

Слика 3. 8. BCA реакција за квантификација на протеини при која создадениот
Cu(BCA)2 комплексот има силна моларна апсорптивност на 562 nm (web 30)
Стандардните раствори на протеини, потребни за добивање на калибрационата
крива, се подготвуваат со користење ампула со 1 ml стандарден албумински раствор (2
mg/ml Bovine serum albumin, BSA). Шемата на подготовката на стандардните работни
раствори на албуминот (BSA) чија концентрација вообичаено се подготвува во опсег
од 20-2000 μg/ml е прикажана во табела 3. 2.
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Табела 3. 2. Шема за подготовка на разредувањето на стандардот албумин
Виалицамикро туба

Волумен
на
Волумен на BSA (μl)
растворувач (μl)

A
B
C
D
E
F
G
H
I

0
125
325
175
325
325
325
400
400

300 μl од стандардот
375 μl од стандардот
325 μl од стандардот
175 μl од разредувањето од бунарче B
325 μl од разредувањето од бунарче C
325 μl од разредувањето од бунарче E
325 μl од разредувањето од бунарче F
100 μl од разредувањето од бунарче G
0

Крајна
концентрација
BSA (μg/ml)
2000
1500
1000
750
500
250
125
25
0=слепа проба

на

Постапката, чијшто сликовит протокол е прикажан на слика 3. 9, може да се
изведува во соодветни епрувети (а) или да се примени плочката со 96 микро места (б)
за која е неопходно користење на соодветен спекрофотометар (96-Microplate, Epoch 2
Microplate Spectrophotometer, Biotech) прикажан на слика 3. 10.
a)

б)

Слика 3. 9. Протоколи за одредување на протеини со примена на BCA протеинската
постапка при која се користат (а) тест епрувети или (б) плочка со 96 микро места
Секој од подготвените стандардни албумински раствори (A до I) и испитуваните
примероци мора да стапат во реакција со работниот раствор “В“ кој се подготвува од
китот составен од два реагенси А и Б. При соединување на 50 ml од реагенс А
(карбонатен пуфер кој содржи BCA реагенс) и 1 ml реагенс Б (бакар сулфатен раствор)
се јавува почетно заматување кое се губи со добро мешање на растворите. На тој начин
работниот раствор В добива бистра зеленкаста боја.
Работниот раствор В е стабилен во текот на неколку дена чување на собна
температура. Неопходна е негова подготовка пред да започне анализата на протеините.
За да се одреди потребното вкупно количество на работниот раствор В, потребен за
соодветните повторувања, се користи следниот израз:
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Vвк. р.р. В = (X станд. р-р + Xнепознати р-р) х (Xповторувања) х (V р. р. В за секој примерок)

Според тоа, вкупниот потребен работен раствор В се одредува и зависи дали се
користат тест епрувети за кои е потребно количество од 2 ml за секој примерок или
микро-плочки каде се користат само по 200 l од работниот раствор В (слика 3. 9).
На пример, ако се користат 3 непознати раствори и 2 повторувања користејќи тест
епрувети, односно плочките со 96 микро места, потребниот волумен за споредба е
следниот:
Vвк. р.р. В за тест епрувети = (9 + 3) х (2) х (2 ml р. р. В за секој примерок) = 12 х 2 х 2 = 48 ml
Vвк. р.р. В за микро-плочка = (9 + 3) х (2) х (0,2 ml р. р. В за секој примерок) = 12 х 2 х 0,2 = 4,8 ml

Во нашите анализи се користи плочката со 96 микро места, при што во секој
отвор-бунарче се става по 25 μl испитувана проба (стандарден албумински раствор или
непознат примерок) и кон секоја проба се додава 200 μl работен В раствор. Плочките
се покриваат со алуминумска фолија и за време од 5 минути се развива сино-виолетова
боја. Апсорбанцата се отчитува на 562 nm со користење читач на апсорбанцата поврзан
со компјутер (слика 3. 10) за добивање и обработка на добиените резултати. Кога се
користат тест епрувети, пак, се применува термомиксер и пробите по 30 минутно
загревање се ладат и на ист начин, користејќи соодветен спектрофотометар, се
одредува нивната апсорбанцата.

а)
б)
Слика 3. 10. а) изглед на обојувањата на растворите подготвени на плочката со 96
микро места (б) изглед на читачот на плочката (96-Microplate, Epoch 2 Microplate
Spectrophotometer, Bio Tek Instruments, Inc., Winooski, VT, USA)
Врз основа на линеарното зголемување на концентрацијата на протеини во
стандардните раствори, чија работна граница е во опсег од 20-2000 μg/ml,
конструирана е софтверски калибрационата крива, прикажана на слика 3. 11.
Согласно линеарноста на применетите стандардни раствори добиената равенка
е: y=0,000581x + 0,102, (R2=0,997), преку која се одредува концентрацијата на протеини
во одредени непознати примероци, но со изземање на високите концентрации кои
доведуваат до поголемо отстапување од линеарноста (R2=1,0).
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Слика 3. 11. Стандардна крива за албумински раствори

3.3.3. Одредување на лаказна и манган пероксидазна активноста
Лаказната и манган пероксидазната активност, со мали модификации во
постапката, се одредува согласно Santoyo et al., (2008) и Parenti et al., (2013) со примена
на плочка од 96-микро места и соодветен спектрофотометар (слика 3. 10б).
Постапката вклучува примена на 2,6-диметокси фенол (2,6 – DMP) како основен
супстрат, независно што според други податоци во литературата (Madzak et al., 2005),
се користат разни супстрати (слика 3. 12а) за одредување на ензимската активност.
Механизмот на ензимска реакција, во која лаказата делува на оксидација на 2,6диметокси фенолот и создавање на димерно соединение: 2,2′,6,6′-тетраметоксидибензо-1,1′-дихинон или 3,3′,5,5′-тетраметокси-дифенил-4,4′-диол, е прикажан на
слика 3. 12б.
a)
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б)

Слика 3. 12. а) супстрати применувани за одредување на лаказна активност и б)
механизам на лаказа катализирана оксидација на 2,6 диметоксифенол до димерното
соединение 3,3′,5,5′- тетраметокси-дифенил-4,4′-диол (Adelakun et al., 2012)
Мерењата на ензимската активност се изведува во одмрзнатите супернатанти на
примероците земани на секои 48 часа за време на субмерзната ферментација. За таа цел
беа подготвувани потребните работни раствори:
- раствор А1: 100 mM натриум ацетатен пуфер со pH=5, чија подготовка е
прикажана во табела 3. 3.
- раствор Б1: 10 mM раствор на 2,6 – диметокси фенол методот (молекулска маса
154, 16 g/mol) подготвен со 100 mM натриум ацетатен пуфер. DMP реагенсот
мора секогаш свежо да се подготвува кога се користи за одредување на
ензимската активност, особено MnP активност. На самиот почетокот на
реакцијата, концентрацијата на формираниот портокалов димер е ниска и
влијанието на процесот е занемарливо. Затоа, треба да се утврди активност на
MnP измерена од наклонот на кривата на апсорпција/време во текот на првата
минута на реакција (Grgič, 2001).
Со мешање на 90 ml од раствор А1 (100 mM натриум ацетатен пуфер) со 10 ml
од раствор Б1 (10 mM 2,6 – DMP растворот) се добива работниот В раствор кој се
користи во испитување на лаказната активност.
Табела 3. 3. Подготовка на 0,1 М натриум ацетатен пуфер
Компоненти
Количество
Концентрација
Натриум ацетат (Mw: 82,03 g/mol)
4, 791 g
0, 0584 M
Оцетна киселина (Мw: 60.05 g/mol)
2, 498 g
0, 0416 M
Чекори за подготовка:
-Во колба од 1 литар се ставаат 800 ml дестилирана вода.
-Во растворот се додаваат 4, 791 g натриум ацетат.
-Се додава 2, 498 g оцетна киселина.
-Со примена на раствори на HCl or NaOH се дотерува pH на саканата вредност.
-На крај се дополнува колбата со дестилирана вода до волумен од 1 l.

За одредување на манган пероксидазната активност се подготвуваат следните
два работни раствори:
- Раствор А2: 1М манган сулфатот MnSO₄ и
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-

Раствор Б2: 33% водороден пероксид соодветно разреден и припремен, 22, 5 l 30%
H2O2 растворен во 10 ml дестилирана вода.

Постапката за одредување на лаказната и манган пероксидазната активност се
изведува со користење на плочка од 96-микро места и примена на соодветниот читач за
апсорбанцата на растворот која се добива при реакцијата на супернатантот и
соодветните реагенси. Таа се состои од два чекори:
Првиот чекор - во бунарчињата од микроплочата се ставаат по 80 μl од
филтратот/супернатантот и кон секоја проба се додава 100 μl од работниот В раствор
на 2,6-DMP. По истекот на реакцијата во траење од една минута (60 секунди) на собна
температура (25оС) се мери варијацијата на апсорбанцата на 420 nm.
Вториот чекор - се одредува манган пероксидазната активност. Во истите
примероци од микроплочата се додаваат соодветните раствори. Во бунарчињата се
додава прво 50 μl од растворот А2 кој претставува 1М манган сулфат. По 1 минута за
активирање на реакцијата се додава 30 μl од раствор Б2 (водород пероксидниот
раствор). Во текот на една минута мора да се измери промената на апсорбанцата
отчитана на 420 nm со користење на микро-читачот.

3.4. Аналитички постапки за следење на фенолна содржина и
антиоксидациски потенцијал на екстрактите добиени од лиофилизираните
примероци мицелиска субмерзна култура во текот на ферметацијата
3.4.1. Folin-Ciocalteu метод за одредување на вкупна содржина на фенолни
соединенија
Вкупното количество на фенолни соединенија во претходно подготвените
екстрактите се одредува со Folin-Ciocalteu метод (Noreen et al., 2017). Тој метод се
користи и за колориметриска анализа на вкупни полифеноли. Како стандард во
постапката главно се употребува галната киселина, поради што е познат како GAE
метод или како тролокс еквиваленти кога се применува стандард од тролокс.
Мeтодот се заснова на реакција на (поли)фенолните соединенија со FollinCiocalteu реагенсот (мешавина од фосфоволфрамова киселина и фосфомолибденска
киселина) кој има жолта боја и се трансформира (редуцира) до син обоен комплекс
(сино-обоен волфрамов и молибденов оксид) кога ќе стапи во реакција со
феноксидниот јон во примерокот (кој оксидира). Интензитетот на добиеното сино
обојување се одредува спектрофотометриски на бранова должина од 765 nm и 725 nm и
е пропорционален со уделот (количеството) на вкупните:
-

фенолни соединенија, на пример, фенолните киселини: гална, кофеинска, сиринска,
р-кумарна, ферулична или
флавоноиди, ако како стандард се применат: катехин, рутин, мирицетин, кварцетин
или апигенин.

За оваа постапка потребно е во означените тест епрувети од 1, 5 ml, да се става
100 μl дестилирана вода. Кон секоја се додава 30 μl од примерокот или стандардот
(гална киселина и тролокс) и по 100 μl од Follin-Ciocalteu реагенсот. Содржината се
меша на вортекс и се додава 800 μl натриум карбонат. Целата содржина се инкубира 20
минути на 40°C. Во вториот чекор, од секој примерок се замаат по 200 μl кои се
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поставуваат во бунарчињата од плоќката со 96 микро места и се мери абсорбанцата на
725 nm со спектофотометарот прилагоден за читање на микро плочката, како и кај BCA
постапката. Слепа проба се подготвува на ист начин како реакциската смеса, при што
наместо примерок се користи дестилирана вода.
За подготовка на работните стандарни раствори се користи: основен стандарден
раствор на гална киселина во концентрација од 1 mg/ml и стандарден раствор на
тролокс со концентрација 2 mg/ml, кој е антиоксидативно соединение аналогно на
витаминот Е (токоферол).
Работните стандардни концентрации потребни за добивање на калибрационата
крива се подготвуваат со соодветно разредување на основните стандардни раствори во
концентрациски опсег од 0, 00 до 250, 00 μl/ml. Од вредностите за добиените
апсорбанци за работните раствори се конструирани соодветно стандардните криви
прикажани на слика 3. 13 и слика 3. 14, со што се добиени соодветните равенки за
линеарност на испитуваните стандарди.
Врз основа на измерените aпсорбанци за испитуваните примероци, нивните
средни вредности и количеството примерок (табела F-C) кое пред анализата е
екстрахирано со пуфер за екстракција до вкупен волумен од 5 ml и се одредува
концентрацијата на вкупните фенолни соединенија во примероците, како mg GAE/g,
или како mg Trolox/g со примена на следната равенка (Alara et al., 2017):
TPC = C∙V / 1000∙m

Апсорбанца на 725 nm

Објаснување:
C - концентрацијата на гална киселина (g/ml) во примероците отчитана согласно
калибрационата равенка;
V - волуменот на екстрактот во ml, во кој се одедува фенолната содржина;
m - масата на примерокот (g).
1000 - конверзија на g во mg.
TPC - вкупна концентрација на феноли изразена како mg еквиваленти на гална
киселина или mg еквиваленти на тролокс на грам испитуван примерок (mg GAE/g или
mg тролокс/g).
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y = 0.0027x + 0.0163
R² = 0.9963
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Слика 3. 13. Калибрациона крива за гална киселина
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Слика 3. 14. Стандардна крива за тролокс

3.4.2 FRAP метод (ferric reducing/antioxidant power) за одредување на редокс
капацитетот
FRAP методата е развиена од Benzie (1996), и Benzie & Strain (1996) и со мали
модификации се користи за одредување на редукционата способност на
екстрахираните примероци. Таа претставува спектрофотометриска метода која се
базира на редукција на железниот јон, фери (Fe3+) во феро (Fe2+) форма. При
редукцијата, жолто обоениот комплекс Fe3+ -TPTZ (фери-2,4,6-трипиридил-с-триазин)
со фенолните соединенија или со антиоксидантски соединенија (кои се донори на
електрони) создава сино обоен комплекс (слика 3. 15). Неговиот апсорпциски
максимум се одредува при λ = 593 nm.

Слика 3. 15. Редукција на железниот јон, од фери (Fe3+ ) во феро (Fe2+) форма при FRAP
анализата

Реакцијата се одвива во кисела средина со pH=3, 6 за да се одржи добрата
растворливост на железото. При пониски вредности на pH се намалува јонизацискиот
потенцијал кој овозможува пренесување на електроните, а истовремено се зголемува
редокс потенцијалот, со што дополнително се овозможува реакцијата да се премести во
насока на пренесување на електроните. Редокс потенцијалот на реакцијата Fe 3+/Fe2+
изнесува 0, 77 V и сите соединенија со понизок редокс потенцијал ќе влезат во
реакцијата на редукција на железото и со тоа ќе придонесат за конечен резултат на
антиоксидацискиот или антиоксидантниот капацитет.
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Постапката, прво вклучува подготовка на FRAP реагенс потребен за изведување
на реакцијат во плочката со 96 микро места. За таа цел редоследно се подготвуваат
следните реагенси:
- 40 mM HCl - се подготвува кога кон 100 ml дестилирана вода се додаваат 4 μl
HCl.
- TPTZ реагенсот се подготвува кога кон 15, 93 mg трипиридилтриацин се
додават кон 5 ml 40 mM HCl.
- FeCl₃ реагенсот се добива кога во 5 ml H₂O се раствораат 27, 3 mg FeCl₃ ∙ 6H2О
- Ацетатен пуфер со pH 3, 6 се подготвува со мешање на 185 ml оцетна киселина
и 15 ml натриум ацетат.

Апсорбанца 593 nm

Со мешање (1:1:10) на 4 ml од TPTZ реагенсот со 4 ml FeCl₃ и 40 ml ацетатен
пуфер се добива потребното количество на свежо подготвен FRAP реагенс. Ако дневно
се потребни голем број примероци, реагенсот се подготвува на два пати. Доколку се
забележи заматување на реагенсот тој се филтрира. Важно е сите примероци да бидат
бистри.
Како основни стандардни раствори се користат: стандард гална киселина во
концентрација од 1 mg/ml и стандард тролокс во концентрација од 2 mg/ml. Од
основните стандардни раствори со разредување се подготвуваат соодветни 7 работни
раствори во концентрациски опсег од 0 до 250, 00 μg/ml за добивање на соодветните
калибрациони криви.
Постапката за одредување на редукциската моќ на испитуваните примероци
како и на стандардните раствори, е модифицирана за работа во микроплочи и е следна:
- во соодветните бунарчиња од 96 микро-плочката се ставаат по 10 μl од примерокот
и од стандардните раствори;
- се додаваат по 200 μl од свежо подготвениот FRAP реагенсот, со што започнува
реакциијата и
- редукцијата се следи со мерење на зголемувањето на апсорпцијата, во услови кога
целата содржина се инкубира на темно во период од 10 минути.
Апсорбанцата на сино добиените раствори се мери при λ = 593nm на читачот за
микроплочките. Потребни се најмалку три повторувања на мерењата на пробите и на
калибрационите раствори за да се добијат точни или средни вредности. Врз основа на
добиената калибрациона крива и равенката за линеарност за применетите стандардни
фенолни соединенија, гална киселина (слика 3. 16) и тролокс (слика 3. 17), се одредува
редокс капацитетот во испитуваните екстракти изразен како еквиваленти на гална
киселина или тролокс.
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Слика 3. 16. Стандардна крива на раствори за гална киселина за FRAP методата
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Апсорбанца на 593 nm
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Слика 3. 17. Стандардна крива за тролокс растворите согласно FRAP методата
За двата стандарда со FRAP методот, кој е користен во анализата λ = 596 nm,
Sochor et al., (2010) забележуваат дека при оптимизација на автоматизирани постапки
за брза анализа на примероци апорпциониот максимум се зголемува со зголемување на
времето на реакција. Тоа укажува дека влијае на точноста на резултатите, доколку во
пробите се содржани повисоки концентрации, повисоката апсорбанца и индикатор се
повисоки.
Пониска апсорпција укажува на поголема редуктивна моќ или способност за
хелирање. Концентрацијата на екстрактот што создава 50% способност за хелат (EC50)
може да се пресмета од график на кој се нанесува процентот на антиоксидантната
активност наспроти различни концентрации на екстрактот.

3.4.3. Одредување на капацитетот на антиоксидансите за заробување на
DPPH• радикалите (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)
DPPH тестот е спектрофотометриски метод кој се употребува за да ја измери
способноста за неутрализација на 2,2-дифенил-1-пикрил-хидразил радикалот (DPPH•)
во присуство на соодветна антиоксидантска компонента (RРашета, 2016). Виолетовата
боја на DPPH• радикалниот раствор во присуство на антиоксиданси при 517 nm, се
редуцира и дава раствор со светло жолта боја. За да се одреди антиоксидатскиот ефект
на DPPH• радикалот применета е модифицирана постапка со примена на микроплочки,
а чија шема за определување на способноста за фаќање на DPPH• радикалите е
прикажана на слика 3. 18, адаптирана според Becker et al., (2019).
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Слика 3. 18. Шаматски приказ за минијатуризираната постапка за одредување на
способноста за фаќање на DPPH• радикалот
Постапката почнува со подготовка на DPPH• раствор, кој се добива со
растворање на 3, 96 mg DPPH во 20 ml .метанол и подготовка на работните стандардни
раствори на тролокс во концентрациски опсег од 0, 00 до 250, 00 μg/ml, со користење
стандарден раствор (2 mg/ml) на тролокс.
За да се подготви калибрационата крива и да се одреди способноста на фаќање
на DPPH• радикалот во бунарчињата од плочката со 96 микро места се ставаат
соодветно по 20 μl од стандардите и/или испитуваните примероци. Во секој од нив се
додава 200 μl од DPPH реагенсот. Контролна или слепа проба (Ао) претставува
измерената апсорбанцијата на растворот од DPPH• радикалот, во која наместо
примерок или стандард се користи чист метанол.
Содржината се инкубира на темно во период од 30 минути. После тоа се мери
апсорбанцата на 517 nm, независно што DPPH апсорпциониот максимуми на двата
стандарди според Sochor et al., (2010) се за 530 nm согласно апсорпциониот спектар
лево. За сите евалуирани испитувања, мерењата на апсорбанцијата е изведена во три
примерока и добиените резултати се добиени со примена на читач на плочката со 96
микро места. Врз основа на измерените апсорбанци на стандардните работни раствори
на тролоксот е конструирана калибрационата крива прикажана на слика 3. 19.
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Слика 3. 19. Стандардна крива за тролокс реагенсот изведена за DPPH тестот

73

За да се оцени способноста за фаќање или чистење на DPPH• радикалите или
т.н. процентот на инхибиција на DPPH. (% I) се користи равенката:
% I= A(контролна) – А(примерок) / А(контролна) * 100 [%]
каде што:
A – апсорбанција на испитуваниот примерок на 517 nm;
Aконтролна – апсорбанца на контролната (слепа) проба на 517 nm.
Антирадикалната активност за испитуваните примероци (раствори кои
покажуваат антиоксидантски својства) се одредува и преку определена концентрација
со која се инхибира 50% од сигналот и се означува како IC 50 вредност (%). Доколку е
потребно да се одреди антиокидациската активност на примероците (екстрактите) како
IC50 вредност, треба да се применат различни концентрации, на пример, да се разредат
1:1; 1:10; 1:50; 1:100 итн. со растворувач (на пример, метанолот). Врз основа на
добиената зависност: линеарна (y=аx+b) или параболична (y=ax2+bx+c) на %IC и
различната концентрацијата, се отчитува од y=50 вредноста за х (IC50 вредност) која ги
означува концентрациите на примероците, неопходни за фаќање (чистење) на 50% од
слободни радикали (Noreen et al., 2017).

3.4.4. Тенкослојна хроматографија (TLC)
Тенкослојната хроматографија (TLC) е техника која се користи за одделување
на различни компоненти во смеса. Таа може да се изведува на Watman филтер хартија
или со примена на различни апсорбентни материјали кои ја претствуваат
стационарната фаза. Апсорбентите од силика гел (најчесто користен), алуминиум
оксид (алумина) или целулоза се нанесуваат на тенко стакло во тенок слој со
специјална техника или апликатор. Меѓутоа, денес апсорбентот, познат како
стационарна фаза, се нанесува на тенок филм изработен од пластичен или
алуминиумски материјал, за што се користат главно готови подготвени TLC плочи на
кои слојот има унифомна распределба. Во текот на истражувањето користена е TLC
плочка со слој од силика гел кој има флуоросцентност на 254 nm, што значи дека
активните молекули може да се видат со примена на UV светлина.
На готова TLC плочка со соодветна димензија со молив се означува стартна
линија - еден сантиметар од основата на плочата. Внимателно на растојание од околу 1
сантиметар се нанесуваат испитуваните проби за да не дојде подоцна до преклопување
на петната од раздвојуваните компоненти од смесата за кои се одредува и Rf вредност.
За раздвојување на компонентите во пробите се користи мобилна фаза
подготвена со користење на соодветен однос на етил ацетат, изопропанол и
дестилирана вода. Подготовката на мобилната фаза се изведува непосредно пред
почетокот на процесот и тоа во одреден сооднос и количество во зависност од
големината на хроматографската комора т.е. садот каде се врши развивање на
хроматограмот. Односот на количествата од растворите етил ацетат, изопропанол и
дестилирана вода за подготовка на мобилната фаза за помала хроматографска комора е
3:2:2 ml, а за поголемата 10:8:8 ml.
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Подготвената мобилната фаза се поставува во хроматографската комора која
херметички е затворена и заситена со пареите од мобилната фаза и во неа внимателно
се вметнуваат TLC плочите со нанесените проби (слика 3. 20). Тие се оставаат во
комората се додека мобилната фаза не се искачи до горната линија (3/4) на плочата,
која се означува со молив, заради подоцнежно одредување на Rf вредноста. Таа е
сооднос помеѓу растојанието поминато од страна на компонентата и растојанието
поминато од мобилната фаза. Процесот на развивање на хроматограмот трае околу 3040 минути.

Слика 3. 20. Стаклена хроматографска комора (сад) во која се поставува мобилната
фаза и TLC плочата
По истекот на потребното време плочите се извлекуваат од хроматографската
комора. За визуализација на раздвоените компоненти од испитуваните проби се
користи UV светлина и/или антронски раствор составен од: 0, 0374 g антрон, 12 ml
72% сулфурна киселина, 12 ml 96% етанол и 2,5 ml дестилирана вода. Антронскиот
раствор се чува во темно шише во фрижидер на Т=4°C.
Антронскиот раствор се користи главно за визуализација на шеќерни
компоненти. Ако во испитуваните проби се видливи петната со овој раствор тогаш
станува збор за присуство на шеќерни компоненти. Но, ако петната на плочата се
гледаат и со антрон растворот и со UV светлина – тогаш станува збор за присутни
гликозидни флавоноиди. Ако петната на плочите се забележуваат само со користење на
UV светлина, тогаш во примероците се присутни агликонски флавоноиди. Доказот за
нивно поединечно присуство бара примена на стандарди.
Од најдоминантните агликонски флавоноиди кои се присутни во кората на
цитрусните плодови т.е. портокалот е хесперетинот. Тој се користи како интерен
стандард при изведување на тенкослојната хроматографија заедно со хесперидинот и
неохесперидин како гликозидни флавоноиди. Количеството и концентрацијата од овие
стандарди е 1 mg/ml, но при нанесување на овие стандарди на TLC плочите се
користени нивни разредувања 1:10 и 1:100.
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4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Субмерзната ферментација и одгледувањето на кулинарските и лековити
печурки во последнава деценија привлече големо внимание како ветувачка и
репродуктивна алтернатива за ефикасно производство на мицелиска биомаса и низа
габични метаболити. И од економски причини субмерзното одгледување на печурките
доби сé поголем замав бидејќи има значаен потенцијал за разни индустриски
апликации, во кои спаѓа и можноста за биоконверзија на разни отпадни цитрусни
продукти и производство на биоактивни соединенија.
Согласно целта на истражувањето - искористување на отпадните цитрусни
суровини во производството на ензими значајни за разни биотехнолошки апликации,
иницирано беше испитувањето на потенцијалот на раст на три соја габи од родот
Pleurotus sapidus. Од аспект на создавање мицелиум, избран беше најдобриот
монокариотски вид и субмерзно култивиран на медиум збогатен со отпадна цитрусна
кора.
Првиот дел од истражувањето ги покажува основните параметри за раст на
габата Pleurotus sapidus, кинетиката на продукција на биомаса, искористувањето на
шеќерите, потоа екстрацелуларната протеинска содржина и ензимскиот потенцијал во
однос на двата главни ензими - лаказата и манган пероксидазата. Тие може да имаат
улога во биоконверзија на фенолната содржина која воглавном е резултат на
додадената цитрусна кора во медиумот за култивирање.
За да се согледа можната трансформација на фенолната содржина применета
беше тенкослојната хроматографија и одредена вкупната содржина на феноли во
екстрактите добиени по филтрација на мицелиската биомаса во вид на пелети, и потоа
нејзино сушење. За да се процени дали е овозможена продукција на биоактивни
соединенија кои покажуваат значајна антиоксидантска активност, во одредени денови
од субмерзната ферментација со истите примероци беше извршено нивно испитување
со користење на две (FRAP и DPPH) спектрофотометриски постапки.
Добиените резултати се прикажани и дискутирани подолу во соодветни
поглавја со цел да се добие одговор на тоа дали монокариотскиот сој Pleurotus sapidus
може да се употреби за валоризација на отпадните нус-продукти од цитрусната
индустрија и да се искористи за продукција на додатоци во исхраната со позитивно
дејство врз здравјето на луѓето.
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4.1. Потенцијален раст на монокариотските габи за мицелиски раст и
субмерзна ферментација на подлога со кора од портокал
Во истражувањето беше извршено испитување на потенцијалот на трите
избрани соеви габи од видот Pleurotus sapidus означени како P15, P32 и M19 во однос
на нивната способност да создаваат мицелиум на SNL хранлива подлога, кој ќе биде
искористен за субмерзно култивирање на габите. Притоа, само сојот Pleurotus sapidus
М19 покажа дека успева да создаде богат мицелиум во текот на 14 дена култивирање
(слика 4. 1).

a)

б)

в)

Слика 4. 1. Изглед на култивираната базидиомицетна габа Pleurotus sapidus М19 на
агаризирана SNL хранлива подлога: а) изглед на мицелиските хифи по вториот ден од
култивирањето; б) седмиот ден после култивирање; и в) четиринаесетиот ден после
култивирање
Истражувањaта на Sardar et al., (2015), поврзани со растот на Pleurotus spp. на
цврста и течна подлога, се однесуваат главно на изборот на подлога за максимален раст
и оптимизација на параметрите за раст на културите. За избор на медиум за раст на
повеќе видови или соеви габи од родот Pleurotus: Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) P.
Kumm, Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer, Pleurotus eryngii (DC.) Quél, Pleurotus
columbinus (DC.) Quél (exotic) и Pleurotus sapidus (Schulzer) Sacc. (FW-133) и за
создавање на богат мицелиум, ги применуваат хранливите подлоги: компир декстроза
агар (Potato dextrose agar, PDA), сладен агар (Malt extract agar, MEA) и пченкарен агар
(Wheat extract agar, WEA). Од габите кои ги култивирале на различни температури,
најдобар мицелиски раст покажува видот Pleurotus sapidus на 25оС, засеан на компир
декстроза агар. Меѓутоа, потребно е да се нагласи дека само сојот P. sapidus (FW-133)
покажал добар мицелиски раст и на температура од 35°C. Сите видови својот
максимум на растење го покажале при pH 6, а минимален раст при pH 4.
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Mahadevan & Shanmugasundaram (2018), исто така, истражуваат дали Pleurotus
sapidus покажува мицелиски раст на различни хранливи медиуми: компир декстроза
агар (PDA), сладен агар (MEA), гликозно пептонски агар (GPA), квасочен сладен агар
(YMA), Saboraud декстроза агар (SDA) и Чапек Докс агар (CDA), со тоа што ја
издвојуваат разликата во изгледот и изобилството на мицелиумот. На хранливите
подлоги МЕА, PDA и YMA постои брз, густ и изобилен мицелиски раст на габата, а
потоа следат GPA, SDA и CDA подлогите. Генерално најдобри медиуми за мицелиски
раст на Pleurotus sapidus се означени PDA и MEA медиумите.
Guadarrama-Mendoza et al., (2014) како прв критериум за избор на габичен вид
кој е користен за оптимизирање на услови за раст на габите од родот Pleurotus ја
користат морфологијата на мицелумот. При истражување на мицелискиот раст на
различните монокариотски и дикариотски видови на Pleurotus, утврдуваат разлики во
текстурата на хифите, брзината на растење, густината и нивната боја. Од изолираните
три монокариотски соеви култивирани на сладен агар, во услови на темно и
температура од 28°C, забележуваат кај едниот примерок бела, памучна и обилна
мицелиска текстура, слична како и кај нашиот монокариотски вид Pleurotus sapidus
М19 по 7 и 14-дневното култивирање. Меѓутоа, во нашето истражување тој е
култивиран на SNL подлога. Кај вториот вид забележуваат памучна текстура, но со
помала или нормална густина, а третиот вид или сој, расте послабо и формира
мицелиум кој има волнест изглед со волнести набори или туфни (снопчиња) и
влакненца, наречен “floccose“ мицелум.
Изгледот и растот на мицелиумот на базидиомицетните габи, според Zou et al.,
(2018), се разликува во зависност од различните услови на култивирање или од
топлотниот стрес на кој наидува културата при лабораториски третман. Високата
температура е клучен ограничувачки фактор за раст и развој на мицелиумот од видот
Pleurotus ostreatus. Термополенцијата вклучува директен одговор на стрес на повисока
температура и можноста да се опорави видот од топлотниот стрес при субмерзно
култивирање и инкубација на 28оC, со тресење при 160 вртежи во минута, за 5 дена, а
потоа чувана 48 часа на иста и на повисока (40оС) температура. Нивните истражувања
ја потврдуваат термотолерантноста на базидиомицетите, но укажуваат дека и при
реакција на стресни услови постои можност за различна експресија на протеините,
поврзани со метаболитичките патишта и со различни одговори и можности за
закрепнување на културата, особено ако габата се култивира за исхрана.
Од трите наши испитувани соја, Pleurotus sapidus М19 покажа најдобар раст на
хранливата подлогата, па истиот понатаму е пресаден на течен медиум за добивање
потребен инокулум за субмерзна ферментација. Потребно е да се наведе дека
еволуцијата на растот на мицелиската култура при култивирањето на течните медиуми
или при субмерзните ферментации е специфичен. Габите во течен или полутечен
медиум создаваат агрегати со глобуларен облик т.н. пелети (Petre & Petre, 2013; Petre &
Petre, 2016), кој за нашата култура е прикажан на слика 4. 2. Културата на овој начин се
адаптира на новите услови во течниот медиум, а со нејзината повторна пропагација се
добива
потребното појдовно количество инокулум, користен
за главната
ферментација.
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а)

б)

Слика 4. 2. Изглед на формирани пелети во: а) почетен и б) главен инокулум
Способноста на габата за создавање појдовен инокулум во вид на пелети во
течен медиум за време од 24 до 48 часа е во согласност со податоците во литературата
(Elisashvili et al., 2006; Gregori et al., 2007; Fraatz et al., 2009; Kaur, 2011). Оваа
способност е карактеристична и при субмерзно култивирање на габите од родот
Pleurotus. Gregori et al., (2007) во својот ревијален труд наведуваат дека е сѐ
поинтересна примената на Pleurotus видовите за разни биотехнолошки процеси. И тоа
не само поради производството на овошно тело и мицелиум богат со биоактивни
компоненти при култивирање на цврст медиум, туку и од аспект на нивното
култивирање на течни или полутечни медиуми, при што е полесно одделувањето на
биомасата, за разлика на растот на цврсти медиуми.
Споредувајќи го растот на нашата габа во вид на пелети во главниот субмерзен
инокулум, мали округли топчиња со млечно-бело-кремаста боја прикажани на слика 4.
2б, со пелетите на видот P. ostreatus кој го добиваат Petre & Petre (2013) чиј дијаметар
бил помеѓу 5 и 15 mm, со бело-кремаста боја и компактна структура, покажува дека
растот во вид на пелети кај овие две габи е сличен. Меѓутоа, од споредбата може да се
забележи и дека габата P.ostreatus, иако слична со нашиот вид, многу побрзо, за 3 до 5
дена, го покажува својот мицелиски раст и побрзо формира пелети. Причините за тоа
се различни. Овие истражувачи користат меласна хранлива подлога и други услови на
култивирање - температурата од 23°C со 80-100 вртежи во минута на тресилката. Од
ова може да се заклучи дека за секој сој базидиомиетни габи, кои имаат и индустриска
примена, е неопходно да се најдат оптималните услови на раст доколку се користат за
различна биотехнолошка апликација.
Според податоците на Umeo et al., (2015), од големиот број базидиомицетни
габи (14.000), само мал број родови се култивираат (Pleurotus, Lentinula, Auricularia,
Agaricus, Flammulina, Coprinus, Agrocybe, и Volvariella). Дел од нив се користат за
производство на храна, а друг дел и за производство на ензими, диететски суплементи,
за добивање на фармацевтски компоненти во вид на додатоци во добиточната храна,
потоа, како агенси за подобрување на вкус, арома и друго. Согласно Lindequist et al.,
(2005), 80 до 85% од продуктите кои ги произведуваат печурките за време на нивниот
раст и развој и кои имаат одредени медицински бенефити, се од самото плодно тело на
габата, а само 15 до 20% се од мицелиумот добиен со нивно субмерзно култивирање.
Сепак, последниве години почесто се спомнува субмерзното култивирање (Elisashvili,
2012; Bertéli et al. 2014; Almeida et al. 2015) бидејќи се смета како поефикасно и е под
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подобра контрола за производство на медицински биокомпоненти со разни
базидиомицетните габи.
Нашиот сој P. sapidus М19 користен во субмерзна ферментација со додаток на
кора од портокал со цел да се следи биоконверзија на биофлавоноидите, е пренесен во
течниот медиум по седмиот ден од мицелискиот раст, за да се добие почетно
количество инокулум во вид на пелети. По адаптирањето на новите услови во
средината, тој е повторно пропагиран т.е. субмерзно култивиран на течна подлога со
што се овозможува добивање на посакувано количество главен инокулум. Во
основната подлога која е користена за субмерзната ферментација, додаденатa кора од
портокал се смета како индуктор на габата за продукција на ензими и следење на
микробниот потенцијал на габата за биоконверзијата на флавоноидите и создавање на
продукти со зголемена антиоксидативна активност.
Важен индикатор за медицинска примена на базидиомицетите претставува
нивната антиоксидативна активност. Но, иако постојат истражувања за одредување на
оваа активност на медицинските печурки, мал е бројот на истражувања за
антиоксидативната активност на габите добиена со субмерзното култивирање на
габите (Umeo et al., 2015). Покрај примената на габите за добивање на плодно тело
наменето за исхрана, при ферментации на разни цврсти подлоги, многу од
базидиомицетните габи како и Pleurotus spp. се користат и во трансформација на
отпадот богат со лигнин, целулоза и хемицелулоза. Тие се едни од поглавните
организми кои имаат извонреден потенцијал за разградба (декомпозиција) и
деградирање на лигноцелулозата поради способноста да лачат ензими како лигин
пероксидаза (EC1.11.1.14), манган пероксидаза (MnP EC 1.11.1.13), варсатилна
пероксидаза (EC 1.11.1.16) и лаказа (EC 1.10.3.2).
Лигнин пероксидазата LiP е во состојба да оксидира разни ароматични
соединенија, додека манган проксидазата MnP оксидира Mn+2 скоро исклучиво до
Mn+3, ги деградира фенолните соединенија. Лаказите се оксидази кои се зависни од
бакарот и вршат редукција на молекуларниот кислород до вода и ја оксидираат
фенолно - целулознате биомаса до ферментираните шеќери, каде се бара синергетско
делување и на други ензими, на пример, со целулолитичките ензими, вклучително и
ендо-1,4-β-глуканаза, целобиохидролаза и други (Bilal & Asgher, 2016). Покрај
култивирањето и изведување на ферментација на цврста подлога или растителна
отпадна биомаса, можна е продукција на ензими и при субмерзата ферментација со
одреден број соеви или видови од родот Pleurotus. Меѓутоа, продукцијата на бројните
ензими кои ги лачат габите или различните микроорганизми зависи и од видот на
отпадниот полисахариден супстрат (целулозен, хемицелулозен, богат со скроб, со
пектини, инулин и друго).
Субмерзната ферментација се користи и за искористување на земјоделскиот
отпад богат со флавоноиди за добивање лаказа ензими не само со базидиомицетни
габи, туку и со бактерии, наведуваат податоците на Sharma et al., (2017). Се смета дека
со субмерзната ферментација се обезбедува поуниформна и репродуктивна биомаса и
дека процесите на изолација се поедноставни, особено за производство на
екстрацелуларни ензими и други вредни продукти. Ако бактериските лакази по
природа се периплазматични, а фунгалните се екстрацелуларни, тоа укажува на
подобноста на примена на габите за добивање на одредени екстрацелуларни ензими.
Користејќи ја кората од портокали за производство на лаказни ензими, Sharma et al.,
(2017) наведуваат дека е очигледно постоење на различна експеријата, односно
активност на ензимите од страна на соодветно различен применет организам, како при
субмерзна ферментација, така и при ферментација на цврста подлога. При додавање
сомелената кора од портокал се зголемува производството на лаказа при субмерзна
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ферментација и ова подобрување може да се должи на присуството на разните фенолни
и флавоноиди, како што се хесперидин, нарирутин, нарингин и др. Трикратно
зголемување на продукцијата на лаказата со Pleurotus ostreatus добиваат Ire & Ahuekwe
(2016) користејќи ја кората од портокал. Поради тоа, и нашиот вид Pleurotus sapidus
М19 се искористува за субмерзна ферментација во медиум збогатен со кора од
портокал и се следи неговиот потенцијал за раст, искористување на супстратот,
производството на двата позначајни ензими и антиоксидантската активност, пред сѐ,
поради основната цел да се испита и способноста на габата за биоконверзија на
биофлавоноидите од отпадната кора од портокал или продуцирање на биолошко
активни фенолни соединенија.

4.2 Следење на основните параметри за раст на Pleurotus sapidus М19
во текот на главната ферментација
4.2.1. Динамика на раст на Pleurotus sapidus М19 следена преку микробната
биомаса
За да се следи метаболитичкиот потенцијал на габата, односно нејзината
способност да лачи соодветен фенол-оксидирачки ензимски комплекс кој треба да има
улога и во биотрансформацијата на биофлавоноидите во фенолни соединенија со
поголема антиоксидативна активност, видот Pleurotus sapidus М19 се култивира на
подлога во која има кора од портокал. Таа претставува отпадна суровина од процесот
на добивање на сокови и е единствениот или главен супстрат во медиумот кој е богат
со фенолни соединенија. Изборот на составот на медиумот (супстратот за раст на
габата) и условите на ферментацијата (Т=25°C, на темно со тресење на орбитрална
тресилка 150 вртежи/минута и на темно) се извршуваат согласно податоците во
литературата на Parenti et al., (2013). Со инокулацијата на габата на течниот SNL
медиум, збогатен со 5% сомелена кора од портокал и со добиениот главен субмерзен
инокулим од Pleurotus sapidus М19, во вид на пелети, започнува процесот на
ферментација.
Следењето на растот на културата за време на 14-дневно култивирање, односно
субмерзна ферментација, се изведува преку одредување на количеството на
влажна/сува биомаса чиј изглед е прикажан на слика 4. 3. Прво, со филтрирање на
медиумот се добива влажна биомаса, која потоа се суши. Согласно временскиот период
на ферментација, на слика 4. 4 е прикажана динамиката на формирање биомаса од
Pleurotus sapidus М19, изразена како g/l влажна и сува биомаса. Врз основа на
добиените податоци за кинетиката на растот на габата Pleurotus sapidus М19 по
засејувањето на течната хранлива подлога збогатена со 5% сомелена цитрусна кора со
соодветното количество инокулум, може да се заклучи дека е очигледен интензивниот
раст на културата во првите два дена од ферментацијата (164 g/l). Потоа количеството
на биомаса опаѓа, како резултат на влегување на габата во стационарна фаза, каде се
воспоставува рамнотежа меѓу оние клетки кои се делат и клетките кои веќе почнуваат
да изумираат.
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а)
б)
Слика 4. 3. Изглед на (а) влажна биомаса и (б) сува биомаса по сушење на 80°C

g/L влажна биомаса

300.00

g/L сува биомаса

Биомаса (g/L)

250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

0

5

Време (денови)

10

15

Слика 4. 4. Динамика на формирање биомаса од Pleurotus sapidus М19 за време на 14дневна ферментација
Слични услови за изведување на субмерзна ферментација и следењето на растот
на габата од видот P. sapidus покажуваат истражувањата на Fraatz et al., (2009, 2014).
Тие растот на габата го следат со одредување на клеточната биомаса преку тежината на
влажни клетки добиени со центрифугирање на ферментацискиот медиум и нивно
плакнење со дестилирана вода. Ова, наспроти податоците кои можат да се видат кај
Mlinarek (2009), кои растот на базидиомицетната габа T. versicolor која поседува
различен потенцијал за раст на биолошки материјал богат со целулоза, лигнин и други
компоненти, го следат само како тежина на влажни клетки. Биомасата изразена како
маса на влажни клетки од P. sapidus испитувана од Fraatz et al., (2014) во медиум кој
содржи различни извори на азот, е во блиска корелација со резултати од нашето
истражување, независно што тие во текот на четири дена детектираат зголемување на
влажната биомаса - во опсег 120-200 g/l во 2-от ден на култивирање, до околу 350-400
g/l во 4 ден. Со оглед дека следење на растот на габата на различнитe подлоги се
одвива само четири дена, не е можно да се направи споредба дали по истекот на овој
период се добива, како и во нашиот случај, намалување на влажната биомаса. Во
нашиот случај, интензивниот раст и создавањето поголемо количество биомаса во вид
на пелети само во почетната фаза, претпоставуваме дека е резултат на адаптираниот
инокулум и/или брзото искористување на лесно достапната глукоза во SNL медиумот и
останатите компоненти во медиумот - квасочниот екстракт, компонентите од
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додадената кора од портокал и останатите макро и микроелементите. Меѓутоа,
Mohamad et al., (2015), следејќи го оптимизирањето на продукцијата на мицелиската
биомаса при субмерзно култивирање на видот Pleurotus flabellatus, доаѓаат до заклучок
дека најзначајно влијание врз растот на габата има брзината на мешањето,
температурата на култивирање и нивната интеракција, при што за оваа габа добиваат
оптимално количество биомаса (значително помало од нашиот случај) при агитацијата
од 129, 8 rpm, на 27, 8оC и pH 6, 06. Многу помало количество на влажна биомаса (од
25 до 73 g/l) добиле Petre et al., (2010) во случај на контролирана субмерзна
ферментација на три типа базидиомицетни габи (G. lucidum, L. edodes и P. ostreatus), во
која го следат влијанието на различните извори на јаглерод, азот и минерални
материи, како и рН на медиумот, врз формирањето на пелетите. Song & Kim (2009)
откриваат дека големината на пелетите од белата гнилежна габа Pleurotus ostreatus
влијае на нејзиниот капацитет за биодеградација (биоразградба). Сите брзини на
биоразградливост се тесно поврзани со активноста на лаказната и естеразната
активност. Малите пелети од културата се со поволна (фаворизирачка) морфологија на
клетките за оптимална активност на двата деградативни ензими.
Со подетална анализа на формираните пелети од Pleurotus sapidus во одредени
периоди на култивирање ќе може да се добие одговор на прашањето: дали тие може
да бидат искористени во производство на функционална храна со субмерзна
ферментација, наспроти ферментацијата во цврста фаза при која за фруитификација
(создавање плодно тело) е потребен значително подолг ферментациски период. Од
друга страна, пак, доколку се разгледува и контролира субмерзната ферментација за
биотехнолошки цели, на пример, за производство на ензими, треба да се разгледуваат
можностите за оптимизирање на сите ферментациски услови кон нивна
екстрацелуларна продукција.

4.2.2. Динамиката на искористувањето на глукозата од страна на габата во
P.sapidus М19 текот на субмерзната ферментација
Покрај следењето на кинетиката на раст на биомасата од Pleurotus sapidus М19,
за да се открие зошто после вториот ден се јавува пад на биомасата, испитана е и
динамиката на искористување на глукозата присутна во медиумот (слика 4. 5).
Очигледно е дека габата не ја користи целосно глукозата во првите два дена на раст за
формирање на максимално количество на биомаса. Содржината на глукозата се
намалува во текот на целиот период на култивирање, за да по дванаесетиот ден
достигне 96% нејзино искористување. Затоа може да се заклучи дека глукозата не е
клучниот фактор за добивање максимална биомаса. Динамиката на создавање на
биомасата и потрошувачката на глукозата веројатно зависат и од останатите
компоненти и условите на култивирање.
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Слика 4. 5. Динамика на намалување на концентрацијата на глукоза за време на две
неделно субмерзно култивирање на Pleurotus sapidus M19
Истражувањата на Duvnjak et al., (2017), кои субмерзно ја одгледуваат
базидиомицетната габа Coriolus versicolor позната и како Trametes versicolor и
Polyporus versicolor, покажуваат дека по 48 часа култивирање, концентрацијата на
глукозата значајно се намалувала, за да на крајот од 68 дена изнесувала 20, 83 ± 1, 27
g/l. Тоа претставувало 52, 07% од појдовната концентрација на глукозата. Но, габата C.
versicolor, истражувана од други автори (Rau et al., 2009), достигнува максимална
специфична брзина на раст по 7-9 дена, а глукозата притоа е потрошена после 11-от
ден. Овие истражувања покажуваат дека повеќе фактори влијаат врз различниот
принос на биомаса и искористување на глукозата како супстрат за раст на различните
габи. Приносот на биомаса кој го добива Duvnjak et al., 2017 (6, 63 g sm /l) по 7дневното субмерзното култивирање на габата (со цел да се процени можната
акумулацијата на селенот) е значајно понизок од приносот добиен со габата во нашето
истражување. Ова јасно покажува дека оптимизацијата на субмерзно одгледување на
габите е критично за добивање различен висок принос на биомаса и посакуван
метаболизам или продукти. Од друга страна, при субмерзно одгледување на габите
максималното искористување на глукозата од подлогата може да трае и до 30 дена. Со
варирање на парaметрите на процесот и составот на фементацискиот медиум може да
се постигне поголема продуктивност, како во однос на мицелискиот раст, така и во
продукција на метаболитите, наведуваат Xu et al., (2006) кои ја истражуваат
продукцијата на егзополисахариди од габата Paecilomyces tenuipes. За одбележување е
дека меѓу критични параметри кои ја одредуваат максималната продукција на
метаболитите на габите е и оптималниот трансфер на кислород заедно со адекватниот
систем на мешање применет во биоректор за субмерзното култивирање на
медицинската габа Cordyceps militaris (Mao & Zhong, 2004).
Според се погоре наведеното, динамиката на создавање на биомасата и падот на
количеството биомаса по вториот дена на ферментацијата добиено во нашиот случај
(слика 4. 5), е тесно поврзан со повеќе фактори. Пред се, констатиравме дека
создавањето на метаболити влијае и на намалувањето на рН на медиумот заради
„јадење“ на достапните шеќери или искористување на азотните и други елементи
клучни за растот на габата. При субмерзна ферментација на габата Pleurotus ostreatus,
Horincar et al., (2014) забележуваат дека составот на течниот медиум, pH и користената
концентрација на инокулум имаат силно влијание врз приносот на биомаса. Користејќи
ја декстрозата како главен извор на јаглерод и различни проценти на инокулум, тие
добиваат највисок принос на биомаса кога се користи 0, 2% инокулум со што растот на
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сувата биомасата се искачил на 30%. Во нашето истражување приносот на културата
(биомасата) е највисок во вториот ден од субмерзната ферментација и тоа се должи на
подготовката на пред инокулумот и главниот инокулум во субмерзната ферментација
кој е додаден во концентрација од 10%. Но, улога може да има и аерирањето на
медиумот, како што забалежуваат и Parenti et al., (2013). Користејќи два соја на габата
Pleurotus ostreatus, тие утврдуваат, како и во нашиот случај, повисок принос на
биомаса на почетокот од ферментацијата. Највисок принос, пак, добиваат третиот ден
од субмерзното култивирање и сметаат дека за тоа е клучна примената на аерирањето
на културата и прилагодените вртежи на тресилката, наспроти ниските приноси кои ги
добиваат при статички услови за микробен раст. Според тоа, растењето на микробната
култура во одредена средина не се одвива секогаш со подеднаква брзина.
Кривата за микробен раст и брзината на создавањето клеточна биомаса во
почетните денови од субмерзно култивирање е во согласност со адаптацијата на
културата на хранливиот медиум, кој се подобрува со подготовка на појдовен и главен
инокулум. Очигледно е кога одредено количество на различни микробни клетки се
инокулираат во свежа хранлива подлога и се инкубираат во оптимални услови,
нивниот развој може да биде различен во зависност од условите на култивирање.
Parenti et al., (2013) при култивирањето на два соја габи од видот Pleurotus ostreatus
(дикариотски и монокариотски) на два различни медиуми (богат SMY и минимален
M7GY) забележуваат дека присуството и отсуството на додаден индуктор (пченична
слама во 12 и 21 ден) во текот на статичко култивирање или со тресење, влијае на
крајниот принос на биомасата. При статичката ферментацијата (цврста состојба),
крајниот принос на биомаса бил поголем од субмерзната ферментација, во која
најголемата продукција на биомаса (0, 4 g/l) ја добиваат после шестиот ден на примена
на субмерзно култивирање на тресилка. Ваквите разлики се должат на додавање на
индуктор и на сосема различниот начин на раст на габите во статички и динамички
услови на култивирање. Во статичките ферментациски култури, мицелиумот лебди на
површина формирајќи погача која со текот на времето станува покомпактна.
Спротивно на тоа, во субмерзните ферментации со аерирање на културата со
тресењето, мицелиумот формира флокули (пелети) кои растат сè додека не достигнат
одредена големина, а потоа тие се делат на нови, помали флокули. Постои почетна
диференцијација на растот на габите кога се формира воздушниот мицелиум и се храни
со базалниот мицелиум, кој е во близок контакт со хранливиот супстрат-медиум, што
не се јавува при субмерното култивирање на тресилка. Тоа укажува дека различните
начини на ферментација и различните извори на хранливи материи и/или индуктори
влијаат сосема различно на добивање на биомасата во вид на плодно тело, мицелиум
или пелети кај габите. Највисок принос на биомаса при истражување на ефектот на
глукозата, глицеролот, оризовите трици и кората од портокал врз растот од P. ostreatus,
Ire & Ahuekwe (2016) забележуваат во медиумот кој содржи глукоза (0, 53 g/50 ml) и
кора од портокал како индуктор (како и во нашиот случај), а најмал (0, 185 g/50 ml) во
медиумот што содржи оризови трици по 96 часа субмерзна ферментација култивирање.

4.2.3 Промената на рН на средината - индикатор за метаболитичката
активност на габата
Со следење на промената на рН вредноста на средината (слика 4. 6), која се
смета како индикатор за создавање на кисели или базни продукти, беше утврдено дека
габата Pleurotus sapidus М19 создава метаболити кои доведуваат до намалување на рН.
Тоа се случува особено до 6-тиот ден од ферментацијата, после што доаѓа до
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намалување на киселоста, односно расте рН вредноста во медиумот. Искористувањето
на хранливите компоненти од медиумот доведуваат во почетните два дена габата да
создава кисели продукти, со благи промени на истата се до шестиот ден.
Метаболитите кои влијаат на pH на медиумот, можеби се една од причините за
намалување на количеството биомаса, кое во интервалот од 4-тиот до 9 или 10-тиот
ден е благо. После тој период со зголемување на рН вредноста се случува значајно
опаѓање на количеството биомаса. Во нашето истражување резултатите укажуваат дека
зголемувањето на pH вредноста по 6-тиот ден се јавува паралелно со постепеното
искористување/намалување на глукозата во примерокот, но се одвива и намалување на
биомасата.
Литературните податоци на Diaz et al., 2013, Diaz et al., 2011b имаат истакнато
дека зголемувањето на pH вредноста се јавува како резултат на присуството на
метаболити излачени од габата P.ostreatus, кои ја модифицирааат pH вредноста од 3,5
на 6 до 6, 5, кој резултат е сличен на нашиот. Ова зголемување на pH вредноста во
нашето истражување најверојатно се должи на лачење на некои од примарните
(протеини, јаглехидрати, аминокиселини) и/или секундарните метаболити (феноли,
флаваноиди, танини, алкалоиди и витамини А, C и Е) од страна на габата P. sapidus.
Експлицитната идентификација на овие соединенија не е потенцирана во
истражувачките и литературните откритија, за што е потребно понатамошно
испитување.
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Слика 4. 6. Промена на pH вредноста во медиумот - супернатант земен за време на
14 дневна субмерзната ферментација со Pleurotus sapidus М19
Влијанието на рН на растот на шест видови Pleurotus култивирани на PDA
подлога, на 25°C, го истражуваат и Sardar et al., (2015). Тие забележуваат максимален
мицелиски раст на pH 6 и утврдуваат опсег на раст од минимум pH 4 до 8, што зборува
дека овој род габи има способност да расте во поширок рН интервал. Според Diaz et
al., (2013), P.ostreatus расте најоптимално при pH вредности од 6 и 6, 5, со
предиспозиции да создава поголем принос на биомаса за краток временски период, но
притоа и да формира метаболити кои учествуваат во модифицирање на pH вредноста
од 3, 5 до 6-6, 5.
Истражувањата на Adebayo et al., (2011), со користење, исто така, на габата
P.ostreatus за добивање на поголем принос на биомаса и зголемена продукција на
егзополисахариди (EPS), покажуваат дека pH вредноста на медиумот е често
запоставен фактор на животната средина, но има значително влијание врз
морфологијата на габите, односно мицелиумот. Тоа, пак, влијае врз акумулацијата на
биомасата и врз формирање на соодветни метаболити. Според нив, P. ostreatus се чини
дека може да расте во широк спектар на pH вредност од 4-8, но оптималната вредност
на pH за EPS и за производството на биомаса е доста различна. Од друга страна,
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резултатите на Parenti et al., (2013) кои ја следат промената на pH вредноста при растот
на P.ostreatus, покажуваат дека покрај намалувањето на концентрацијата на шеќери, се
зголемува pH вредноста од 6 до 8, кога во медиумот е присутен индуктор (пченична
слама), а за кој сметаат дека нема влијание врз промената на киселоста.

4.2.4. Содржина на протини во супернатантите во текот на субмерзното
култивирање на габата Pleurotus sapidus М19
Друг параметар карактеристичен за следење на продукција на метаболити во
хранливиот медиум претставува и анализата на вкупните протеини во филтратот
добиен по одделување на биомасата. Врз основа на динамиката на акумулирање на
вкупните протени (слика 4. 7) карактеристичен е пикот или најголемата содржина на
протеини во медиумот забележан вториот ден, кога габата го покажува и својот
максимален раст.
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Слика 4. 7. Вкупно количество на протеини (μg/ml) во ферментацискиот медиум во
текот на 14-дневната субмерзна ферментација на Pleurotus sapidus М19
Ако по најголемиот раст на културата и максималната содржина на вкупни
протеини во 2-риот ден се забележи нагло намалување на биомасата, може да се смета
дека одредени метаболите т.е. акумулирани ензими инхибиторно делувааат на растот
на габата во вид на пелети. Која е причината за намалување на биомасата покрај
континуираното намалување на содржината на глукозата, во овој момент не е можен во
сигурен и точен одговор. Но, доколку се претпостави дека содржината на вкупните
протеини е во корелација со екстрацелуларните ензими кои габата ги синететизира,
сигурно може да се заклучи дека постои одредена ензимска активност која ја пројавува
културата најмногу вториот ден. На пример, Kaur (2011) при испитување на субмерзна
ферментација со габите од родот Pleurotus (P. eryngii, P. flabellatus, P. florida и P. sajorcaju) на минимален хранлив медиум кој содржи 0,01% слама од пченица како индуктор
за експресија на ензими, регистрира дека по 2 недели инкубација на 25 ± 1 ºC во
филтратот има присуство на целулази и тоа целобиохидролаза и ендо бета- 1, 4
глуканаза, хемицелулазен ензим ендо бета- 1, 4 ксиланаза и лакази. Ова упатува дека
во зависност од индукторот и видот на габата можна е појава и на низа други ензими
87

во ферментацискиот медиум, затоа што габите имаат карактеристична способност да
лачат разни екстрацелуларни ензими на различни подлоги.

4.2.5. Лаказна и манган пероксидазна активност во супернатантите во
текот на субмерзното култивирање на габата Pleurotus sapidus М19
Испитувањето на секрецијата на ензимите лаказата и манган пероксидаза (слика
4. 8) во супернатантот беа од интерес на нашето истражување. Четиринаесет дневно
субмерзно култивирање на габата Pleurotus sapidus M19 покажа дека на самиот
почеток се пројавува одредена незначителна лаказна активност со варијации во текот
на култивирањето. Таа изостанува вториот ден, се зголемува четвриот ден и дури во
осмиот ден е со највисока вредност од 380 U/ml. По овој период во медиумите се
забележува постепен пад на лаказната активност. Истовремено, манган пероксидазната
активност е слаба или незначителна во првите два дена од култивирање на габата
Pleurotus sapidus М19 во течниот медиум кој содржи 5% кора од портокал (слика 4. 8)
Забележана е одредената MnP активност само во 6-тиот ден од култивирањето, по што
повторно таа изостанува.
Ова не е случај при следењето на кинетиката на активноста на двата ензими,
лаказа и манган пероксидаза, во супернатантите при култивирање на два вида P.
ostreatus. Кај нив секрецијата на MnP е стимулирана со додавање на казеински
хидролизат на контролниот медиум, кој истовремено довел активноста на овој MnP
ензим да се зголеми дури 15 пати (Mikiashvili et al., 2006). Тие забележуваат дека разни
извори на јаглерод и азот влијаат врз активноста на лаказата и манган-пероксидазата.
Највисока активност на MnP е откриена во медиумот кој содржи ксилан, а
активностите на лаказа, MnP и пероксидаза во печурките се намалува со додавањето на
неоргански извори на азот во дефинираниот медиум. Позитивни ефекти има пептонот
проследен со казеинскиот хидролизат врз акумулацијата на лаказа кај двете габи, при
што нивното присуство влијаело и за поголемо производство на биомаса, што не беше
случај и во нашите истражувања.

Активност на лаказа и пероксидаза

Одредување на активноста на фенолоксидази
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Слика 4. 8. Лаказна и манган пероксидазна активност во супернатантите во текот на
субмерзното култивирање на габата Pleurotus sapidus М19
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Ако се спореди ензимската активност (лаказна и манган-пероксидазна) со
пресметаната концентрација на екстрацелуларните протеини во текот на траење на
ферментацискиот процес, станува јасно дека не постои нивна линеарна зависност.
Заради тоа може со сигурност да се заклучи дека во текот на ферментациски процес се
јавува лачење и на други ензими (протеини), како што забележува и Šelo (2014). При
следење на продукцијата на лаказите при субмерзна ферментација користејќи ја бело
трулежната габа Trametes versicolor, таа забележува дека постои разлика во однос на
временската експресија на лаказната активност, согласно примената на три различни
количества инокулум. Паралелните експерименти покажуваат дека максималана
лаказна активност од 507 U dm-3 и 433, 67 U dm-3 е добиена по првиот ден од
субмерзното култивирање на габата, со највисоко количество на инокулум (почетна
биомаса) која потоа се намалува. Во другите две експериментални серии со помали
количества инокулум, максимална вредност е добиена по шестиот ден, поточно
седмиот ден од култивирањето, но истовремено активноста на ензимот е пет пати
помала. Освен количеството на инокулум врз активноста на лаказа ензимите, од страна
на Lee et al., (2013) се забележува дека прекумерните концентрации на глукоза кај
разни фунгални видови може да влијаат инхибиторно во производство на лаказа.
Megersa et al., (2017), при одредување на лаказната активност на различни
култивирани бело-гнилежни габи, даваат и преглед на различни извештаи за
способноста на габите да продуцираат лакази при SSF и SmF. При култивирање на
Pleurotus spp. во природни услови одредени автори добиле повисока лаказна активност
во 6 -тиот ден, наспроти добиена слична активност (околу 0, 254 U/ml) во 4 -тиот ден,
но со примена на видот Trametes sp. култивиран во субмерзни услови. При субмерзно
култивирање на P. ostreatus и T. albidus на хартиен талог се констатирани повисоки
активности на лаказа дури 15-тиот ден. Овие примери покажуваат дека постојат
различни автори кои добиле различна лаказна активност во различни ферментациски
денови со примена на различни супстрати. На пример при култивирање на Pleurotus
sapidus WC 529 во SSF услови (pH 4, 5 и 30°C) користејќи пченична слама, добиле
повисока лаказна активност од 0, 199 U/mL во 8-тиот ден (како и во нашиот сличај) и
слична активност во 4-тиот ден кога користат слама од ориз. Повисоки лаказни
активности во различни периоди на култивирање се добиени со примена и на други
бело-гнилежни габи Funalia trogii ATCC200800 Trametes versicolor ATCC200801, T.
pubescens, Trametes versicolor, култивирани со користење различни супстрати или
отпадни нус - производи.
Téllez-Téllez et al., (2008) забележуваат дека Pleurotus ostreatus при субмерзна
ферментација и ферментација на цврста подлога покажува атипична лаказна
продукција. Културата при субмерзна ферментација произведува поголемо количество
на лаказа ензими (четири лаказни изоформи) и биомаса, наспроти растот на цврста
подлога. Иако, P. ostretus покажува подобра продукција на ензими при субмерзната
ферментација, резултати покажуваат атипична способност за продукција на
екстрацелуларни лакази. Значајно е да се истакне дека сосема различните габи (C.
unicolor и P. sapidus) може да покажат зголемена активност на лаказа, ако се изнајдат
индивидуално оптимални параметри или индуктори (пример, микрочестички) за
посакувана состојба или ензимска синтеза, при култивирањето на филаментозните габи
(Antecka et al., 2016). Утврдена е можноста одредени метаболити или присутни
соединенија во медиумот (лимонен, вален или терпени) да влијаат негативно или
токсично врз формирањето на фунгалните пелети, односно врз растот на габата во
субмерзниот медиум. Заклучок кој може да се изведе е дека контролата на активноста
на габите и стратегија за хранење треба да се избере и со тоа да се иницира
посакуваната биотрансформација на габите. Причина за тоа е што фунгалните пелети,
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одредени како сува тежина на клетките, не се секогаш параметар за активност или раст
на клетките, затоа што центарот на пелетите може да биде инактивен. Главните
проблеми некогаш може да лежат и во репрезентативно земање мостри, што е можно
само за хомогени култури. Пелетите на габите може да се со различни форми и
големини, или да се јави и мицелиум во рамките на ферментацијата, со што
екстрацелуларната ензимска активност може значително да варира.
Студиите за производството на лаказа од габично потекло, кои се однесуваат
најчесто за видовите од родот Pleurotus, се особено истражувани заедно со видот P.
ostreatus поради исклучителните лигинолитички својства, брзиот раст и лесно
ракување, наведуваат податоците на Ire & Ahuekwe (2016). Како и претходно
споменато, тие го истражуваат ефектот на додадена сомелена цитрусна кора врз растот
на габата Pleurotus ostreatus при субмерзна ферментација и ја следат можноста за
биосинтеза и за клучниот ензим лаказа, кој е фокусиран и значаен и во нашето
истражување. Производството на лаказата, сметаат погоре споменатите истражувачи,
се зголемува како резултат на присуство на фенолните соединенија од кората на
портокал и особено карактеристично за флавоноидите, како што се хесперидин,
нарирутин, нарингин, изонарингин и ериоцитрин. Со користењето на Pleurotus
ostreatus и супстрат кора од портокал оствариле трикратно зголемување на нивото на
лаказата. На овој начин успеале да докажат дека највисокото производство на лаказа е
постигнато со почетна pH вредност на медиумот од 4, 5, но и дека производството на
лаказа зависи од концентрацијата на кората од порокал. Медиумот кој што содржи 0,
1% w/v кора од портокал покажува повисока активност отколку медиумите со
повисока концентрација (0, 7% w/v), а пријавено е и одложување на производството на
лаказа во присуство на високи концентрации на извор на јаглерод, што е забележано и
во нашето истражување. Важен фактор за регулирање на изразот на гените на лаказата,
кој има влијание врз активноста и бројот лаказните изоензими произведени од
Pleurotus ostreatus со субмерзна ферментација, е почетната pH вредност на растечкиот
медиум, истакнуваат Diaz et al., (2013). Тоа бил прв извештај за влијанието на
различните почетни вредности на pH вредноста на растечкиот медиум за активноста
на лаказата и за бројот на лаказни изоензими и профили за нејзино изразување кај P.
ostreatus при субмерзна ферментација. Габите од вид Pleurotus ostreatus со истакната
активноста на лаказата и манган пероксидазата се испитувани во присуство на течни
медиуми збогатени со житни култури, како што се оризовите и пченкарните трици во
период од еден месец и тоа заедно со уште три вида од истиот род (Vishwakarma et al.,
2012). Кај P. ostreatus, скоро во целиот период на култивирање, постои повисока
активност на лаказата во однос на другите видови габи. Највисока добиена активност
од 1096 U/ml е регистрирана во 12-тиот ден. Помала лаказна активност е добиена кај P.
citrinopileatus, од 910, 3 U/ml во 12-тиот ден, а кај P. eryngii и P. florida од 741, 1 U/ml
и 353, 3 U/ml на 18-тиот, односно 21-от ден од ферментацијата.
Споредбата на резултатите што се среќаваат во литературата за култивирањето
на други видови габи од овој род, упатуваат на заклучок за нивна различна способност
за производство на екстрацелуларни ензими, на различни изоензими, што е тесно
поврзано и со супстратот на кој тие растат и со условите на ферментацијата.
Истражувањето на Alves Junior et al., (2019) со габата P. sajor-caju култивирана на
комина (остаток од овошје, обично од гројзе по гмечење, кој се остава да ферментира
по што се точи вино или вари ракија), 15 дена на 28°C и 180 вртежи/минута агитација,
на пример, покажала производството на лаказа што зависи и од количеството на етанол
(1-3%) во медиумот. Овие истражувачи највисоко производство на лаказа добиваат 6от ден при култивирање на 100 % комина (анг. vinasse). Aguiar et al., (2010) во
полуцврста ферментација добиле за десет пати помала активност од само 10, 53 U/l во
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6-тиот ден. Спротивно на нив, Ferreira et al., (2010) при субмерзна ферментација
добиле поголема активност, или прецизно 400 U/l во 9-ти ден на одгледување, а Vilar
et al., 2019 активност од 400 U/l во 12-тиот ден. Во рамките на истражувањата за
лаказната активност, Alves Junior et al., (2019), утврдуваат дека врз определувањето на
ензимската активност значајно влијание има pH вредноста и температурата. Тие
забележуваат варирања на самата активност на лаказата кај P. sajor-caju сојот при
различни pH вредноста од 4-6 и температура од 25-30°C, при што одредуваат и
највисока ензимска активност (620 U/l).
Освен од способноста на габата за нејзина продукција, манган пероксидазната
активност сигурно зависи и од начинот на одредување на активност, од присуството на
можни метаболити или од инхибитори на пероксидазата (на пр. инозитол
фосфогликан). За подобрена или индуктивна синтеза на манган пероксидазата
значително може да влијае присуството на оксална киселина, вератрил алкохол, 2,6диметоксифенол, но и со примена на постапки за прочистување и карактеризација и на
нови манган пероксидаза ензими, како што наведуваат Qin et al., (2014).
Ако базидиомицетните габите се во можност да биоконвертираат широк
спектар на лигноцелулозни супстрати или остатоци, очигледна е секрецијата на
разните екстрацелуларни ензими. Inácio et al., (2015а) забележуваат дека габата
Pleurotus pulmonarius, покрај оксидативни ензими, произведува и хидролитички
ензими кога се култивира на цврст медиум - отпад од портокалова кора. За
оксидативниот ензим лаказа потврдуваат дека се продуцира со намалување на
присутните шеќери и со максимална активност од 12, 2 U/ml по 20 дена одгледување.
Притоа, е откриена и пониска активност на манган пероксидазата, β-глукозидазата и βксилозидазата, забележана на крајот на култивирањето на габата. Иако неколку студии
го дефинирале прочистувањето и карактеризација на протеазата од мицелиумот,
базидиумот или филтратот за култура, многу аспекти на производството на овие
ензими, како и на останатите екстрацелуларни и интрацелуларни ензими при
култивирањето на плодоносните базидиомицетни габи и за монокариотските видови на
Pleurotus, допрва треба да бидат истражени. Интересно е да се спомене дека при
субмерзните ферментации за оптимална продуктивност или добивање на посакуван
производ, кај секој габичен вид, присуството на микрочестичките и составот на
медиумот треба да бидат анализирани индивидуално и во секоја дадена состојба или
услови на раст на културата. Постоењето на разликите во ензимските активности на
габите се должат на повеќе фактори, меѓу кои се хемискиот состав на медиумот и
присуството на одредени супстанции кои се индуктори за соодветна ензимска
активност. Врз активноста сигурно учествуваат и други метаболити, кои влијаат на
намалување на pH на средината, што може да е причина за денатурирање на ензимите
или намалување на експресијата на ензимската активност. Лаказите и
полифенолоксидазите се бакарни оксидоредуктази и ја катализираат оксидацијата на
разни монофенолни и полифенолни соединенија.
Погоре навeденото, дополнето со податоците за експресија на
екстрацелуларната лаказна и манган пероксидазна активност при субмерзното
култивирање на Pleusrotus sapidus, ја наложува потребата од идно подетално
проучување на ензимскиот коктел на овој вид габа. Овој пат нашата цел беше да се
испита дали овие ензими може да учествуваат во биотрансформација на фенолните
соединенија од кората на портокал.
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4.3. Одредување на вкупно количество на фенолни соединенија и
антиоксидативен потенцијал
4.3.1. Одредување на вкупни фенолни соединеија со Folin-Ciocalteu
постапка

Концентрација на вкупни феноли
(mg/g)

Опширниот преглед во литературата за различните фенолни соединеија во
цитрусните плодови и нивните нус-производи, како и кај базидиомицетните габи,
заедно со прегледниот труд на Dey et al., (2016), укажува на можно производство на
разни фенолни соединенија, ензими и други биолошко активни компоненти со примена
на базидиомицетните габи. Лигноцелулозните супстрати кои се состојат од целулоза,
хемицелулоза и лигнини, бело-гнилежните габи ги користат и деградираат редоследно
согласно ензимскиот потенцијал кои го поседуваат. Pleurotus видовите ја деградираат
молекулата на лигнин под дејство на лигнолитичките ензими (лигнин пероксидаза,
манган пероксидаза и лаказа), а дури потоа започнуваат да ги користат
полисахаридите, кои се енергетски побогати соединенија, неопходни за нивен раст,
размножување и метаболизам. Фенолните соединенија не се изолираат само од
растителните материјали, туку тие можат да бидат и произведени како секундарни
метаболити од страна на микроорганизмите (бактерии и габи) за време на процесите на
ферментација, но сепак, овој механизам не е целосно разбран. Зголеменото ниво на
вкупното количество фенолни соединенија (TPC) кај скоро сите ферментирани
примероци од растителните материјали или нивни нуспроизводи, со габите може да се
објасни главно со следните три факти:
а) по колонизацијата на габата може да се случи структурно распаѓање на нивнио
клеточен ѕид, што доведува до ослободување на фенолни соединенија;
б) врзаните феноли да се ослободат како резултат на дејството на различни
лигнолитички и хидролитички ензими произведени од микроорганизмите за време на
процесот на ферментација и
в) некои од растворливите фенолни соединенија може да се синтетизираат од самиот
микроорганизам.
За одредување на вкупната фенолната содржина во испитуваните екстракти,
беше применета Folin-Ciocalteu методата и вкупното количество на фенолни
соединенијае прикажано на слика 4. 9.
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Слика 4. 9. Вкупно количество на фенолни соединенија во екстракти од примероците
ферментациски медиум при 14 дена субмерзно култивирање на Pleurotus sapidus М19
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Највисоко количество вкупни фенолни соединенија се добиени 8-от ден од
ферментацијата изразени како гална киселина (6, 44 mg GAE/g примерок) и како
еквиваленти на тролокс (22, 93 mg ТrE/g примерок). Најниска вредност 3, 64 mg
GAE/g примерок е пресметана кај последниот, четиринаесетиот ден од субмерзната
ферментација. Вредностите за вкупната фенолна содржина со примена на тролокс се за
3, 45 до 3, 56 пати повисоки од истата одредена со галната киселина, но со идентична
промена во текот на ферментациите согласно високата вредност на Пеарсоновиот
коефициент на корелаација од 0, 99998.
Yılmaz et al., 2017 користејќи ја Folin-Ciocalteau методата детерминираат
концентрации од 2, 667 mg GAE/g при култивирање на P. ostreatus на пилевина од
орев, а González-Palma et al., (2016) известуваат дека во водни екстракти од мицелиум
(добиени со вриење) на P. ostreatus забележуваат 4, 09 mg GAE.g-1 и 0, 192 mg QE.g-1.
Вкупните феноли одредени во водени екстракти од различни Pleurotus видови кои
Özdal et al., (2019) субмерзно ги култивираат 15 дена во 100 ml течен медиум (глукоза
20 g/l, пептон 2 g/l, квасочен екстракт 3 g/l, KH2PO4 1 g/l, MgSO4 0, 5 g/l) во Erlenmeyerови колби од 250 ml, на тресилка при 150 rpm и 25°C, се движат во опсег од 3, 6 to 7, 1
mg GAE/g. Слична, иако помала содржина на вкупните феноли која се движи во опсег
4, 56 до 3, 97 mg/g с.м. добиваат Dundar et al., (2013) во екстрактите добиени од
мицелиумот на габите P. florida > P. eryngii > P. ostreatus > P. sajor-caju по 20 дена
субмерзен раст на 100 ml течен медиум, сладен екстракт, засеан соодветно со парче
(1cm2) од 7 дневна стара култура израсната на цврст сладен агар. Мицелиумот бил
развиен во вид на цврст пеликулатен агрегат, кој по асептичкото отстранување со
филтрација и трикратното плакнење со вода, бил исушен на 40оС пред анализата, како
на полифенолната содржина, така и во однос на антиоксидантските својства. Тие
заклучуваат дека субмерзно култивираниот мицелиум има ефикасна антиоксидантска
активност, како и базидиокарпот на самите печурки. Lee et al., (2007) укажуваат дека
екстракт од мицелиумот на P. citrinopileatus кој е добиен со топла вода, има повисока
антиоксидантска активност согледано од добиените 7, 85 mg GAE g-1. Иако, вкупни
фенолни соединенија одредени кај родот Pleurotus варираат меѓу видовите, јасно е
дека производството на метаболити кај одредени исти видови, може да се промени и
како резултат на култивирање на различни медиуми за раст, со примена на различни
видови екстракциони растворувачи или постапки за анализа и слично.
При определување на фенолната и флавоноидната содржина во базидиокарпот
од јадливите и медицинските печурките со HPLC техника, Kim et al., (2008)
покажуваат дека средната одредена концентрација на фенолните компоненти кај
печурките е околу 326 μg/g. Повисока е кај медицинските видови наспроти јадливите
печурки, а со 6, 6 пати помали средни вредности за флавоноидната содржина. Во
екстрактите од базидиокарпот и мицелиумот добиен со субмерзно култивирање на
габата Agaricus brasiliensis, Carvajal et al., (2012) со користење на HPLC систем
забележуваат двојно поголема содржина во мицелискиот екстракт од културата, во
однос на екстрактот од плодното тело. Затоа се смета дека субмерзно култивирање е
подобра и побрза можност за добивање вредни биоактивно компоненти, отколку
класичниот начин на одгледување на јадливите печурки. Постои разлика и во однос на
антиоксидантските карактеристики одредени со различни постапки.
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4.3.2. Одредување на антиоксидативниот потенцијал со FRAP методата
Антиоксидативниот потенцијал во екстрактите добиени со субмерзното
култивирање на Pleurotus sapidus М19 е испитуван преку редокс капацитетот со
примена на FRAP (Ferric ion reducing antioxidant power) методата (Benzie & Strain,
1996). Оваа анализа често се користи за мерење на антиоксидантскиот капацитет на
храната, пијалаците и додатоци во исхраната кои содржат феноли или полифеноли,
како и на јадливите и медицински печурки. Според Anwar et al., (2018), од околу 15000
познати видови печурки, 2000 се безбедни за човечка употреба, а околу 650 од нив
покажуваат терапевтски својства или имаат антиоксидантски својства (Agaricus
bisporus, Lentinus edodes, Armillaria mellea, Auricularia auricula, Boletus edulis,
Ganoderma applanatum, Grifola frondosa, Hypsizigus marmoreus, Pleurotus spp.,
Schizophyllum commune, Termitomyces spp. и Tricholoma spp. и слични), главно резултат
на нивната фенолна содржина.
Во главните фенолни компоненти присутни во печурките спаѓаат фенолните
киселини, а од широкиот асортимент фенолни соединенија попознати се: циметната
киселина, протокатехуичната, р-хидрокси-бензоевата, р-кумарнските киселини,
галната киселина, ванилинот, рутинот и кверцетин и сл. Неодамнешните студии
покажуваат дека, покрај (поли)фенолните соединенија, и полисахаридите од печурките
имаат антиоксидантски својства. Но, антиоксидантската активност на полисахаридите
зависи од нивната молекулската тежина, нивото на разгранување, типовите на
моносахариди или дел од моносахаридите, меѓумолекуларниот однос на
полисахаридите и други промени во полисахаридната содржина. Меѓу
моносахаридите, рамнозата е најкритичниот одлучувачки (детерминирачки) фактор
поврзан со „скавенџинг“ својствата на печурките.
Антиоксидантската активност е утврдена преку способноста за хелирање на
јоните на железото, согласно FRAP тестот, во екстракти добиени од соодветните
примероци земани во текот на 14 дневната ферментација.
Врз основа на добиените резултати за редуктивната моќ одредена со FRAP
методата (слика 4. 10) во екстрактите добиени при 14 дневно култивирање на Pleurotus
sapidus М19, покажуваат присуството на антиоксиданти кои предизвикуваат
намалување на фери - ферицијанидниот комплекс до феро форма. Ниската вредност на
апсорбанцијата со применетиот страндард тролокс покажува повисока способност за
хелирање наспроти галната киселина. Антиоксидантската активност во екстрактите е
претставена со фенолно богатиот мицелиум од габата, но и со фенолната содржина
застапена во кората од портокал. Падот на концентрацијата на тролоксот, но и на
галната киселина, укажуваат дека во нашите примероци се присутни фенолни
соединенија со антиоксидантски потенцијал кои имаат висока активност за хелирање
на фери јоните.
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Слика 4. 10. Редукциска моќ одредена со примена на FRAP тестот и еквиваленти на
гална киселина на грам екстракт од соодветниот ден на субмерзна ферментација на
Pleurotus sapidus М19
Jeena et al., (2014) го испитуваат антиоксидантскиот потенцијал на три типа
култивирани буковки Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer, P. ostreatus (Jacq ex Fr.) P. Kumm.
и P. sapidus Sacc (Schulzer & Kalchbr), собрани во раната фаза на зрелост и
фруитификација. Тие плодните тела ги лиофилизирале (сушени со замрзнување на -80
°С) и пред анализата на антиоксидантската активност од сушените примероци кои биле
сомелени, ги екстрахирале со метанол на собна температура (20 g со 100 ml метанол).
Од метанолните екстракти, по упарување со ротавапор до суво, подготвиле пет
различни конецентрации (2, 4, 6, 8, 10 mg/ml) во кои вршеле испитување на
антиоксидативните својства преку одредување на ефектот на чистење на слободните
радикали со DPPH тестот, на редукциската моќ со 1% калиум фероцијанид и на
хелатниот ефект на феро јоните користејќи ферозин. Плодните тела од видовите
Pleurotus покажуваат антиоксидантска активност, како во однос на „фаќање“ на
слободни радикали (P. sajor-caju 88, 9% на 10 mg/ml), така и во однос на редуктивната
моќ (1, 98 на 10 mg/ml), но притоа мицелиумот има поголема хелатирачка активност
при 10 mg/ml (P. sapidus 99%). Пронајдено е дека P. sapidus има најниска вредност на
IC50 под 1, 5 mg / ml со што покажува дека таа има најголема активност на хелирање
на железни јони. Редоследот на хелатно дејство врз железен јон: P. sapidus (99%)> P.
ostreatus (89, 4%)> P. sajor-caju (73%). Во оваа студија се покажува дека метанолниот
екстракт од јадливи печурки има изразен капацитет за врзување на железото, што
сугерира дека нивното дејство како заштитник на пероксидација може да биде
поврзано со капацитетот за врзување железо.
И Mihalj (2017) добил слични резултати за хелирачките ефекти на екстрактите
од габата Amanita caesareae. Тој во сите испитувани екстракти забележува линеарно
зголемување на способноста за хелирање, кој во стадиумот на зрела печурка е помал од
40%, додека во останатите стадиуми просекот изнесува околу 60%. Според тоа, ако
преодните метали се катализатори за иницијално создавање на радикали, очигледно е
дека хелирачките агенси можат да ги стабилизираат преодните метали во организмот
на човекот и да го инхибираат формирањето на слободни радикали и штетата што
можат да ја предизвикаат. Според редукциската моќ, фазите на зрелост на габата се
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поделени во подгрупи: а) многу висока = 10; б) висока = 5-10; в) средна = 2, 5-5; г)
ниска <2, 5 mg GAE * (еквивалент на гална киселина) / g сува материја од примерок).
Доколку се споредат резултатите од редукциската хелирачка моќ одредена со
FRAP тестот и содржината на вкупните феноли во екстрактите одредена со FolinCiocalteu методата (слика 4. 11) може јасно се види висока корелација согласно
пресметаниот Персонов коефициент 0, 80429. Според тоа, клучна улога во
антиоксидантската моќ на добиените екстракти се должи во голема мерка на фенолната
содржина, иако за поголема точност би требало да се направат многу подетални
анализи. Тоа е потребно бидејќи антиоксидантската активност се заснова како на
фенолите во самиот мицелиум од печурката, така и на цитрусната кора употребена
како главен супстрат и богата со лигноцелулозна и фенолна содржина.
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Слика 4. 11. Споредба на редуктивната моќ и содржината на вкупни феноли
Kalyoncu et al., (2010) со инокулирање на 6 mm мицелиски парчиња израснати
од 21-на врста печурки на компир декстроза агар во течен медиум (Hagem медиум),
составен од сладен екстракт (4, 0 g/l), квасочен екстракт (1, 0 g/l), глукоза (5, 0 g/l),
KH2PO4 (0, 5 g/l), MgSO4·7H20 (0, 5 g/l), NH4Cl (0, 5 g/l), FeCl3 (1% воден раствор: 0, 5
ml), тиамин (1 mg/ml воден раствор), дестилирана вода (1:l) и pH 6, 5 во Erlenmeyer-ови
колби, по 30 дена инкубација на темно, добиваат мицелиум од габите и по филтрација
го испитуваат во однос на антиоксидантската активност. Користејќи го мерењето на
слободни радикали (DPPH) и активноста на чистење на радикалниот катјон на 2,2’азинобис-3-етилбензтиазолин-6-сулфонична киселина - ABTS) тие укажуваат дека
мицелиумот од дивите макрогаби има потенцијал да биде искористен како природен
антиокисданс.

4.3.3. Одредување на антиоксидативната активност преку ефектот на
елиминирање на DPPH радикалот
Анти радикалната активност на екстрактите од габите кон DPPH-радикалот им
се припишува на различните класи фенолни соединенија, пред се, фенолните киселини
и во помала мерка флавоноиди (Barros et al., 2008; Heleno et al., 2012; Heleno et al.,
2015; Karaman et al., 2009). Во помала мерка тоа може да е резултат и од
полисахаридните компоненти (Fan et al., 2012; Ping et al., 2009).
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Со примената на DPPH-тестот во метанолните екстракти од субмерзниот
култивиран мицелиум на Pleurotus sapudus M19 беше одредена способноста на
елиминирање на слободните радикали како еквиваленти на галната киселина на грам
примерок. Врз основа на прикажаното на слика 4. 12 се забележува дека во 10-тиот ден
е добиена највисока вредност. Доколку овие резултати се споредат со фенолната
содржина согласно Пеарсоновиот коефициент на корелација кој изнесува 0, 26534
може да се заклучи дека во добиените екстракти постојат компоненти кои не влегуваат
во вкупната фенолна содржина, а имаат спсобност за чистење на DPPH - радикалите.
Исто така, ниска корелација постои и меѓу антиоксидантската активност одредена со
FRAP тестот 0, 2611 .
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Слика 4. 12. Антирадикаличен тест DPPH
При испитување на антиоксидантските својства на култивираниот мицелиум од
четири Pleurotus вида продуцирани во субмерзен медиум, Dundar et al., (2013)
забележале дека во етанолните екстракти од сушениот култивиран субмерзно
мицелиум на
P. ostreatus и P. sajor-caju покажуваат подобaр капацитет за
елиминирање на супероксидните анјонски радикали во однос на P. eryngii и P. florida.
Притоа, ефектот на елиминирање на радикалите со DPPH - тестот покажа дека P.
ostreatus има највисок потенцијал, додека P. sajor-caju видот се покажа како посилен
во однос на капацитетот за метално хелирање. Меѓутоа, мора да се истакне дека
постојат разлики во однос на ефектот на чистење на слободните радикали и
редукциската моќ кога се користат различни екстракциони растворувачи (метанол,
етанол, топла вода итн) и различни услови на испитувања од страна на различни
истражувања.
Различната способност за чистење на супероксидните анјонски радикали на
етанолни екстракти од P. ostreatus, P. florida, P. sajor-caju и P. eryngii, Dundar et al.,
(2013) го објаснува со разликите во концентрацијата, но и на интеракцијата на
различни флавоноиди во самите екстракти. Özdal et al., (2019) при испитување на
антиоксидативните својства на водени екстракти од субмерзно култивирани Pleurotus,
највисока вкупна фенолна концентрација утврдиле во екстракт од P. ostreatus (7, 1
mg/g) и за нијанса помала кај Pleurotus sajor-caju, кај која имало најголема вкупна
содржина на флавоноиди (3, 10 mg/g). Ова очигледно покажува дека кај Pleurotus sajor97

caju флавоноидите имаат можеби најзначајна улога во највисоко одредената активност
(69, 67%) преку „заробувачкиот“ ефект со DPPH. Други истражувачи сметаат дека се
тоа полисахаридите (Vamanu, 2013) или поединечните феноли или флавоноиди
обработени со HPLC, а Alam et al., (2010) ги анализираат во екстракти од P. ostreatus
каде преовладуваат по следниот редослед: протокатеична киселина (81 µg/g),
проследена од гална киселина (36 µg/ g), хлорогена киселина (27 µg/g), формононетин
(14 µg/g), нарингенин (10 µg/g), хесперетин (10 µg/g), и биоканин A (10 µg/g).
Екстрактите од печурки имаат високи нивоа на фенолни соединенија. Тие се составени
од еден или повеќе ароматични прстени кои содржат една или повеќе хидроксилни
групи и изложени обемни активности за слободно чистење радикали, како донори на
водород или средства за донирање на електрони и метални својства на хелирање. При
одредување на антирадикалната активност, DPPH - регенсот може да реагира и со
други компоненти присутни во екстрактот кои не се идентификувани (каротеноиди,
витамин С), а се антиоксидантски супстанции и може да се најдат во кората од
портокол (Barrales et al., 2018).
Во нашето истражување не беа испитувани различни концентрации на
екстрактите и содржината на флавоноидите, па затоа не може да се направи споредба
со другите истражувачи. Сепак, очигледно е дека екстрактите од култивираниот
субмерзен мицелиум на отпадна кора од портокал има антиоксидантска активност
согласно способноста да ги елиминира слободните радикали.
Екстрактите содржат антиоксидантски компоненти и можат да реагираат брзо
со радикалите на DPPH во редуцирање на повеќе DPPH радикални молекули.
Зголемената антиоксидативна активност одредена со DPPH. се должи на способноста
на габата Pleurotus sapidus М19 со својот ензимски потенцијал да врши
трансформација на фенолната содржина, што е очигледно од сликата 4. 13.
Лаказна активност (UA/L)*10
DPPH (mg GAE/g)
FRAP (mg GAE/g)

40

14

F-C (mg GAE/g)

35

12

Активност

30

10

25

8

20

6

15

4

10

2

5
0

0

2

4
6
8
10
Време на ферментација (ден)

12

14

0

Слика 4. 13. Споредба на ензимската лаказна активност во супернатаните, со
содржина на вкупни феноли одредени со Folin-Ciocalteu постапката и
антиоксидациската активност одредена преку капацитетот на елиминирање на DPPH радикали и редукциската моќ со FRAP методата во метанолните екстракти, добиени од
мицелиската субмерзна култура на Pleurotus sapidus М19
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При највисоката екстрацелуларна лаказна активност (во осмиот ден) се појавува
и највисоката фенолна содржина во екстрактите и највисока редукциска моќ. Од друга
страна, пак, способноста за „фаќање“ на радикалите е релативно слична од 2от до 10от
ден, со тоа што воочливо отскокнување има во 10-тиот ден, што укажува дека постои
биотрансформација на фенолите во правец на зголемена антиоксидантска активност.
Меѓутоа, мора да се истакне дека растот на мицелиската биомаса не е во корелација со
ензимската активност. Тоа сугерира дека антиоксидантскиот потенцијал во екстрактите
од мицелиската култура добиена при субмерзната ферментација можеби се должи на
биотрансформацијата на фенолните соединенија присутни во кората од портокал
користена како единствен извор на фенолни соединенија. Разрешувањето на оваа
дилема бара подетална анализа, како на екстрацелуларниот ензимски потенцијал на
габата, така и на фенолната содржина на самиот мицелиум, но одделно и на отпадната
кора од портокал. Ова е потребно бидејќи влијание може да има и самата постапката на
екстракција на сувата мицелиска биомаса, независно што добиените екстракти од
култивиран мицелиум реагираат со слободните радикали, кои се најголемите
иницијатори на автооксидацијата на мастите или на други соединенија.
Испитувањето на антиоксидантската активност со DPPH методот, ја
применуваат и Ghasemi et al., (2009) на метанолни екстракти од 13 комерцијално
достапни цитрусни плодови (агруми), нивната кора/лушпи и ткива кои растат во Иран.
Определената %IC50 вредност при одредувањето на антиоксидантската активност се
движи во опсег од 0, 6-3, 8 mg/ml, а на вкупна фенолна содржина на примероците
агруми, oдредена со Folin-Ciocalteau методата, варира од 66, 5 до 396, 8 mg GAE/g. Тоа
покажува дека и цитрусната кора е извор на антиоксиданси и затоа е непходна анализа,
како на содржината на антиоксидансите во печурките, така и во отпадна кора од
портокалите. Madeira et al., 2015 ги користат нус - производите (кора и пектинолитички
материјал) од производството на сок од бразилски агруми-портокали со цел да ги
валоризираат отпадните суровини, преку екстракција (целулаза и пектиназа) и
биотрансформација (таназа) со ензимски процес, за да се добијат проиводи богати со
феноли и висока биоактивност. За време на ензимската биопреобразба, тие ги
трансформираат фенолните соединенија присутни во подлогата во агликонски фенолни
молекули кои имале поголема антиоксидантска активност. Агликонската форма на
молекулите на хесперидин и нарингин има поважни ефекти врз биоактивноста и
поголема биорасположивост од гликозидот. Според тоа, за да следи
биотрансформацијата на одделните цитрусните фенолни соединенија во биолошко
активни неопходна е примена на пософистицирани постапки и истражувања.
Во текот на нашето истражување, со цел да се согледа биотрансформацијата на
фенолните соединенија со примена на микробен пат, изведена беше TLC анализа на
присуството на компонентите во кората од портокал и во екстрактите од мицелиската
субмерзна ферментација. Тоа е направено со цел да се согледа и одреди фунгалниот
потенцијал во поглед на биотрансформациите на фенолни соединенија.
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4.4. Тенкослојната хроматографија како алатка за одредување на
биотрансформацијата на фенолните соединенија

За да се следи биоконверзија на биоактивни полифеноли согласно способноста
на базидиомицетните габи да лачат разни ензими, испитан е видот P. sapidus M19 од
аспект на можноста да произведе други полифенолни соединенија, како биоактивни
метаболити со зголемена антиоксидантска активност. Ова е направено преку анализа
на полифенолите со примена на тенкослојната хроматографија за да се согледа и
нивната антиоксидантска активност. Со употреба на едноставната TLC метода
детектирани се главните фенолните компоненти во самата кора од портокал и во
екстрактите на лиофилизираната мицелиска култура, земани во одредени периоди од
субмерзната ферментација.
Сувиот портокалов отпад содржи околу 12% сурови влакна (вклучувајќи
пектини и целулоза), 6% протеини, 7% пепел, 63% азот, 19% вкупни шеќери и 9%
редуктивни шеќери (Inácio et al., 2015). Флавоноидите од кората на агрумите се
состојат првенствено од флаванонски гликозиди, како што е, на пример, нарингин
(Mamma et al., 2008), потоа од полиметоксилизирани флавони агликони, на пр.
ангиритин, флавонски гликозиди, на пример рутин (Sawalha et al., 2009) и
хесперидинот како најдоминантен флавоноид во кората од мандарина (Ho & Kuo 2014).
Тие се испитани со TLC методата од аспект на можноста да се детектираат
флавоноидите, а потоа да се види дали во екстрактите постои биотрансформација на
хесперидинот во хесперитин.
Флавоноидите се во фокусот и заради нивните забележани биолошки ефекти in
vitro, меѓу кои се: чистењето на слободните радикали, модулацијата на активноста на
ензимите, инхибиција на размножување на клетките, имаат и потенцијал на
антибиотик, а поседуваат и антиалергиско, анти-чир и антиинфламаторно средство.
Поради нивната висока флавоноидна содржина лушпите од цитрус може да
бидат експлоатирани и од фармацевтската и од прехранбената индустрија.
Екстракцијата на флавоноиди од лушпата од цитрус го привлекува вниманието на
истражувачите заради можноста да се користат како природни додатоци на храната со
цел подобрување на квалитетот на животот.
Во последниве години, отпадот од обработка на цитрус (CPW) се користи за
производство на протеини со единечна клетка, био-водород, био-етанол и повеќе
ензими. Функционалните соединенија од CPW, како што се флавоноидите и нивната
понатамошна обработка можат да бидат од голем интерес за прехранбената и
фармацевтската индустрија, бидејќи ја забавуваат оксидацијата на протеините со
ниска густина и на тој начин го намалуваат ризикот од срцеви заболувања.
Флавоноидите од лушпа од агруми се состојат првенствено од флаванонски гликозиди
(нарингин) Mamma et al., (2008), полиметоксилизирани флавони агликони
(тангиритин) и флавонски гликозиди (рутин) (Sawalha et al., 2009).
Со употреба на TLC методата може да се детектираат одделни компоненти кои
се застапени во мешавината од екстрахираните примероци. Хроматографијата со тенок
слој (TLC) според Damian-Reyna et al., 2016 продолжува да биде важен метод за
квалитативно испитување на соединенијата кај растенијата заради низа предности.
Една од нив е истовремено анализирање на многу примероци, па брзо може да се
применат повеќе техники за понатамошно раздвојување и идентификување на
компонентите. TLC е општа, едноставна и често употребувана аналитичка алатка која
се користи во квалитативни цели и сo која се докажува присуство на специфични
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компоненти на поедноставен начин од HPLC. Од наводите во бројни светски
публикации произлегува дека негативна карактеристика на тенко слојната
хроматографија е тешко пронаоѓање на TLC систем, мобилна фаза која што одвојува
слични молекули на еден хроматограм. Тоа е заради постоење на големи разлики во
поларноста на соединенијата. Идентификувањето на одделените супстанции е можно
преку Rf вредноста добиена за истражуваниот примерок, во споредба со чистото
соединение т.е стандардот, што многу често се применува - истовремено и на иста TLC
плоча. За голем број соединенија, нивната „вродена“ природна флуоресценција може
да биде користена за визуелизација, која е возбудена, односно поттикната со користење
UV светлина. Ова овозможува не само одредување на Rf вредноста, туку и
понатамошно квалитативно издвојување на компонентите. Ако овие методи не
дозволуваат локализација или карактеризација на супстанциите, дополнително може да
се применат методи за детекција и откривање на настанатите пост-хроматографски
хемиски реакции на TLC плочата.
По изведување на лабораторискиот експеримент во истражувањето со
екстрактите на лиофилизираните мицелиски култури на Pleurotus sapidus M19 со
користење кора од портокал како супстрат, потребно е да се евалуираат добиените
хроматограми од одделените супстанци и да се визуелизираат со користење на
соодветни реагенси. На подолу прикажаните слики 4. 14 а) и б) се претставени
стандардите неохесперидин, хесперидин и хесперетин заедно со нивните разредувања
1:10 и 1:100 под UV254 светлина, како и примероци кај кои се користи антрон раствор
со цел да се добие визуализација и детекција на одделените компоненти на
хроматограмот, застапени во кората од портокал користена како супстрат за
мицелиската габа. Во однос на примерите прикажани на споменатата слика 4. 14,
претставено е количество на кора од портокал пред екстракција (означени како OPM
before) и кора од портокал по екстракција (означени како OPM after), а со цел да се
прикаже детекцијата на компонентите кои се природно застапени во кората од
портокал. На сликата, исто така, се гледа и детектирањето на компоненти со користење
на антрон раствор. Тој, во реакција со компонентите, дава сино или жолто обојување
што зависи од компонентата која е застапена во екстрахираниот примерок.
Полисахаридните компоненти на екстрактот се откриваат со антрон реагенсот.
Полисахаридите реагираат со концентрирана сулфурна киселина давајќи дериват на
фурфурал, кој при рекција со антронот создава длабока синкасто-зелена боја.
Хесперидинот и неохесперидинот се гликозидни флавоноиди кои се присутни
во кората од портокал. Нивното детектирање може да се реализира со UV светлината
или со антрон растворот, бидејќи во својата структура тие содржат јаглехидрат,
прикажано на сликата 4. 14. Агликонскиот флавоноид хесперетин е достапен и видлив
само со користење на UV светлината на 254 nm. На тој начин се докажува неговото
присуство во прикажаните примероци. За квалитативна проценка на резултатите
потребно е да се пресмета Rf параметарот, вредноста, односно ретенциониот фактор.
Ретенциониот фактор - Rf означува која компонента е повеќе поларна и најдобри
вредности се меѓу 0, 1 и 0, 8. Високите вредности, пак, означуваат помалку поларна
компонентата која патува побрзо низ мобилната фаза. Онаа компонента која е повеќе
поларна не патува далеку од долната линија на која се нанесуваат стандардите и
екстрахираните примероци. Пресметаните Rf вредности за примероците на кората од
портокал пред и после екстракцијата се совпаѓаат со Rf вредностите на стандардите: Rf
(неохесперидин 1:10)=0, 63; Rf (хесперидин 1:10)=0, 6182; Rf (хесперетин 1:10)=0,
8364. На добиените хроматограмски фракции вредностите се: Rf (OPM before)=0, 6182
и Rf (OPM after)=0, 6182. Пресметаните Rf вредности 0, 6182 на примероците означени
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како OPM before и OPM after се исти со стандардот хесперидин со што се докажува
присуството на овој флавоноид во кората од портокал, пред и после екстракцијата.
Adham (2015) забележува дека хесперидинoт или флаванон гликозидот се
состои од флаванонот хесперетин и дисахаридот рутиноза и негово највисоко ниво е
откриено кај многу млади ткива на цитрусното овошје кои природно го содржат во
сите делови. Согласно со ова, и истражувачката група на Pereira et al., (2017), со
користење HPLC техниката на различни сорти од портокалови лушпи, утврдиле дека
најраспространети флавоноиди во кората од бразилските агруми се хесперидин и
нарингин. Во истото истражување е утврдено дека хесперидинот е најзастапен
флавоноид во Citrus aurantium (горчлив портокал) и притоа се наведува дека тој влијае
на пропустливоста на крвните садови кај луѓето; додека за нарингинот и хесперетинот
in vitro се тврди дека го спречува ширењето на ракот на дојка, а за тангеретинот и
нобилитинот, пак, дека се најактивни антимутагени флавоноиди тестирани досега.
Фармаколошкиот потенцијал на овие полифенолни соединенија е причината што во
последниве години за нив значајно се зголемил интересот на фармацевтската и
прехранбената индустрија. Многу истражувачи и истражувачки тимови, како што се Di
Mauro et al., 1999, Alam et al., 2014, Sharma et al., 2013, Al-Khateeb, 2018, констатираа
дека флавоноидот хесперидин има терапевтски својства, а го издвојуваат неговото
учествува во подобрување на активноста на витаминот C (аскорбинска киселина) во
борбата за намалување на холестеролот. Истовремено, додаваат и низа други полезни
својства:
подобрува микроциркулацијата, поседува антиоксидантско и
антиинфламаторно дејство, учествува во намалување на липидите во крвта, се користи
за третман на хемороиди, хронична венска инсуфициенција и антиканцерогена
активност.
а)
б)

Слика 4. 14. а) TLC хроматограм потопен со антрон раствор на кој се нанесени
стандарди и екстрахираните примероци од мицелиската култура на P. sapidus M19 и б)
TLC хроматограмот под UV светлина на 254 nm
Различни податоци во литературата, меѓу кои овде ги издвојуваме на Kumar et
al., 2011, Ting & Deszyck 1961, Oberoi et al., 2011, укажуваат на тоа дека јаглехидратите
од цитрусната кора се поделени според нивната растворливост во 80% етанол. Овие
истражувачи, но и многу други, докажаа присуство на јаглехидратните компоненти во
кората од цитрусните овошја, а од оние растворливите во алкохол најприсутни се
глукозата, фруктозата и сахарозата.
Од нерастворливите во алкохол беа групирани во фракции - „пектински
супстанции“, „хемицелулоза“ и „целулоза“.
а) Пектинските супстанции при хидролиза даваат арабиноза, галактоза и
галактуронска киселина.
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б) Хемицелулозната фракција содржи ксилоза, арабиноза, галактоза, глукоза и
некои уранични киселини во хидролизатот.
в) Во целулозната фракција, глукозата е доминантна заедно со ксилозата и има
присуство на арабиноза.
На слика 4. 15 прикажани се TLC хроматограмите на екстрактите на
лиофилизираните примероци на Pleurotus sapidus M19 од нашето истражување.
Користевме UV254 светлина и антрон раствор за визуализација на одделените
компоненти по нанесувањето на смесата на TLC плочката. При изведувањето на овој
експеримент беа користени јаглехидратни стандарди, меѓу кои глукоза, фруктоза,
сахароза и пектин во концентрација од 1 mg/ml, но и 1:10 разредување на
неохесперидин и хесперидин. Седум фракции од примероците на ова истражување се
прикажани во хроматограмот на слика 4. 15 - а) и б) и се обележани како 1, 2, 3, 4, 5, 6
и 7. Визуализираните фракции се, всушност, екстрахираните мицелиски примероци
земени во текот на 14 - дневната ферментација и во нив се детектираат шеќери и се
докажува присуството на гликозидните флавоноиди детектирани и видливи со UV
светлина и со антрон растворот. Присуството на глукоза, фруктоза, сахароза и пектин
се потврдува исклучиво по потопување на TLC плочката во антрон растворот за
колориметриско одредување на јаглехидратните компоненти во нанесените примероци.
Сините траги, видливи на хроматограмот на сликата, прикажуваат присуство на
пектински супстанции, додека жолтите детектираат флавоноиди во примероците.
Вредностите на Rf за примероците од аналитичката метода, исто така, се
поклопуваат со соодветните фракции на користените стандарди: Rf (неохесперидин
1:10)=0,85; Rf (хесперидин 1:10)=0, 8167; Rf (глукоза)=0, 483; Rf (фруктоза)=0, 51; Rf
(сахароза)=0, 45; Rf (пектин)=0, 43. Rf вредностите пресметани за мицелиските
фракции од 1 до 7 се Rf=0, 85, што е исто со пресметаната Rf вредност на
неохесперидинот и докажува присуство на овој флавоноид во нанесениот примерок. Rf
вредностите на фракциите од 1 до 7 изнесуваат 0, 51 што се поклопува со пресметаната
Rf вредност на фруктозата. Во овој пример, прикажан на сликата 4. 14 - а) и б), јасно
се гледа присуството и на друга компонента за која немаме стандард за да се утврди
нејзиниот идентитет.
Rf за една компонента е константна од еден до друг експеримент само доколку
условите за изведување и реализирање на тенко слојната хроматографија се постојани
и непроменливи. Тоа се однесува на користениот систем на растворувачи, адсорбентот,
температурата, количината на нанесениот примерок и слично. Овие фактори тешко се
одржуваат постојани од експеримент до експеримент и затоа генерално се земаат
предвид релативните вредности на Rf. „Релативен Rf“ значи дека вредностите се
пријавени во однос на стандард, што значи дека се споредуваат Rf вредностите на
соединенијата истовремено извршени на истата плоча. Колку е поголем Rf на
соединение, толку е поголемо растојанието што го поминува на TLC плочката. Кога се
споредуваат две различни соединенија што работат под идентични услови на
хроматографија, соединението со поголема Rf вредност е помалку поларно затоа што
не комуницира доволно силно со поларниот адсорбент на TLC плочката. Спротивно на
тоа, ако ги познаваме соединенијата во мешавината, може да се предвиди дека
соединението со низок поларитет ќе има поголема вредност на Rf отколку поларното
соединение на истата плочка. Rf може да обезбеди потврден доказ за идентитетот на
соединението. Ако две супстанции имаат иста Rf вредност, многу веројатно е да
станува збор за истото соединение. Ако имаат различни Rf вредности, тие
дефинитивно се различни соединенија.
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а)

б)

Слика 4. 15. а) TLC хроматограм на кој се нанесени стандарди и екстрахирани
примероци на мицелиската култура под UV254 и б) TLC хроматограм по потопување на
плочката со антрон раствор
Во презентираните резултати од истражувањето, кое вклучува мицелиска
култура на P. sapidus вид M19 и во кое се користи TLC методата, видливите точки ja
покажуваат детекцијата на одделени компоненти по нанесување на примероците
составени од комплексна смеса. Со користење на антрон раствор се добива соодветно
обојување, кое не води кон одредени заклучоци. Во екстрактите на лиофилизираната
мицелиска кулура со користење кора од портокал како супстрат, присуството на
пектински супстанции го докажа синото обојување, додека присуството на гликозидни
и агликонски флавоноиди го докажа жолтото обојување.
Alamineh (2018) посебно потенцира дека кората од слаткиот портокал е добар
извор на пектин и има потенцијал да стане важна суровина во индустријата за
преработка на храна. Натаму, El – Nawawi & Shehata (2001) со истражувањето за
факторите кои влијаат на екстракција на пектинот од кората од портокал, дојдоа до
податокот дека овој нус-производ претставува 45% од вкупниот обем од преработени
аргуми и е добар и исплатлив извор за екстракција на пектинот. Кората од портокал
содржи дури 30% пектин од сува материја.
Medic-Šaric et al., 2007 констатираат дека агликонските флавоноиди (оние кои
во својата структура немаат шеќери) во растенијата се јавуваат во најразлични
структури и секоја од нив содржи 15 јаглеродни атоми распоредени во C6-C3-C6
конфигурација. Флавоноидите кои поседуваат голем број на несупституирани
хидроксилни групи или шеќер се поларни супстанци и растворливи во поларни
органски растворувачи. Присуството на шеќер го прави флавоноидот да биде повеќе
растворлив во вода, за разлика од помалку поларните агликони (изофлавони,
флаванони и високо метоксилирани флавони и флавоноли) кои имаат тенденција да
бидат повеќе растворливи во етер или хлороформ. Во погоре наведеното истражување
на Pereira et al., (2017) е наведено користење селективни растворувачи за екстракција
на флавоноиди и од нивниот поларитет зависи извлекување на гликозидни или
агликонски флавоноиди. Направената анализа со повеќе варијанти покажува дека
диметил сулфоксид (DMSO) е најдобриот растворувач за извлекување на гликозидни
флаванони, а хексанот покажува висока селективност при екстракција на
полиметоксилирани флавони. Најзастапен флавоноид извлечен од метанолот како
растворувач е хесперидинот, што е случајот и во нашето истражување. Со помош на
TLC техниката и со употреба на метанолот како поларен растворувач, е детектиран и
идентификуван хесперидинот како најзастапен и најчест флавоноид во нашите
примероци.
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Честото детектирање и застапеноста на хесперидинот во нашите екстракти со
употреба на TLC техниката може да биде резултат и на богатиот мицелиум на
јадливата печурка Pleurotus sapidus M19 која ја користевме за биоконверзија на
биофлавоноидите. Piska et al., 2016 истражувајќи го хемискиот состав на Pleurotus
ostreatus, дошле до заклучок дека таа е богата со примарни и секундарни метаболити и
со хемиски елементи од физиолошко значење, меѓу кои откриени се и флавоноидите
мирицетин, нарингенин, хесперидин, формамонетин и биоханин А. Alam et al., 2010 ја
испитуваат антиоксидантската активност на екстрактите од плодните тела на P.
ostreatus користејќи ја техниката HPLC (течна хроматографија со високи перформанси)
и нивната анализа открила седум фенолни соединенија: нарингенин, хесперетин, гална
киселина, протокатехуична киселина, хлорогена киселина, формамонетин и биоханин
А. Според наодите на ова нивно истражување слободно може да се каже дека
содржината на фенолни соединенија е важен индикатор за антиоксидантскиот
капацитет на габата.
Користењето на методата на тенкослојна хроматографија од страна на Frydman
et al., 2005 е со цел да се постигне биотрансформација на хесперидинот во
неохеспиридин. Тоа се остварува преку 3 чекори:
а) екстракција на хесперидионот од кора од портокал;
б) хидролиза на шеќерните компоненти и
в) битрансформација до неохесперидин со TLC и HPLC методите.
Затоа може да се каже дека ТLC методата е важна лабораториска метода за
квалитативна анализа со можност да се испитуваат повеќе примероци од растителни
компоненти заради добивање точна детекција на биопродукти. Посебно е важно да се
напомене дека оваа метода е исклучително успешна и економски ефтина за користење
во одредување на флавоноидите, за разлика од HPLC методата која што е посложена за
изведување и поскапа.
Студијата на Madeira et al., 2015, во која е претставено испитување на
фенолните соединенија во цитрусни нус-производи од Бразил со употреба на ензимски
процеси, покажува како е извршена нивна идентификација и квантификација со HPLC
методата. Под дејство на ензимите целулаза, пектиназа и таназа било добиено
зголемено производство на хесперетин и нарингин како агликони и намалено на
хесперидинот како гликозиден флавоноид во цитрусниот отпад.
Мобилните фази, користени во TLC техниката, имаат голема улога во
„раселувањето“ на нанесените супстанции на TLC плочката. Користењето „силни“
растворувачи (елуенти) ги туркаат анализираните соединенија нагоре на плочката,
додека „слабите“ елуенти едвај ги придвижуваат одделените компоненти од
нанесените соединенија. Редоследот на јачина/слабост зависи од облогата
(стационарна фаза) на плочката TLC.
Mehmood et al., (2015) го испитувале антибактерискиот ефект на екстрактите од
кората на Citrus sinensis (портокал) за лекување на разни болести предизвикани од
патогени микроорганизми: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
pneumonia, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis,
Serratia marcesnces, Shigella flexneri, Enterobacter amnigenus, Salmonella Typhimurium и
Serratia odorifera. Во табелата 4. 1, дадена подолу, може да се забележи дека овие
истражувачи употребуваат различни комбинации од растворувачи користени како
мобилна фаза во TLC техниката за детекција на биопродуктите. Водата како дел од
комбинацијата за мобилна фаза во оваа методата се користи за детекција на
флавоноидите и тоа на UV бранова должина од 254 nm до 366 nm. За стандарди можат
да бидат употребени било кои биофлавоноиди - неохесперидинот, хесперидинот,
наргининот, нарирутин и многу други. Најдобри резултати во нивното истражување за
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високо одделување на компонентите добиваат со користење на мобилните фази ХМ
(хлороформ:метанол) и БЕВ (бутанол:етанол:вода) проследени со БОВ (бутанол:оцетна
к-на:вода).
Најчесто кај аналитичката TLC метода стационарната фаза е силика гел или пак
различни системи од растворувачи користени како мобилна фаза и се употребуваат за
одделување на фитохемикалии, меѓу кои и флавоноидите (Mehmood et al., 2015).
Силика гелот како стационарна фаза често се користи за одредување на фенолни
компоненти. Конвенционалното одвојување на силика гелот со умерено поларни
мобилни фази што се состојат од мали количини метанол со помалку поларни
растворувачи успешно се користи за полифенолните соединенија. Па така,
ретенциониот фактор (Rf) на различни компоненти е во директна врска со поларноста
преку присуството на –OH групи, што го одредува афинитетот спрема стационарната
фаза (Damian-Reyna et al., 2016).
Според Medic-Šaric et al., (2007) детекцијата и визуализацијата на флавоноидите
се остварува со користење на UV светлина од 254 nm, бидејќи сите флавоноиди
емитираат одредени флуоресцентни сигнали, или пак на 366 nm. Во зависност од
структурниот вид, флавоноидите покажуваат темно жолта, зелена или сина
флуоресценција. Флуоресценцијата може да се подобри со употреба на различни
реагенси во вид на спреј.
Генерално, UV спектрите на флавоноидите и нивните гликозоидни компоненти
се јавуваат на две апсорциони бранови должини: a) 300–380 nm и б) 240-280 nm.
Брановата должина помеѓу 300–380 nm е поврзана со појава на соедиенија во форма на
Б-прстени, додека, брановата должина помеѓу 240–280 nm е повеќе карактеристична за
абсопрција на бензоил соединија во форма на А- прстени. Наргининот, хесперидин и
други јавуваат карактеристичен пик со бранова должина од 210 nm до 240 nm.
Sharma et al., 2013 во студијата во која е изложена идентификација и
карактеризација на биоактивната компонента хесперидин од кората од портокал (Citrus
sinensis), на слика 4. 16, го прикажале детектирањето на две жолетеникави точки од
кои се гледа дека станува збор за хесперидин од кора од портокал. Истата детекција,
која ја презентираат овие истражувачи со жолто обојување, ја добивме и претставивме
и во нашите експериментални истражувања на екстрахираната мицелиска култура, со
што беше утврдено присуството на овој гликозиден флавоноид во екстрахираните
примероци.
Табела 4. 1. TLC на екстракт од кората на C. sinensis (Mehmood et al., 2015)

Употребени
екстракти

Диетил
естер
Хлороформ
Етанол

Хлороформ/метанол
растворувач
(5:5)

Бутанол/оцетна киселина/
вода растворувач
(4:1:5)

Rf
вредност;обојување

Rf вредност; обојување

Rf вредност; обојување

А1=0, 3;
A2=0, 7;
А1=0, 2;
A2=0, 5;
A=0, 3;

А1=0, 4; жолто
A2=0, 7; poзево
A=0, 3; сино

А1=0, 8;

жолто
poзево
сино
жолто
жолто

A=0, 3;
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poзево

Бутанол/етанол/ вода
растворувач
(4:1:2)

жолто

А1=0, 7; poзево
A2=0, 8; сино
А1=0, 2; жолто
A2=0, 4; poзево

Слика 4. 16. TLC хроматограм на кој е прикажана детекција на хесперидин (Sharma
et al., 2013)
Истражувањата на Pereira et al., (2017) за одредување на содржината на
флавоноиди во кората од различни бразилски сорти на цитрусни плодови со
користење на HPLC методата покажале дека најзастапени флавоноиди во овие нуспроизводи од цитрусната индустрија се хесперидин и нарингин. Идентификацијата и
квантификацијата на флавоноидниот состав во секоја од овие бразилски сорти на
агруми биле проценети и овозможиле избор на најдобар растворувач за одделување на
секоја класа на флавоноиди. Притоа, било откриено дека овие соединенија биле со
побогато присуство во лушпите/корите од овошјето отколку во нивните сокови, што
секако зборува за нивниот голем индустриски потенцијал.
Врз основа на овие резултати добиени од TLC анализата може да се констатира
дека во кората од портокал присутен е гликозидниот флавоноид хесперидин, кој
најверојатно се ослободува под дејство на хидролитички ензими целулаза или
пектиназа излачени од коктелот ензими на базидиомицетната габа Pleurotus sapidus
M19. Овие ензими остваруваат хидролиза на повеќето природно застапени соединенија
во клеточните ѕидови на портокаловата кора и од нивното дејство се ослободува
хесперидинот. Во еден дел од примероците исто така се детектира и хесперетинот како
агликонски флавоноид.
Како заклучок со овој труд се нагласува потребата да се истражуваат повеќе
базидиомицетни габи и различните нус – производи кои имаат различен состав за да се
оцени реалниот потенцијал на овие фунги и нивното производство на лигнинолитички
ензими. Добиените резултати ни овозможуваат да заклучиме дека Pleurotus sapidus
M19 е добар кандидат за излачување на лигнинолитички ензими и остварување на
биоконверзија на флавоноидите природно присутни во кората од портокал.
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5. ЗАКЛУЧОК
Врз основа на резултатите добиени од изведеното истражување за
биоконверзија на цитрусните флавоноиди за добивање на биоактивни компоненти, со
употреба на јадливата базидиомицетна печурка Pleurotus sapidus и нејзиниот
монокариотски сој М19, може да се извлечат неколку заклучоци:














Од трите наши испитувани соја на Pleurotus sapidus, само
монокариотскиот сој М19 покажа најдобар раст на хранливата SNL
подлога и понатака го користевме за да добиеме потребен инокулум за
реализирање на субмерзната ферментација.
Следењето на растот на културата во период од 14 дневна субмерзна
ферментација се остварува преку мерењето на количеството на влажна
т.е сува биомаса. Резултатите укажуваат на интензивен раст на
базидиомицетната култура во првите два дена и се претпоставува дека
тоа е резултат на веќе адаптираниот инокулум и/или лесно достапната
глукоза во подлогата, како и достапноста на квасочниот екстракт,
богатата кора од портокал со разни соединенија во хранливиот медиум
кои играат важна улога во приносот на габичната биомаса.
Динамиката на искористување на глукозата како извор на раст на габата
во медиумот укажува дека таа се користи постепено од страна на
габичниот сој и не е клучен фактор за добивање на максимален принос
на биомаса.
Следењето на промената на pH на средината како индикатор за
метаболичка активност на габата Pleurotus sapidus M19 не доведува до
заклучок дека таа продуцира метаболити кои придонесуваат pH на
медиумот благо да осцилира во граница од 4, 5-6. Овие метаболити кои
влијаат на pH на медиумот може да се исто така причина за намалување
на приносот на биомаса.
Вкупните протеини во филтратот добиен по одделувањето на биомасата
најголема содржина во супернатантот прикажуваат во вториот ден од
ферментацијата, кога е всушност и најголемиот раст на габата. Можеме
да заклучиме дека во вториот ден од ферментацијата дошло до
продукција на одредени ензими кои инхибиторно делуваат на габичните
пелети.
Ензимската активност на фенолоксидазите лаказа и манган пероксидаза
во текот на четиринаесет дневната субмерзна ферментација во однос на
пресметаните концентрации на екстрацелуларните протеини не
пројавуваат линеарна зависност. Причините може да бидат различни,
меѓу кои и количеството на инокулум кој може да влијае врз активноста
на овие ензими, тука се и прекумерните концентрации на глукозата кои
може исто така инхибиторно да влијаат во производството на лаказа.
За одредување на вкупната фенолна содржина со примена на FolinCiocalteu методата, изразени во еквиваленти на гална киселина и
еквиваленти на тролокс највисока вредност е добиена во осмиот ден од
ферментацијата. Во однос на нашите резултати и соодветната литература
се смета дека субмерзното култивирање е подобар начин за да се добијат
биоактивни компоненти.
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Антиоксидативниот потенцијал на екстрактите добиени со субмерзното
култивирање на Pleurotus sapidus M19 е испитуван преку редокс
капацитетот со примена на FRAP методата и добиените резултати
покажуваат дека во нашите примероци има присуство на редуцери
(антиоксиданти). Главната улога во антиоксидативната моќ на
примероците се должи на фенолите застапени во самиот габичен
мицелиум, но исто така и од фенолите на портокаловата кора применета
како главен супстрат.
Способноста на фаќање на слободните радикали со примена на DPPH
тестот се изразени како еквиваленти на гална киселина на грам
примерок. Во нашето истражување очигледно е дека екстрактите имаат
антиоксидативна активност, согласно способноста да ги фаќа слободните
радикал, но и дека постојат компоненти во тие екстракти кои не
влегуваат во вкупната фенолна содржина, а имаат способност да ги
заробуваат DPPH радикалите.
Врз основа на добиените резултати од TLC анализата се констатира
присуството на хесперидин и неохесперидинот како гликозидни
флавоноиди, но и во дел од примероците се идентификува и
хесперетинот како агликонска варијанта на претходно споменатиов
флавоноид хесперидин. Базидиомицетната габа Pleurotus sapidus M19
лачи комплексен ензимски коктел, меѓу кои ензими е и лаказата, чија
активност е застапена и во нашето истражување, а која остварува
конверзија на флавоноидите.
Присутни се пектински супстанции, но и други јаглехидрати како што е
фруктозата за која со сигурност имаме добиено детекција во еден од
примероците, но голема е веројатноста за застапеност и на глукозата,
сахароза и други шеќери за кои во нашето истражување немаме добиени
јасни и конкретни резултати, но освртот на литературата го потврдува
нивното присуство во екстрактите на кората од портокал и мицелиската
култура.

Овој магистерски труд укажува на можноста на јадливата група на печурки,
меѓу кои се наоѓа и Pleurotus sapidus, имаат навистина голем потенцијал за
производство на корисни биоактивни метаболити, дека се плоден извор за нивно
искористување во различни индустрии, како и нивна примена во валоризација на
отпадните нус продукти од цитрусната индустрија. Секој габичен вид, генерално,
поседува голема разновидност на биоактивните соединенија и зависно од
проширувањето на знаењето и примената во хемиското, биотехнолошкото и
прехранбеното поле може да се очекува потенцијална примена на овој вид
базидиомицетен вид за продукција на додатоци во исхраната кои може да имаат
позитивен ефект врз здравјето на луѓето, но и негова примена во медицинско и
фармаколошко поле.
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