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Практична робота № 1 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА 

БІОКОНВЕРСІЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. 

 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються спеціальні компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

Біоконверсія (біотрансформація) - це розділ біотехнології, наука з вивчення 

перетворення одних органічних сполук біологічної сировини в інші під дією ферментних 

систем рослинного, мікробного і тваринного походження. 

Сучасна біотехнологія - галузь науки і виробництва з використання біологічних 

процесів у виробничих цілях. Люди використовували біотехнологію багато тисяч років, не 

підозрюючи про це, - варили пиво, пекли хліб, виробляли сир і кисломолочні продукти. 

Становлення сучасної біотехнології стало можливим завдяки великим відкриттям, 

зробленим в кінці XIX- початку XX ст. в різних областях науки, і, в першу чергу, в 

біохімії, мікробіології та генетики. 

Розробка методів генної інженерії, заснованих на створенні рекомбінантних ДНК, 

призвела до того «біотехнологічному буму», свідками якого ми є. Однак, сучасний стан 

біотехнології це лише паростки дерева, дозрівання якого очікується в нинішньому 

тисячолітті. Біотехнологія багатолика. Вона використовує досягнення різних галузей 

науки, таких як мікробіологія, біохімія, генетика, електроніка, хімічна, біохімічна і 

механічна технології, наукові основи отримання харчових продуктів та харчові технології. 

Таким чином, в отримання біотехнологічних продуктів вносять вклад одночасно 

кілька наукових галузей, найбільш важливі з яких: 

- генетична інженерія (техніка рекомбінантної ДНК); 

- біокаталізу; 

- виділення, іммобілізація і стабілізація ферментів; 

- культивування клітин мікро- і макроорганизмів; 

- технологія ферментації - виробництво і переробка відходів; 

- біоелектрохімія. 

Отже, біотехнологія є багатогалузевим і надзвичайно наукомістким виробництвом. 

У наукових і промислових цілях біотехнологія використовує біохімічні, мікробіологічні, 

хіміко-аналітичні та інші методи досліджень, що розроблені і застосовуються в 

фундаментальних науках, які базуються на біотехнології. Формування біотехнології як 

самостійного наукового напрямку привело до розвитку власних методів. Це методи 

культивування біообʼктів, ферментації біомаси, ізоляції та очищення одержуваних 

продуктів. 

Обʼєктами біотехнології служать різні живі організми: віруси, бактерії, гриби, 

клітини, тканини рослин і тварин, які є продуцентами різноманітних речовин. Залежно від 

виду об'єкта розрізняють: мікробіотехнологію, фітобіотехнологію і зообіотехнологію. 

Сучасна біотехнологія є переважно мікробіотехнологією, так як найбільш часто в якості її 

об'єктів застосовуються мікроорганізми. При певних умовах вони, як правило, легко 

розмножуються в поживних середовищах. Відносна простота будови генетичного апарату 

і наявність плазмід у бактерій дозволяє використовувати їх активно в генній інженерії. 
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Мікроскопічні гриби, які характеризуються високим різноманітністю видів і форм, 

широко застосовуються для виробництва кормових добавок, багатих білками і вітамінами, 

а також для отримання антибіотиків. У ряді країн з грибів отримують білки харчового 

призначення - мікопротеіни. 

Фітобіотехнологія заснована на культивуванні калусних тканин або клітин рослин. 

В генній інженерії використовують також протопласти - клітини рослин, позбавлені 

стінок. Рослинні клітини служать джерелами багатьох лікарських препаратів та інших 

біологічно активних речовин. 

Самостійною гілкою біотехнології є зообіотехнологія, в якій використовуються 

клітини тварин і людини. Культивування клітин тварин – найбільш трудомісткий і 

складний процес. Тим не менш, у даний час розроблені способи промислового добування 

противірусного білка інтерферону з - лімфобластів людини і моноклональних антитіл з 

клітин - гібридомів, одержуваних шляхом злиття пухлинних клітин, здатних до 

необмеженого росту, і лімфоцитів, які продукують специфічні антитіла. Ембріональні 

тканини використовуються для репродукції вірусів і у виробництві противірусних вакцин. 

Клітини і тканини тварин є також джерелами високоефективних імуномодуляторів, 

що застосовуються для корекції порушень імунітету. Біоконверсія вивчає не тільки 

перетворення одних природних речовин в інші, але такі складні процеси, як переробка і 

трансформація харчової сировини в корми і харчові продукти, детоксикацію харчових 

продуктів і кормів, біологічну очистку стічних вод та об'єктів природи (ґрунтів, водойм). 

Найбільш важливою областю застосування біоконверсії є харчова промисловість. 

У харчової біотехнології біоконверсивні процеси використовуються на всіх етапах 

виробництва харчових продуктів. 

Сучасне промислове виробництво продуктів біосинтезу є єдиною 

біотехнологічною системою, яка складається з послідовних стадій і операцій, кількість і 

особливості яких залежать від виду продукції, що виробляється та її товарної форми. 

Структура і особливості біотехнології можуть охоплювати окремі операції або 

процес в цілому. Удосконалення біотехнологічного процесу може привести до створення 

нових структурних одиниць і до ліквідації застарілих. 

Визначальними факторами в даному випадку є: 

- використовуваний біологічний агент (об'єкт); 

- субстрат і його біохімічні і біофізичні характеристики; 

- апаратурне оформлення, включаючи системи контролю і управління; 

- технологічний режим або спосіб реалізації; 

- відповідність технологічних процесів, обладнання, приміщень, якості продукції і 

її упаковки вимогам стандартів. 

Біологічним агентом (об'єктом) біотехнологічної системи може бути клітина 

(прокаріот, еукаріот) або вірусна частка. 

Субстратом є живильне середовище для культивування клітин, продуктом – 

біомаса клітин, вірусів або синтезована клітинами речовина, якій при відповідній обробці 

надається товарний вигляд. Одним з основних елементів апаратного забезпечення 

біотехнологічного процесу є біореактор (аппараткультиватор, ферментѐр). При певних 

параметрах і режимах культивування в біореакторах можна вирощувати практично будь-

які клітини. 

Біологічними об'єктами (агентами) біотехнології є різні представники живої 

природи, які діляться на дві імперії: акаріоти (безклітинні, віруси і віріони) та  каріоти 

(клітинні). Відповідно клітинні організми поділяються на домени аркаріот (археї та 

еукаріоти) і еубактеріот (бактерії).  Серед домену аркаріот існує кілька парафілетичних 

таксономічних одиниць нижчого рангу, серед яких домінуючим є еукаріоти, або організми 

з клітинним ядром (рис 1). Слід зазначити, що еукаріоти є складними симбіотичними 
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організмами, що виникли близько 2,5 – 2,0 млрд. років тому як результат 

поліфункціональної взаємодії архебактерій (археот группи асгардархеот, що утворили 

еоцит-ядро) та α-протеолітичних несіркових пурпурових еубактерій (мітохондрії). Окрім 

цього окремі фотосинтетичні еукаріоти, зокрема рослини, червоні та глауконітові 

водорості – результат симбіозу з ціанеями (синьо-зеленими водоростями, майбутніми 

хлоропластами).  

 

 
Рис. 1. Еволюціне співвідношення між існуючими групами клітинних організмів. 

 

Цікавим є також факт того, що в процесі еволюції еукаріот окремі їх групи 

використовували в якості хлоропластів вже представників одноклітинних зелених, 

глауконітових та червоних водоростей, а той представників супергрупи SAR (бурі, 
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золотаві, жовто-зелені водорості, криптофітові, гаптофітові водорості, дінофлагеляти) та 

екскава (евгленозої) (рис. 2). 

 

 

 
 
 

Рис 2. Загальна схема походження фотосинтеричних еукаріот. 

 

Еукаріоти мають складну кладистичну схему розподілу таксономічних одиниць, за 

різними даними утворюючи від 16 до 32 царств (рис. 3). 
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Рис. 3. Філогенетична кладистична схема еукаріот, у відповідності до даних генетичних 

досліджень. 

 

В біотехнології на цей момент загальноприйнятним є поділ на  умовні групи тварин 

(гетеротрофних хижих еукаріот), рослин (автотрофних фотосинтезуючих еукаріот), грибів 

(гетеротрофних адсорбуючих еукаріот). Є ціла низка організмів, що не може бути 

включена до даних груп, які характеризуються змішаним типом живлення, або 

міксотрофією, наприклад окремі таксони груп Дискоба, Криптиста, Гаптиста та ін. Іноді 

всі групи, що не можуть бути віднесені до тварин, рослин та грибів відносять до умовної 

групи Протистів, проте це також суперечить генетичній класифікації, оскільки відмінності 

між окремими групами протистів можуть бути набагато більшими, наприклад,  ніж між 

тваринами та грибами. Розглянемо основні групи організмів, з якими доводиться 

працювати біотехнологу.  

Вірусами є безклітинні частинки розміром кілька нм і видно тільки в електронному 

мікроскопі. Вони є облігатними, тобто обов'язковими, паразитами і можуть 

розмножуватися тільки в клітинах інших організмів. Поза клітин віруси існують у вигляді 
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віріонів, що представляють собою комплекс нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) з білком, 

пов'язаних між собою нековалентними зв'язками. Білкові молекули, що оточують РНК або 

ДНК, створюють оболонку вірусу, звану капсидом. 

За типом нуклеїнових кислот віруси діляться на РНК-вмісні (віруси рослин, а також 

збудники грипу, поліомієліту, СНІДу та інших захворювань) і ДНК-вмісні (бактеріофаги, 

деякі віруси людини і тварин, наприклад, герпесу, віспи та інші). Поряд з типовими 

вірусами відкриті віроїди. Вони являють собою частинки, що складаються з 

низькомолекулярних РНК (240-400 нуклеотидів), і не містять капсидів. 

Бактерії (прокаріоти за старою класифікацією) є без'ядерні, одноклітинні (як 

правило) організми, розміром 0,2-10,0 мкм, та які мають певну форму (палички, коки, 

спіралеподібні форми і т. д.). Внутрішній вміст бактеріальної клітини (цитоплазма) 

ізольовано від зовнішнього середовища клітинної оболонкою, що складається з тонкої 

мембрани і стінки, на яку припадає до 20% сухої речовини бактерій. Клітинна стінка має 

складну будову і надає бактеріальній клітці певну форму. Виняток становлять мікоплазми, 

у яких немає клітинної стінки і, відповідно, певної форми. З точки зору еволюційної 

систематики вони є умовною групою, яка чітко поділяється на еубактерій та архей, що 

насправді є близькими до еукаріот. Розуміння цього факту дозволить в майбутньому 

зрозуміти певні нюанси біотехнологічних процесів, повʼязаних з їх культивуванням та їх 

генетичною трансформацією. 

Бактеріальні клітини, позбавлені клітинної стінки називаються протопластами. 

Протопласти використовуються в клітинно-інженерних дослідженнях. Бактерії 

відрізняються надзвичайною різноманітністю за умовами проживання, пристосовності, 

способам харчування і утворення а також по відношенню до макроорганізмів – тварин і 

рослин. 

Еубактеріі є більш чутливими до умов навколишнього середовища. Багато з них 

здатні паразитувати в багатоклітинних організмах і викликати хвороби людини, тварин і 

рослин. 

Хвороботворні мікроорганізми називаються патогенними. Наприклад, всі відомі 

мікоплазми є патогенними. Паразити бувають облігатними і факультативними. Облігатні 

паразити не можуть жити поза організмом-господарем. До них відносяться, зокрема, 

збудники сифілісу і гонореї. Факультативні (необов'язкові) паразити, наприклад, 

синьогнійна паличка або вульгарний протей, що мешкають у зовнішньому середовищі, 

при зниженні захисних сил організму можуть викликати інфекцію. 

Нехвороботворні бактерії, здатні жити на слизових оболонках і шкірних покривах, 

та які не харчуються "живим білком" називаються сапрофітами. Завдяки великій 

різноманітності бактерій, що володіють широким діапазоном біохімічних особливостей і 

своєрідністю реакцій, що протікають в них – бактерії найбільш часто служать 

біотехнологічними об'єктами. 

Окрему групу утворюють архебактерії, еволюційно близькі до еукаріот. Ці 

організми здатні жити в екстремальних умовах. Так, для галобактерій, виявлених в 

морських солеварнях, оптимальним середовищем проживання є концентрований розчин 

кухонної солі (3,5-5,0 моль / л). Термоацидофільні бактерії здатні жити в гарячих 

джерелах, на схилах вулканів і в териконах вугільних шахт при рН 1-3 і температурах 59-

105 ° С. Унікальною особливістю архей є їх нездатність зростати на звичних живильних 

середовищах, оскільки для їх існування необхідними є особливі екстремальні умови, 

зокрема відсутність активного кисню в атмосфері, надвисокі температури (до 120°С), інші 

значення атмосферного тиску. Тому для їх використання,зокрема для отримання біогазу, 

використовують спеціальні умови та специфічне обладнання. 

З біомаси бактерій та архей отримують різні органічні речовини, зокрема, 

амінокислоти, білки, в тому числі ферменти. Бактерії є зручним об'єктом для генетичних 
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досліджень, так як швидко розмножуються і містять плазмідну ДНК, здатну включати в 

свій склад чужорідні фрагменти. Генетично модифіковані і іммобілізовані на носіях 

клітини бактерій використовуються в науково-дослідних і промислових цілях. Найбільш 

вивченою і широко застосовується в генно-інженерних дослідженнях кліткою є кишкова 

паличка, що мешкає в товстому кишечнику людини. 

Гриби (умовна група, що містить як справжніх грибів, так і інших сапрофітних 

гетеротрофних еукаріот) налічують десятки тисяч видів,  та поєднують в собі окремі риси 

клітин рослин і тварин. Справжні гриби  мають клітинне ядро, як і рослини – міцну 

клітинну стінку; аналогічно клітинам тварин вони мають потребу в деяких вітамінах і 

здатні синтезувати властиві тваринам полісахариди: хітин і глікоген. Інші групи мають 

надзвичайно строкаті характеристики (ооміцети, хітрідіоміцети, слизовики). 

Найбільший інтерес для біотехнології представляють мікроскопічні гриби, до яких 

відносяться дріжджі, що застосовуються в хлібопеченні, пивоварінні та в молочній 

промисловості, а також цвілеві гриби та інші мікроорганізми. Гриби, зокрема, цвілі, 

широко використовуються в якості продуцентів для одержання спиртів, органічних 

кислот, антибіотиків, ферментів, різних біологічно активних речовин і кормового білка. 

Самостійну групу організмів, що представляють собою симбіоз (співжиття) грибів 

з водоростями або з ціанобактеріями, складають лишайники, які є перспективними 

джерелами ряду біологічно активних речовин (ліхеїнова кислота). 

Рослини (фотосинтетичні еукаріоти), що налічують близько 500 000 видів, 

складаються з ядерних клітин, які мають складну будову і виконують різні спеціалізовані 

функції. До них відносяться водорості, які є водними організмами, і вищі рослини, що 

мешкають переважно на суші. Водорості відрізняються від вищих рослин тим, що не 

мають органів і тканин, а являють собою слані, що складаються з недиференційованих 

(однакових) клітин. Серед водоростей до справжніх рослин можуть бути віднесені лише 

глауконітові, червоні та зелені водорості, з яких останні – є базальною групою для вищих 

рослин. Решта  – представники інших еволюційних ліній, зокрема бурі, діатомові, жовто-

зелені, золотаві, криптофітові, евгленові, дінофітові, гаптофітові водорості (рис. 3). Більша 

частина їх ознак є конвергентними, що виникли внаслідок еволюції в подібних умовах 

(екологічних нішах). 

Як і інші рослини, водорості мають здатність до фотосинтезу і багаті різними 

вуглеводами і пігментами. Один з видів водоростей - морська капуста використовується в 

їжу. З водоростей добувають агар-агар та альгінати - полісахариди, які використовуються 

для виготовлення мікробіологічних середовищ і в харчовій промисловості (представники 

бурих водоростей). 

Вищі рослини - багатоклітинні організми, що мають спеціалізовані органи, такі як 

коріння, стебла, листя. Вони складаються з тканин, утворених диференційованими 

клітинами. Тканини розрізняються хімічним складом, будовою і виконують різні функції: 

механічні, покривні, видільні, які проводять і інші. 

 Особливе значення для біотехнології має одна з тканин рослин, звана меристемою. 

Клітини меристеми здатні до поділу, завдяки чому здійснюється зростання, а також 

утворення тканин і органів рослин (тотипатентні). Вони не втрачають здатності ділитися і 

після видалення з рослини. При вирощуванні на спеціальних поживних середовищах 

меристемних клітини дають масу клітин, які діляться - калус, який можна довго 

культивувати, отримувати з нього нові рослини або використовувати для вилучення 

потрібних речовин. Найбільш складним, але в той же час і незмірно більш ефективним, є 

вирощування окремих рослинних клітин в рідких середовищах (в суспензійних 

культурах). 

Завдяки здатності рослин вловлювати світлову енергію сонця і використовувати її в 

синтезі органічних речовин, рослини служать постачальниками живильних речовин для 
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інших організмів (продуценти). Рослини складають більшу частину біомаси Землі, тому 

виробництво і переробка рослинної сировини для задоволення різних потреб людини 

використовується з найдавніших часів. 

Будучи найбагатшими та незамінними джерелами різноманітних вуглеводів, 

ліпідів, вітамінів і багатьох інших фізіологічно активних і лікарських речовин, рослини 

служать перш за все для їх отримання. При цьому до теперішнього часу, незважаючи на 

видатні досягнення біотехнології, використовуються традиційні способи вилучення 

біогенних з'єднань: екстракція, перегонка, фільтрація. 

Однак все більшу роль набувають технології отримання біологічно активних 

речовин з клітинних культур (біостимулятори з женьшеню, протираковий засіб таксол з 

кори тису і ін.), А також популярне виробництво продуктів з генетично модифікованих 

рослин. 

Тварини (хижі гетеротрофні еукаріоти) бувають простими – одноклітинними 

(поліфілетична группа гетеротрофних протистів) і вищими – багатоклітинними 

(монофілетична группа). Як і рослини вони складаються з клітин, що мають ядра. Серед 

протистів є паразити і збудники хвороб вищих тварин і людини. Культивування їх на 

штучних середовищах надзвичайно ускладнене. Однак деякі найпростіші вирощуються і 

використовуються для цілей біоіндикації, в токсикологічних дослідженнях і для 

отримання окремих речовин. Тканини вищих тварин є джерелами повноцінного білка, 

ліпідних речовин і деяких вітамінів, необхідних для харчування людини. 

З органів і крові тварин отримують різні білкові препарати (альбумін, 

імуноглобуліни, ферменти), деякі гормони і інші біологічно активні речовини. Оскільки 

сировина тваринного походження є найбільш дорогою, а вихід кінцевих продуктів  –

недостатньо високий, то в сучасних технологіях все частіше використовуються культури 

клітин тварин або людини, що вирощуються на штучних середовищах (отримання 

інтерферону, моноклональних антитіл). 

Найбільш перспективним і економічним способом виробництва біологічно 

активних речовин є генна інженерія, що дозволяє трансдукувати гени тваринного 

походження в клітини бактерій, які починають синтезувати потрібні субстанції. Так 

отримують в даний час людський інсулін – гормон білкової природи, без якого 

неможливий нормальний обмін речовин, гормон росту і деякі інші речовини. 

Клітини рослин і тварин є складно організованими утвореннями, що складаються з 

цитоплазми і більш щільного ядра. У цитоплазмі містяться внутрішньоклітинні органели: 

мітохондрії, рибосоми і лізосоми, шорсткі і гладкі мембрани ендоплазматичної мережі, 

занурені в водорозчинне середовище клітини – цитозоль. Клітина оточена мембраною, яка 

має виборчупроникність завдяки наявності спеціальних механізмів транспорту речовин. 

Клітинні ядра служать для зберігання генетичної інформації, носієм якої є ДНК. 

Мітохондрії забезпечують клітину енергією за рахунок окислення речовин за 

участю кисню. У них синтезуються також власні білки мітохондрій. Це – виняток із 

загального правила. Всі інші клітинні білки синтезуються на рибосомах. Лізосоми містять 

ферменти для розщеплення різних біополімерів. Мембрани ендоплазматичної мережі 

формують внутрішню структуру (каркас) клітини, на них здійснюються перетворення 

внутрішньоклітинних речовин, а також реакції знешкодження чужорідних сполук 

(ксенобіотиків). 

З мембранами ендоплазматичної мережі пов'язаний апарат Гольджі, який 

представляє собою систему мікротрубочок. В апараті Гольджі відбуваються реакції 

хімічної модифікації білків, а також синтез резервних і секреція з клітини речовин. 

Рідка частина клітини – цитозоль містить ферменти синтезу і анаеробного 

окислення речовин, а також низькомолекулярні органічні і неорганічні сполуки. 
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Особливістю будови рослинних клітин є наявність хлоропластів, в яких 

відбуваються процеси фотосинтезу. Від клітин тварин рослинна клітина відрізняється 

також твердої стінкою, до складу якої входять речовини полісахаридної природи 

(целюлоза, геміцелюлози, пектини) і поліфенольний полімер лігнін. 

Практично всі біотехнологічні процеси тісно пов'язані з життєдіяльністю різних 

груп мікроорганізмів – бактерій, вірусів, дріжджів, мікроскопічних грибів, 

мікроводоростей. Мікроорганізми споживають з навколишнього середовища речовини, 

ростуть, розмножуються, виділяють рідкі та газоподібні продукти метаболізму, тим самим 

реалізуючи ті зміни в системі (накопичення біомаси або продуктів метаболізму, 

споживання забруднюючих речовин), заради яких проводять процес культивування. 

Отже, мікроорганізм можна розглядати як центральний елемент біотехнологічної 

системи, що визначає ефективність еѐ функціонування. 

 Існує пять основних напрямків біоконверсії: 

1) ферментативний гідроліз – коли єдине джерело сировини (вуглеводовмісне), 

наприклад просо, тирсу, солому змішують з активними ферментами, які перетворюють 

частину целюлозного матеріалу в цукри, які потім можна ферментувати в етанол.  

2) ферментація синтез-газу, біогазу, біоетанолу, та інших паливних енергетичних 

матеріалів – коли суміш сировини, що містить не більше 30% води, пертворюється в 

замкнутому середовищі в паливний продукт, що містить в основному такі горючі сполуки 

як етанол, метанол, метан, етан, монооксид вуглецю, водень та ін. Потім охолоджений 

синтез-газ та інші горючі продукти перетворюється в корисні продукти під впливом 

бактерій або інших каталізаторів. Наприклад, після газифікації синтез-газу анаеробні 

бактерії (Clostridium ljungdahlii) використовуються для перетворення синтез-газу (CO, CO2 

і H2) в етанол. Тепло, що виділяється при газифікації, також використовується для 

спільного виробництва надлишкової електроенергії. 

3) CORS  та  Grub Composting (отримання компосту за допомогою мікроскопічних 

грибів, бактеріальних культур та врешті  – дощових червʼяків та личинок комах, зокрема 

личинками чорної мухи) – це екологічно безпечні технології, в яких використовуються 

організми, які харчуються органічними речовинами, для скорочення і перетворення 

органічних відходів в високоякісні корми та матеріали з високим вмістом олії для 

біодизельної промисловості. Цей тип інженерної системи є істотним нововведенням, 

представленим автоматичною модуляцією обробки, здатної адаптувати умови системи до 

біології використовуваного сміття та органічних відходів, покращуючи його 

характеристики для подальшого використання в якості добрив, біодобавок, кормів. 

4) використання ферментативних систем організмів в харчовій промисловості, при 

виготовленні продуктів живлення (сир, ковбаси, хлібні та макаронні вироби, пиво, 

безалкогольні напої, молочнокислі продукти, ферментовані соуси, спиртні напої, чай, та 

ін.). 

5) використання біотрансформації в фармацевтичній, косметичній промисловості, 

медицині, (ферментативні препарати, біологічна трансформація біологічно-активних 

речовин для медицини та косметичної промисловості). 

В нашому випадку ми будемо розглядати процес біоконверсії сировини 

рослинного походження.  

 

Питання для обговорення: 

1. Основні напрямки біотехнології. 

2. Основні напрямки біоконверсії. 

3. Класифікація об’єктів біоконверсії. 

4. Мета і задачі біоконверсії. 
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5.  Використання біоконверсії в народному господарстві. 

6. Класифікація живих організмів, що використовуються в біоконверсії. 

7. Особливості основних біопродуцентів . 

8. Особливості рослинних організмів, що визначають селективність рослинної сировини. 

9. Продукти, які отримуються внаслідок біотрансформації (біоконверсії) рослинної 

сировини. 

Завдання для самостійної роботи  

1. Визначити особливості специфіки біоконверсії (біотрансформації), як підрозділу 

біотехнології. 

2. Проаналізувати мету і задачі біоконверсії. 

3. Визначити, що є суб’єктом і об’єктом біоконверсії. 

 

Практична робота №2 

РОСЛИННА СИРОВИНА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В НАРОДНОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ. 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

Рослинна сировина – це рослинні організми (цілі рослини або їх частини), які 

використовуються людиною в різних галузях промисловості. Залежно від мети 

застосування розрозрізняють сировину харчову, кормову, лікарську (фармацевтичну), 

технічну.  

 
Рис 4. Схема біоконверсії сировини рослинного походження. 
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До технічної рослинної сировини належать відходи деревної сировини (тирса, 

стружки, гілля, зелена маса дерев та кущів), сільськогосподарського виробництва (солома, 

макуха, сіно, мезга, зелена біомаса рослин-енергетиків, таких як рапс, тіфон, шавнат, 

сильфій, льон, жом тощо), відходи харчової промисловості (ресторанів, броварень, 

цукрокомбінатів). Найчастіше дана сировина використовується для подальшого гідролізу 

(перколяційного та  інших форм) при отриманні таких продуктів, як етиловий спирт, 

фурфурол, ацетон, метанол,  горючі смоли, біодизель, ефір, або для сумісної ферментації 

разом з відходами тваринного походження (біогумус та інші біодобрива, піролізний газ, 

генераторний газ, синтез-газ, біогаз, метан тощо) (рис. 5), овочеві та фруктові відходи зі 

складів-зберігання.  

 
Рис 5. Варіанти технологій конверсії біомаси та органічних відходів у теплову енергію 

тапаливо. 

 

Активно використовуються рослинні відходи також для отримання кормів у 

тваринництві та біодобавок до них (силос, кормові продукти БОО, білково-вітамінні 

концентрати, кормові дріжджі). Досить часто використовується гідролітична деструкція 

сировини для поживної цінності кормів). 

Ще одним із важливих шляхів біоконверсії рослинної сировини є використання її 

для отримання лікарських препаратів, біологічних добавок та вітамінів, яке відбувається 

шляхом трансформації тих чи інших біологічно-активних речовин з допомогою 

суспензійних, іммобілізованих рослинних клітинних культур та мікроорганізмів у 

спеціальних ферментарах або з використанням ферментних препаратів, отриманих 

біотехнологічним шляхом). Сировина для даного процесу отримується в ферментерах з 

клітинної суспензії або ж з природних рослинних матеріалів (женщень, левзея 

сафлоровидна, елеутерококк, родіола рожева, півонія лікарська, тис ягідний, наперстянка 
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та ін.). Також, окрім медпрепаратів, таким чином можуть бути отримані також барвники 

(гуміарабік, індіго тощо).  

Харчова рослинна сировина підрозділяється на ту, що культивується і дикорослу. 

До культивованої сировини відноситься плодоовочеву традиційну, плодоовочеву 

генетично модифіковану, зерно і продукти його переробки (традиційне і генетично 

модифіковане), трав'янисту; серед дикорослої - плодоовочеву традиційну і трав'янисту. 

Для виробництва продуктів харчування використовується рослинна сировина 

одного виду, різних видів, а також в комплексі з твариною сировиною. 

Рослини є джерелом засвоюваних вуглеводів (глюкози, фруктози, крохмалю), 

незасвоюваній вуглеводів (клітковини), вітамінів, органічних речовин. Вони синтезують 

органічно активні сполуки (ефірні олії, глікозиди та ін.). До групи, що містить моно- і 

дисахариди, відносяться однорічні та багаторічні рослини. 

З однорічних - це цукрові буряки, цукрова тростина, сорго та ін. До багаторічних в 

основному відносяться плодово-ягідні рослини, плоди яких накопичують більше 5% 

цукрів від загальної ваги. Цукровмісні рослини представляють великий інтерес для 

біотехнологічних процесів. Але так як плоди цих рослин безпосередньо використовуються 

в їжу, то для біотехнологічних цілей можуть бути використані тільки відходи після їх 

переробки. У світовому масштабі кількість субстратів цієї категорії, ймовірно, склало б 

десятки мільйонів тонн. Однак їх збір і переробка обійшлися б дорожче, тому ці субстрати 

просто не враховуються. 

Плодоовочеву сировину, що використовується для переробки, підрозділяють на 

наступні групи: зерняткові (яблука, груша, айва), кісточкові (черешня, вишня, слива, 

абрикоси, персики, кизил), ягоди (виноград, суниця, агрус, смородина та ін.), горіхи, 

тропічні і субтропічні плоди (апельсини, лимони, мандарини, папайя, ананаси і ін.). 

Розрізняють плодову групу овочів, у яких в їжу використовуються плоди і насіння, 

і вегетативну групу, їстівної частиною яких служать коріння, бульби, стебло або листи. 

Кожна група поділяється на підгрупи. 

До плодової групи належать: томатні – томати, баклажани, овочевий перець; бобові 

- горох, квасоля, боби; гарбузові – огірки, кабачки, патисони, гарбуз, а також баштанні - 

кавуни та дині; зернові – кукурудза. 

До вегетативної групи належать: бульбоплоди – картопля, земляна груша, батат, 

ямс, касава; коренеплоди – моркву, буряк, петрушка, пастернак, селера, хрін; капустяні – 

капуста білокачанна, кольорова, брюссельська; шпинатові – шпинат, щавель; салатні - 

різні види салатів, салатний селера; цибулинні - цибуля, часник; пряні листові - кріп, 

базилік, майоран, чабер, естрагон; десертні – спаржа. 

Зернові культури в залежності від хімічного складу підрозділяються на 3 групи: 

1) багаті крохмалем – пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, рис, просо і 

сімейство гречаних; 

2) багаті білком (сімейство бобових); 

3) багаті жиром (олійні культури). 

Солод – це пророщене і висушене в спеціально створених умовах зерно. Солод 

використовують при виробництві пива, полісолодових екстрактів, одержуваних з суміші 

кукурудзяного, вівсяного і пшеничного солодів, концентрату квасного сусла, хлібного 

квасу, безалкогольних напоїв і етилового спирту. 

Основні олійні культури: плоди і насіння олійних рослин. Основні олійні культури: 

соняшник, бавовник, соя, рапс. Льон, рицину, гірчицю і інші олійні культури 

переробляють в порівняно невеликих обсягах. Перспективними джерелами отримання 

рослинних масел є масловмісні відходи харчових виробництв (фруктові кісточки), а також 

висівки і зародки, одержувані при виробництві борошна і крупи. 
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З зернових, бобових і картоплі отримують крохмаль, з цукрових буряків і цукрової 

тростини – сахарозу, з фруктів, ягід і цукрових буряків – пектин, з олійних культур – 

рослинне масло, з сої і пшениці – білкові продукти рослинного походження. 

Крохмаль – основна резервна речовина, яке накопичується в насінні, бульбах або 

коренях рослин. За хімічною природою це полісахарид, в основі будови якого лежить 

глюкозний залишок. Крахмалопаточна промисловість випускає сухий картопляний і 

кукурудзяний крохмаль, глюкозу, різні види патоки, модіфіковані крохмалі, декстрин та 

інші продукти. 

Крохмаль з біотехнологічної точки зору відрізняється від всіх рослинних 

біополімерів: по-перше, він складається тільки із залишків глюкози, з'єднаних один з 

одним α-гликозидной зв'язком; по-друге, ці зв'язки легко розкладаються ферментативним і 

кислотним гідролізом з утворенням суміші зброджуваних моносахаридів – глюкози і 

незначної кількості (1-2%) дисахаридів. До числа крахмаловмісних рослин з високим 

рівнем вмісту полімеру належать однорічні рослини: злаки всіх видів, картопля, сорго, 

батат і касава. 

Саме попередніми ферментативним гідролізом крохмалю амілазами в субстратах 

цієї категорії і подальшим зброджуванням отримують такі національні напої, як російська 

горілка (пшениця, картопля), японське саке (рис), шотландський віскі (ячмінь, пшениця, 

кукурудза), німецький шнапс (картопля, пшениця) , ром (цукрова тростина) і ін. 

Національні традиції пов'язані з приготуванням алкогольних напоїв різної міцності 

(20-40
о
) зі стиглих фруктів або відходів виноробної промисловості. При виробництві 

напоїв цього типу, крім глюкози, бродіння піддаються фруктоза, галактоза, сахароза, 

мальтоза та інші цукри, характерні для більшості стиглих фруктів. Отримані напої 

(сливовиця - Чехія, Грапа - Італія, чача - Грузія) характеризуються приємним запахом, 

хоча часто містять підвищену кількість метанолу. 

Використання пектину і сировини, що містить значну кількість пектинових 

речовин, в харчовій промисловості засноване на його здатності утворювати студені в 

присутності цукру та кислоти. Пектин використовують при виробництві фруктово-

ягідного мармеладу, желе, джемів, пастили, фруктово-ягідних начинок і ін. Пектинові 

речовини – це полісахариди другого порядку, містяться в ягодах, фруктах, бульбах і 

стеблах рослин в розчинній (розчинний пектин) або нерозчинної (протопектину ) формі. 

Пектин використовують в кондитерському, харчоконцентратному, консервному 

виробництвах для отримання виробів желейної структури. 

 

Питання для обговорення: 

1. Класифікація сировини рослинного походження. 

2. Особливості рослинної сировини. 

3. Джерелом яких важливих компонентів є рослини? . 

4. Які культури сільськогосподарські належать до білоквмісних?. 

5. Які культури використовуються в якості джерела вуглеводів? 

6. Які культури використовуються в якості джерела жирів? 

7. В чому полягають особливості плодово-ягідної сировини? 

8. Яка сировина рослинного походження використовується в якості технічної? 

9. Які види сировини рослинного походження є джерелом для фармацевтичної та 

косметичної промисловості? 

 

Завдання для самостійної роботи  
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1. Охарактеризувати основні групи рослинної сировини, що використовується в якості 

харчової. 

2. Охарактеризувати основні групи рослинної сировини, що використовується в якості 

технічної. 

 

Практична робота №3 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В 

РОСЛИННІЙ СИРОВИНІ ЗА УМОВ ЇЇ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

Руйнівні агенти можуть знаходитися як у сировині, так і в навколишньому 

середовищі. До них відносять: ферменти, реакційноздатні речовини сировини, 

мікроорганізми, шкідники, активні речовини навколишнього середовища, світло. Діючи 

одночасно, всі ці руйнівні агенти викликають різноманітні процеси в сировині при її 

зберіганні. Нестійкою до зберігання є переважно харчова сировина, задля зберігання якої 

витрачають значні ресурси. Технічна сировина переважно не вимагає до себе значної 

уваги, проте й у ній можуть розвиватися небажані процеси, наприклад гниття, бродіння, 

інших видів деструктивних процесів, що може призводити до втрат корисної маси або 

навіть до її розігрівання до температур горіння. Фізичні і фізико-хімічні процеси 

відбуваються під дією таких факторів: температура, вологість, газові складові повітря, 

світло, механічні впливи. 

При сорбції газу маса продукту зростає, сипкість знижується, сировина злежується. 

Можливе посилення мікробіологічних процесів. 

При десорбції плоди й овочі в'януть і псуються, рідкі продукти втрачають свої 

властивості. 

Деякі види сировини при зберіганні можуть втрачати ароматичні речовини або 

набувати небажаних смаку і запаху. Це відбувається внаслідок дифузії ароматичних 

речовин у навколишнє середовище або поглинання сировиною летучих речовин, що 

виділяються з товарів, що зберігаються поруч. 

Тому при розміщенні сировини в складах треба дотримуватися правила товарного 

сусідства. Товари, що мають сильно виражений запах (сир, оселедець) і легко віддають 

його в навколишнє середовище, не можна зберігати поруч із продуктами, що легко 

поглинають цей запах. Продукти, що містять ароматичні речовини, повинні бути 

упаковані в газо і паронепроникну тару. 

Причинами появи стороннього запаху можуть бути: тара, наприклад, шухляди з 

хвойного дерева, пакувальний папір, складське приміщення. 

При зберіганні деяких продуктів відбуваються процеси кристалізації (мед, цукор, 

сироп) їх розвиткові сприяє температура; старіння біополімерної сировини (крохмаль, 

білки). Це призводить до змін реологічних властивостей сировини. Здатність полімерів до 

набрякання і розчинення погіршує якість продуктів при зберіганні. 

Значні зміни і втрати сировини відбуваються в результаті механічних ушкоджень 

продуктів і тари. При цьому продукти піддаються мікробному псуванню. Втрати сировини 

зростають за рахунок забруднень. 
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Хімічні процеси протікають без участі ферментів і мікроорганізмів. 

Згіркнення жирів це окисне псування продукту під дією кисню повітря. При цьому 

відбуваються складні перетворення, що супроводжуються накопичуванням у жирі різних 

шкідливих речовин, у тому числі і токсичних. На швидкість згіркнення впливають ступінь 

насиченості кислот, що входять до складу жиру, температура зберігання, присутність 

каталізатора, наявність антиоксидантів. 

Іншим видом хімічного процесу, що протікає при зберіганні продуктів, є 

неферментативне потемніння, пов'язане з реакцією карамелізації сахарів і реакцією 

меланоїдиноутворення (це реакція між азотутримуючими речовинами і карбонільними 

з'єднаннями). Ці процеси негативно впливають на харчову цінність продуктів, їхні 

органолептичні достоїнства. Змінюється колір, з'являється сторонній смак і запах. 

Сповільнює ці процеси зниження температури зберігання. Ефективним інгібітором є 

сірчиста кислота і її ангідрид. 

При зберіганні продуктів у металевій тарі відбувається розчинення металу і 

накопичення його в продукті, а це, в свою чергу, активізує хімічні процеси, які призводять 

до погіршення якості сировини. 

Біохімічні процеси це процеси, обумовлені дією ферменту, що знаходиться в 

сировині. Найбільш важлива роль ферментів при протіканні таких процесів: дихання, 

гідролітичні процеси, автолітичні процеси. 

Дихання пов'язане з дією окисно-відновлювальних процесів. Особливо активно 

воно проходить у післязбиральний період у рослинній сировині. Процес дихання 

супроводжується втратою маси, виділенням тепла і вологи, зміною складу атмосфери. 

Гідролітичні процеси протікають під дією гідролаз (це ферменти третьої групи). 

Відбувається гідроліз білків, жирів, вуглеводів і, як правило, ці процеси погіршують смак і 

запах продукту, є причиною значних втрат. 

Автоліз (саморозчинення) цей процес протікає  у клітинах дріжджів та тваринный 

сировині. У результаті автолізу відбувається амікаліз глікогену (тваринного крохмалю) з 

утворенням молочної кислоти і розщеплення білків м'язової тканини.  

При недостатній вентиляції теплота, що виділяється при диханні, може 

накопичуватися в масі сировини (наприклад тирси, зерна) на, що призводить до 

самозігрівання. Це найбільш небезпечний вид псування зерна. Якщо вчасно не вжити 

заходів для локалізації самозігрівання (сушіння й охолодження зернової маси), зерно стає 

повністю непридатним. 

Однією з головних причин псування сировини при зберіганні є розвиток 

мікроорганізмів. У мікробіологічних процесах розрізняють бродіння, гниття і пліснявіння 

сировини. 

Бродіння це процес окисного розщеплення безазотних органічних речовин під 

дією ферментів, що виділяють мікроорганізми (дріжджі, бактерії, пліснявілі гриби). 

Можливе протікання спиртового, молочнокислого, оцетокислого, протеїнового бродіння. 

Спиртове бродіння викликається дріжджами, молочнокисле -гаммаферментативними 

бактеріями, тобто тип продуктів розкладу (спирт або кислота) залежить від типу, виду і 

раси мікроорганізмів. 

Гниття це глибокий розпад білків і продуктів їхнього гідролізу. Процес збуджують 

гнилобактерії Bas. subtilis, Bas. misimierins. На початкових етапах відбувається 

розщеплення білка, дезалкілірування декарбоксіамінокислот. Потім відбуваються зміни 

продуктів, що утворилися на першому етапі. До продуктів розпаду відносяться аміак, 

аміни, фенол, крезол. Вони мають неприємний запах і токсичні. Усе це робить продукт 

непридатним до використання. 

Пліснявіння обумовлене розвитком пліснявих грибів, що утворюються на поверхні 

продуктів у виді пухнатого нальоту і цвілі різного кольору. 
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Пліснявінню сприяє висока відносна вологість повітря. Плісняві гриби 

розщеплюють білки, жири, вуглеводи. Продукти набувають неприємного смаку і запаху. 

В результаті утворюються афлоноксини  – дуже шкідливі речовини. 

 

Питання для обговорення: 

1. Охарактеризувати процеси, які призводять до руйнації рослинної сировини. 

2. Явище автокатілізу та його причини. 

3. Причини активізації мікробіологічних процесів в рослинній сировині. 

4. Хімічні процеси, які протікають в рослинній харчовій сировині. 

5. Особливості процесу гниття та сполуки, які утворюються внаслідок цього явища. 

6. Пліснявіння та його специфіка. 

7. Процес бродіння та його різновиди. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Охарактеризуйте, до яких наслідків може привести зберігання великої кількості 

рослинної сипкої речовини в замкнутому просторі. 

2. Охарактеризуйте основні групи шкідливих мікроорганізмів, що руйнують рослинну 

сировину. 

 

Практична робота №4 

 

МЕХАНІЗМИ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

БАГАТОЇ НА ВУГЛЕВОДИ. БІОКОНВЕРСІЯ. 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми.  

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

Всі способи переробки рослинної сировини можна розділити на три групи: фізичні, 

хімічні (конверсії), біологічні (біоконверсії). Перші два – є допоміжними при попередній 

обробці сировини, що важко гідролізується. Фізичними методами конверсії є подрібнення, 

пресування (віджимання) і ін. В основі конверсії рослинної сировини хімічними методами 

лежать способи гідролізу полісахаридів кислотами, лугами та розчинами солей. До 

біологічних методів конверсії відносять процеси ферментативного гідролізу і ферментації. 

У біотехнології, як правило, всі ці способи поєднуються. Розглянемо з усіх 

способів конверсії рослинної сировини найбільш переспективний: 

1) Фізичні – помел у вибромлинові і дробарках, пресування, екструзійна  обробка, 

дефібрацій спосіб подрібнення, радіоліз, ультразвук. Використовуються переважно для 

попередньої обробки рослинного матеріалу. 

2) Хімічні (класифікація по виду хімічного реагенту): 

– гідроліз розведеними кислотами, перколяційний, високо-температурний, 

автогідроліз;  
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– гідроліз концентрованими кислотами, двофазний гідроліз (на першій фазі гідроліз 

концентрованою сірчаної кислотою з безперервною отдувкою фурфуролу паром, на 

другій фазі гідроліз целлолігніна розбавленою сірчаною кислотою перколяційним 

методом) і гідроліз галогеновмісними кислотами; 

– гідроліз солями – перколяційна, екструзійна обробка  солями; 

– гідроліз газоподібними агентами. Передгідроліз в парах СО2, гідроліз в парах 

SO2; 

– лужна делігніфікація 

– паровий вибух і методи виділення целюлози. 

3) Біологічні: 

– біоконверсія рослинної сировини ферментами (непряма); 

– пряма біоконверсія рослинної сировини мікроорганізмами (вирощування 

мікроорганізмів, різні види бродіння); 

– біоконверсія рослинної сировини ферментами і мікроорганізмами; 

– біоконверсія рослинної сировини після хімічних та фізичних методів гідролізу. 

4) Комбіновані: 

– механохімічна дефібрація або розмелювання в присутності кислот або солей; 

– термохімічне пряме спалювання, піроліз, газифікація, скраплення, швидкий 

піроліз, синтез метанолу з газу, що утворюється при термічній конверсії біомаси 

деревини; 

– поєднання фізичних і хімічних методів вище перерахованих, наприклад, радіоліз 

в атмосфері СО2 та ін. 

В процесі гідролізу полісахаридів рослинної сировини лежить реакція кислотно-

каталітичного розщеплення глікозидних зв'язків з приєднанням іонів води за місцем 

виникнення вільних валентностей з отриманням моносахаридів. 

В якості найпростішого прикладу реакції гідролізу полісахаридів розглядають 

реакцію гідролізу дисахаридів, наприклад, целлобіози. У випадку з біотрансформацією 

сировини рослинного походження ми маємо справу в першу чергу з дією отриманих 

біотехнологічним шляхом ферментів на багатий полісахаридами субстрат, зокрема  з 

крохмалем, целюлозою, геміцелюлозою, пектином, амілопектином.  

Структурний аналіз молекул ферментів показав наявність в них каталітичного і 

адсорбційного центрів. Адсорбційний центр побудований у вигляді «щілини» над 

каталітичним центром і відіграє роль шаблону, накладеного на каталітичну ділянку. 

Адсорбційний центр володіє заданими геометричними властивостями і таким розподілом 

полярних і неполярних груп, які дозволяють пропускати до центру каталізу і надавати 

необхідну орієнтацію тільки молекулам зі строго визначеними геометричними і хімічними 

властивостями. 

За своєю природою каталітичні ділянки здатні здійснювати перетворення широкого 

кола субстратів, але адсорбційні центри представляють таку можливість тільки 

небагатьом з них. 

Існує шість класів ферментів: гідролази, оксидоредуктази, трансферази, ліази, 

ізомерази, лігази. До гідролаз відносять ферменти, які розщеплюють молекули різних 

субстратів на дві частини з приєднанням води, до однієї з частин приєднується катіон 

водню, а до іншої частини – аніон гідроксилу. 

Більшість позаклітинних ферментів відносять до гідролаз. Різні типи гидролаз 

розщеплюють специфічні зв'язки. Гідролази діють на глікозидні, складноефірні, ефірні, 

пептидні, амідні і кислотно-ангідридні зв'язки. Представниками цього класу ферментів є 

найважливіші глікозідази, карбогідрази, фосфатази, ліпази, рибонуклеази. 
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Ферменти, що каталізують процеси розщеплення полісахаридів до більш простих 

сполук за участю води, відносять до класу гідролаз, а точніше, до карбогідраз (амілази, 

целюлази, геміцеллюлази, полігалактуронази, пектинази і інші). 

Процес гідролізу рослинної сировини залежить від його хімічного складу, від 

фізичної будови і надмолекулярної структури клітинних стінок, що визначають доступ 

ферменту до макромолекулам полісахаридів. Як раніше було показано, до складу 

рослинної сировини входять різноманітні полісахариди. І для їх комплексного гідролізу 

використовують не один фермент, а кілька. Ферменти, об'єднані в комплекси, мають ряд 

особливостей (зміна мікрооточення, кооперативность, дифузійний опір середовища). Це 

призводить до змін кінетичних характеристик здійснюваних ферментами реакцій. 

Ферменти характеризуються значною різноманітністю реакцій. 

Наприклад, кислі фосфатази здійснюють не тільки гідроліз ортофосфорних ефірів, 

але й деяких субстратів, що характеризуються ще й трансферазною активністю – 

здатністю переносити фосфорні залишки від одного субстрату до іншого.  

 

Питання для обговорення: 

1. Які види конверсії рослинного матеріалу існують? 

2. Чи є фізичні види конверсії рослинного матеріалу самодостатніми?. 

3. З допомогою яких агентів здійснюється біоконверсія. 

4. Пряма та непряма біоковерсія. 

5. Змішана біоконверсіята її суть. 

6. Групи ферментів, що використовуються в біоконверсії. 

7. Позаклітинні ферменти. 

8. Комбінована біоконверсія. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Скласти блок-схему видів конверсії  та використання  продукції. 

 

 

Практична робота №5 

 

МІКРООРГАНІЗМИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ  

ДЛЯ ГІДРОЛІЗУ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія, доповідь-презентація. 

 

Теоретичні відомості 

 

Існує безліч організмів, які можуть бути використані для гідролізу рослинної 

сировини та отримання цільових продуктів та ферменти яких можуть бути використані 

для цієї ж мети.  

1) Організми, що гідролізують крохмаль. Гідроліз крохмалю відбувається під 

дією амілолітичних ферментів. До групи амілолітичних ферментів відносяться а- і β-

амілази, глюкоамілаза, пуллуланаза, ізоамілази. Амілази дуже широко поширені в 

природі. Вони синтезуються багатьма мікроорганізмами (бактерії, гриби, актиноміцети, 
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дріжджі) і рослинами. В даний час головним джерелом амілаз є мікроорганізми, особливо 

бактерії, гриби і рідше дріжджі. 

Ізоамілази (глікоген-6-глюканогідролаза,), або дебранчінг-фермент, гидролизує а-

1,6-зв'язки в розгалужених субстратах, таких як амілопектин, β-граничні декстрини. Він 

виробляється переважно мікроорганізмами. такими як Ваcillus amyloliquefaciens, 

Cytophaga, Streptomyces, Pseudomonas amyloderamosa, Saccharomyces cerevisiae та ін., 

ферменти яких мають здатність гідролізувати субстрат при рН від 3,5 до 6,5 і 

температурах від 25 до 52 ° С. 

2) Мікроорганізми, що гідролізують пектин та пектинові кислоти. Гідроліз 

пектинових речовин відбувається під дією пектолітичних ферментів. 

Пектиназу утворюють багато мікроорганізмів (мікроскопічні гриби, бактерії і деякі 

види дріжджів). Найбільшою продукує здатністю володіють мікроскопічні гриби, 

особливо різні види роду Aspergillus: A. awamori, A. foetidus, A. niger, A. terreus і ін. 

Здатність до біосинтезу пектіназ відзначається у представників родів Penicillium, 

Sclerotinia, Botrytis, Trichothecium, Fusarium і деяких інших. 

Серед бактерій знайдені активні продуценти пектиназ, що відносяться до роду 

Clostridium, а також відзначається здатність до утворення пектиназ у деяких бактерій, що 

відносяться до видів Bacillus polymyxa, В. felseneus, Klebsiella aerogenes, і деяких інших. 

Серед дріжджів пектолітічні ферменти утворює культура Saccharomyces fragilis. 

Полігалактуронази (ПГ). Полігалактуронідгліконогідролаза (КФ 3.2.1.15) здійснює 

гідролітичні розщеплення α-1,4-глікозидних зв'язків в ланцюзі пектинових речовин. У 

рослинах полігалактуронази зустрічається рідко і в невеликих кількостях. Вона 

продукується мікроорганізмами, особливо грибами та бактеріями. 

Ендо-ПМГ-I, яка належить до групи поліметілгалактуроназ (ПМГ), широко 

поширений серед грибів, особливо у видів Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Neurospora 

crassa, A. awamori і ін. 

Ендо-ПГ-II - разріджуюча полігалактуроназа, яка гідролізує пектинові або 

пектовую кислоту, синтезується грибами і бактеріями. 

3) Мікроорганізми, що гідролізують целюлозу.  

Целюлази майже виключно синтезуються тільки мікроорганізмами, саме 

анаеробними бактеріями роду Clostridium, мікроскопічними грибами та іншими. 

Целюлоза руйнується представниками багатьох родів мікроорганізмів – Alternaria tenuis, 

Aspergillus amstelodamy, A. fumigatus, A. oryzae, A. terreus, Cellovibrio gilvus, 

Cephalosporium sacchariticus, Chaetomium globosum, Fusarium culmorum, F. oxysporum, F. 

solani, Jrpex lacteus, Myrothecium verrucaria, Penicillium notatum, P. variable, Rhizopus 

oryzae, Stachybotrys alternans, Trichoderma koningii, T. lignorum, T. viride, T. longibrachia-

tum, Geotrichum candidum, Cytophaga і ін. 

4) Мікроорганізми, що гідролізують геміцелюлозу.  

Багато мікроорганізмів утворюють ферменти, що гідролізують такі геміцелюлози, 

як β-глюкан, ксилан і їх похідні. β-глюканаза утворюються грибами, бактеріями і 

дріжджами, які синтезують целюлази, причому спороносні бактерії В. subtilis і В. 

mesentericus синтезують з комплексу гемицеллюлазу тільки β-глюканазу, що знижує їх 

практичну значимість. Продуцентами ксиланаз є гриби, актиноміцети, бактерії, дріжджі. 

Найвищою продукує здатністю володіють гриби, які належать до родів 

Trichoderma, Trichothecium, Penicillium, Stachybotrys і особливо види роду Aspergillus. β-

глюкозидази утворюють бактерії, дріжджі, гриби. Найбільш активними продуцентами β-

глюкозидаз є гриби, що належать до родів Trichoderma і Aspergillus. 

 У більшості мікроорганізмів – продуцентів ксиланаз знайдено два типи ферментів, 

що гідролізують основний ланцюг ксиланів: це ендо- 1,4-β-ксиланази і екзо- 1,4-β-

ксилозідази. Молекулярна маса ендо- 1,4-β-ксиланаз лежить в межах від 16 000 до 50 000. 



23 

 

Молекулярна маса екзо- 1,4-β-ксілозідаз варіює досить сильно в залежності від виду 

продуцента, приблизно від 30 000 до 100 000, але вона, як правило, трохи вище, ніж у 

ендо- 1,4-β-ксиланаз. Найчастіше оптимум дії ксиланаз спостерігається при рН від 4 до 7 і 

при температурі від 30 до 50 ° С. У складі ксиланаз знайдено велику кількість кислих і 

ароматичних амінокислотних залишків. Здебільшого ці ферменти – глікопротеїди. 

5) Мікроорганізми, що гідролізують білки. Протеолітичні ферменти 

синтезуються практично усіма живими істотами. Ці ферменти дуже широко поширені в 

природі. З рослин промисловий інтерес представляють плоди динного дерева, пагони і 

листя інжиру і відходи переробки ананасів. Активними продуцентами протеїназ є бактерії, 

мікроскопічні гриби і актиноміцети. При промисловому одержанні протеїназ найчастіше 

використовують мікроорганізми, що відносяться до родів Bacillus, Aspergillus, Penicillium, 

Streptomyces, Pseudomonas і деякі інші. 

6) Мікроорганізми, що гідролізують ліпіди. Гідроліз ліпідів відбувається під дією 

ліполітичних ферментів. Ліпази містяться в помітних кількостях в насінні багатьох 

рослин: жита, пшениці, вівса, сої, бавовнику і особливо рицини. Ліпази утворюють дуже 

багато мікроорганізмів. Бактерії, як правило, накопичують внутрішньоклітинну ліпазу, а 

актиноміцети, гриби і дріжджі – переважно позаклітинну. Серед бактерій знайдені активні 

продуценти ліпаз, що відносяться до родів Pseudomonas, Bacillus, Acinetobacter, 

Propionibacterium, Chromobacterium, Alcaligenes. Серед дріжджів кращими продуцентами є 

представники роду Candida (С. lipolytica, С. paralipolytica, С. суlindraceae). Для 

промислового використання найчастіше рекомендуються мікроскопічні гриби. Висока 

ліпазна активність відзначається у грибів родів: Geotrichum, Aspergillus, Mucor, Rhizopus, 

Penicillium, Oospora і Humicola. Продуценти ліпаз знайдені і серед актиноміцетів (види 

Streptomyces flavogriseus, Thermoactinomyces vulgaris і ряд інших). Великий промисловий 

інтерес викликають мікроорганізми, які продукують термостабільні ліпази, особливо 

представники родів Geotrichum, Aspergillus і Mucor.  

7) Мікроорганізми, продуценти ферментів негідролітичних реакцій (допоміжні 

ферменти). 

Каталаза (КФ 1.11.1.6)  

Каталаза Penicillium vitale має широкий рН-оптимум - від 4 до 9, стабільна при 

температурі до 65 ° С. 

Глюкозооксидаза (КФ 1.1.3.4) каталізує окислення глюкози в глюконовую кислоту. 

Промислові препарати глюкозооксидази виділяють з культур мікроскопічних грибів. 

Активні продуценти позаклітинної глюкозооксидази – гриби Penicillium і Talaromyces, 

найбільш перспективні види P. vitale, P. amagasakiense і P. funiculosium. Фермент з P. vitale 

має молекулярну масу 150 кДа, оптимальний рН 5,6-5,8, стабільний при рН 3-7 і 

температурі до 50оС. Інгібітори – іони ртуті і міді, стабілізатори – іони кальцію і амонію. 

Лакказа (КФ 1.14.18.1). 

Лакказу грибів роду Сoriolus мають молекулярну масу 60-69 кДа, оптимум дії при 

рН 4,4-5 і температурі 50-55 ° С. Фермент з C. versicolor містить 4 атома міді на молекулу. 

Зміст вуглеводного компонента в лакказу C. zonatus становить близько 10%. 

Циклодекстринглю-канотрансфераза (КФ 2.4.1.19). 

До реакцій перенесення відносять реакцію утворення циклодекстринів з крохмалю, 

що каталізуються ферментом циклодекстринглюканотрансферазою (КФ 2.4.1.19), що 

належить до класу трансфераз. Для циклодекстринглюканотрансфераз B. macerans, B. 

licheniformis, Micrococcus varians і Klebsiella pneumoniaе характерним є переважання α-

циклодекстринів, B. circulans, B. megaterium, M. luteus – β-циклодекстринів, B. subtilis – γ-

циклодекстринів. На співвідношення форм циклодекстринів впливають видові 

особливості крохмалів. 
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Питання для обговорення: 

1. Охарактеризувати основні групи ферментів різного походження. 

2. Мікроорганізми, продуценти гліколітичних ферментів. 

3. Мікроорганізми – джерела ліпаз.. 

4. Мікроогрганізми – джерела протеаз. 

5. Мікроорганізми, ферменти яких здатні розщеплювати целюлозу, геміцелюлозу, пектин, 

амілопектин, пектинові кислоти.  

6. класифікація організмів – продуцентів ферментів та їх властивості. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Зробити презентацію щодо використання ферментативних систем в процесі 

біотрансформації сировини ролинного походження в різних галузях народного 

господарства. 

Практична робота №6 

СПОСОБИ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ  РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

ФІЗИЧНИМ ТА КОМБІНОВАНИМ СПОСОБОМ 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

 До фізичних способів конверсії рослинної сировини можна віднести подрібнення, 

екструзію, дифібрацію, радіоліз і ультразвук. Найчастіше використовують комбіновані 

методи конверсії, тобто фізичні методи спільно з хімічними і біологічними способами 

конверсії. 

Механічна і механохімічна деструкція рослинної сировини 

До процесів механічної деструкції рослинної сировини відносяться: подрібнення, 

екструзія, дефібрація. До процесів механохімічної деструкції – комбіноване використання 

механічних і хімічних методів обробки рослинної сировини. 

Подрібнення і кислотний гідроліз. При розмелюванні целлюлозовмісних 

матеріалів на вібромлинові з подальшим сірчанокислотним гідролізом в порівнянні з 

гідролізом без помолу вихід моносахаридів збільшується. Максимальний вихід 

моносахаридів з целюлози при t = 180
о
С підвищується з 40 до 78%, а з деревини з 31 до 

44%. В  даних препаратах міститься близько 20% фракції, що легко гідролізується та яка 

переходить в моноцукри при обробці протягом трьох годин киплячим 10% -ним розчином 

сірчаної кислоти. Але при цьому спостерігалася рекристалізація целюлози. Її вдалося 

усунути шляхом підвищення температури до 160-180
о
С, але при цьому знижувався вихід 

редукуючих речовин. Більш раціональним виявився спосіб розмелювання сухої целюлози 

або деревини в присутності невеликих кількостей адсорбованого хлористого водню. 

Гідроліз при цьому проходив за 30 хв з хорошим кількісним виходом редукуючих 

речовин. Аналогічні результати отримані при використанні розведеної сірчаної кислоти 

до сушки деревини з подальшим подрібненням на вібромлинові. Таким чином, 
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механохімічна деструкція дозволяє значно підвищити вміст целюлози і деревини, яка 

гідролізується. 

Процес екструзії. Цей процес полягає в продавлюванні продукту через отвір 

невеликого розміру або фільєру. Процес відноситься до безперервних динамічних 

процесів в рідкій і твердій фазах. Він може бути одноступеневим і багатоступеневим, з 

прямоточним або протитечійним струменем. У порівнянні з таким простим, 

загальнодоступним способом конверсії рослинної сировини, як подрібнення, екструзія є 

більш ефективним способом обробки. При екструзії рослинну сировину піддають 

механохімічному деформуванню, а потім відбувається «вибух» продукту за рахунок 

різниці тисків в екструдері і в атмосфері. В результаті гомогенна маса спучується і 

утворюється продукт з мікропористої структурою. Розрізняють екструзію холодну (60-90 

атм, 45-75
о
С) і гарячу (50-90 атм, 200

о
С, 15-120 с). Екструдуванню піддають не тільки 

фуражне зерно, а й комбікорми. При барометричній обробці комбікормів поліпшуються 

не тільки їх санітарно-гігієнічні показники, а й смакові, дієтичні властивості, зростає 

поживна цінність за рахунок доступності і засвоюваності поживних речовин, в першу 

чергу, крохмалю. Екструдування комбікормів дозволяє поєднати барометричну обробку 

корму з наданням йому форми гранул. 

Процес екструзії з паровим вибухом. Метод є безперервним в твердій фазі. Рідка 

фаза відсутня. При автогідролізі деревина та інші види рослинної сировини піддають 

обробці водяною парою без введення будь-яких каталізаторів. Каталізатором процесів 

гідролізу геміцелюлози і целюлози в цьому випадку слугує оцтова кислота, яка 

відщеплюється від полісахаридів. Відомо, що полісахариди рослинного сировини 

частково ацетильовані. Ацетильні групи приєднані до ангідро -α - ксілопіронозним і 

ангідро -α - D-маннопіранозним елементарних ланок при 2 і 3 вуглецевих атомах. В 

результаті екструзії відбувається розрив частинок на окремі тонкі волокна і збільшується 

кількість легкогідролізуємих полісахаридів. При цьому геміцелюлози перетворюються в 

моно- і олигоцукри, а також продукти їх вторинних перетворень; лігнінруйнуючих з 

утворенням фракції зі зниженою молекулярною масою і збільшенням кількості речовин, 

розчинних у водному розчині лугу. 

Вибуховий автогідроліз в даний час розглядається як найбільш переспективний 

метод попередньої обробки рослинної сировини перед його ферментативним гідролізом. 

Ступінь конверсії целюлози деревної тріски досягає 85% при послідовному проведенні 

процесів автогідролізу (235
о
С, 4,34 МПа, 0,5-2 хв) і гідролізу. При автогідролізі лушпиння 

насіння соняшнику (200
о
С, 6,9 МПа, 5 хв) з подальшим ферментативним гідролізо за 

перетворення целюлози в глюкозу за 24 год досягає 68% і за 72 год – 80%. 

Процес екструзії і високотемпературний гідроліз сірчаною кислотою. Метод є 

безперервним за рідкої і твердої фаз. Для його реалізації за кордоном (США) 

використовують безперервний двочервʼячний екструдер. Здійснюють 

високотемпературний гідроліз тирси (t = 220-250
o
 C, P = 2,5-5 МПа, час = 25 с). Процес 

розроблений в Нью-Йоркському університеті. Гідролізну сировину з бункера направляють 

в екструдер, що має зони прогріву і гідролізу. Температура в зоні прогріву 100
о
С, в зоні 

гідролізу 200-250
о
С і тиск 3-6 МПа. Тривалість гідролізу 25 с. Гідролізатмассу видають в 

випарник за допомогою клапанного пристрою, що забезпечує герметичність апарату. 

Концентрація моносахаридів в гідролізаті близько 10%. Вихід глюкози від целюлози 

становить 50-55%. 

Процес екструзії і лужної делігніфікації. Метод відноситься до багатоступеневих 

безперервних за рідкої і твердої фаз. 

Автогідроліз геміцелюлози проводять в апараті шнекового типу при тиску 2,4 МПа 

протягом 4 хв (витрата пара 0,7 кг / кг тріски). Отриманий волокнистий матеріал 

промивають гарячою водою і відокремлюють прогідролізованні вуглеводи геміцелюлоз з 
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метою отримання кормових дріжджів. Залишок целлолігніну промивають 0,4% -ним 

розчином їдкого натру. При цьому видаляють до 90% лігніну в вигляді розчину. Розчин 

лігніну нейтралізують, лігнін виділяється в осад, його відокремлюють і використовують в 

якості палива. Волокнистий залишок – целюлозу гідролізують в двохчервʼячному 

екструдері 0,5-1,0% розчином сірчаної кислоти (гідромодуль 0,3) при температурі 200
о
С 

протягом 5 хв. Вихід глюкози з целюлози - 50-60%. Зміст моносахаридів в гідролізаті - 

13%. 

Гідролізат нейтралізують вапном, декантирують і центрифугують для більш 

повного відділення моноцукрів. Гексозний нейтралізат використовують у виробництві 

етилового спирту або кормових дріжджів. В результаті безперервної двоступеневої 

спиртової ферментації отримують 6-7% -ний розчин спирту і вуглекислий газ. 

Дана технологія дозволяє розділити основні компоненти деревини (геміцелюлозу, 

целюлозу та лігнін) і отримати в якості продуктів кормові дріжджі, етиловий спирт, 

фурфурол і паливо (лігнін). 

Дефібраційний спосіб розмелювання. Метод відноситься до безперервних у 

твердій фазі. Рідка фаза відсутня. Дефібраційний спосіб розмелювання деревної тріски 

застосовують у виробництві кормових вуглеводних добавок і деревоволокнистих плит. 

Для цього використовують апарати типу «дефібратор», а також установки гарячого 

розмелювання. Найбільш ефективні результати отримані при поєднанні процесів 

дефібраціі і кислотного гідролізу. 

Дефібраціонний спосіб розмелювання і кислотний гідроліз. Встановлено, що 

можливо спільне використання процесів дефібраційного способу розмелювання і 

кислотного гідролізу у виробництві фурфуролу, етилового спирту, кормових дріжджів і 

кормової оцукрованої деревини. Процес відноситься до динамічних безперервних 

процесів у рідкій і твердій фазах. Досліджували вплив процесів сірчанокислотного 

гідролізу розмеленої протягом 5-60 с на лабораторному дефібраторі деревної тріски 

хвойних порід деревини, попередньо просочених водою або кислотою (0,5-10,0%) і 

пропарений водяним насиченим паром протягом 5-30 хв, на гранулометричний склад, 

структуру і хімічний склад деревної маси. Дослідження показали, що наявність в 

середовищі каталізатору надає найсильніший вплив на геометрію частинок. В результаті 

хіміко-термічної обробки розмеленого матеріалу відбувається розкриття лабіринтової 

системи субмікрокристалічних пор і капілярів. При цьому руйнується аморфна частина 

полісахаридного комплексу, змінюється надмолекулярну будова целюлози. Відбувається 

зниження ступеню полімеризації (СП) (віскозометрічний метод) і індексу кристалічності 

(ІК) целюлози. Найбільше зниження ступеню полімеризації відбувається при обробці 

сировини сірчаною кислотою 2-4% -ної концентрації. Подальше збільшення концентрації 

кислоти не приводить до зміни ступеня полімеризації. В результаті статистичної обробки 

були визначені оптимальні умови гарячого розмелювання: в присутності 2-4% сірчаної 

кислоти при температурі 165
о
С.  

Дефібраційний спосіб розмелювання і лужна делігніфікація. У Канаді в фірмі 

«Jotech Corp.» використовується вибуховий дефібратор (t = 240-250
o
 C, P = 3,5 MПа). 

Більш перспективним в даний час є поєднання процесів автогідролізу, парового вибуху і 

лужної екстракції лігніну. Процес парового вибуху здійснюють в три стадії: автогідроліз, 

вибух-дефібрація лігноцелюлози і екстракція розчинної частини продуктів з отриманням 

нерозчинного залишку целюлози. Лігнін в рамках цієї схеми отримують розчиненим у 

водному розчині лугу. Таким чином, спосіб дозволяє розділити три складові деревини: 

геміцелюлози, целюлозу та лігнін. Отримувані компоненти деревини високочутливі до 

ферментативному розкладання. Вибуховий дефібратор працює при тиску 3,5-7,0 МПа і 

температурі 240-300
о
С. Продуктивність – 250 т деревини на добу. Маломодульний 

гідроліз дозволяє отримати після видалення лігніну фільтрат з концентрацією редукуючих 
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речовин 10-12% і після спиртового бродіння спиртову бражку з концентрацією етанолу 5-

6%. 

Радіоліз рослинної сировини. При опроміненні целюлози дозою близько 5 х 108-5 

х 109 радій в ній значно зростає вміст фракції, що легко гідролізується. При опроміненні 

бавовняної целюлози дозою 6 • 108 радій вона на 98% розчиняється в холодній воді. 

При радіолізі деревини дозою 6х108 радій розчинність деревини в 10% -ому 

розчині сірчаної кислоти при t = 100оС збільшується з 22% до 67%, а вихід редукуючих 

речовин (РВ) - з 18 до 42%. Ці результати зростають зі збільшенням температури процесу. 

Однак економічність процесу радіолізу залежить від вартості електроенергії, що 

витрачається на опромінення. Зазначені дози опромінення збільшують витрати на гідроліз 

деревини, і в даний час цей спосіб не має промислового застосування. Крім того, при 

існуючому рівні техніки використовуване обладнання  є громіздким. Поєднання процесів 

радіолізу і обробки матеріалу в парах вуглекислого газу дозволило отримати 

целлобіозу і глюкозу. Глибокий розпад целюлози пояснюють дією продуктів дисоціації 

вуглекислого газу. 

Даний процес можна проводити в присутності целлюлолітичних ферментів, тобто 

поєднувати фізико-хімічну обробку з ензиматичними каталізом. Можливе використання 

також лігніназ.  

Дія ультразвуку на рослинну сировину. Ультразвук – ефективний фізичний засіб 

для впливу на фізико-хімічні властивості матеріалів. Ультразвукова обробка матеріалів 

використовується в різних технологічних процесах (розчинення, очищення, знежирення, 

знегажування, фарбування, подрібнення, просочення, емульгування, екстрагування, 

кристалізація, полімеризація, запобігання утворенню накипу, гомогенізація, ерозія, 

біохімічні процеси, хімічні і електрохімічні реакції і ін.) з метою їх прискорення (в 10-

1000 разів), збільшення виходу продукту і підвищення його якості. При поширенні УЗ-

коливань в середовищі виникає чергування хвиль стиснення і розрідження, відповідне 

частоті коливань УЗ хвилі. Це явище називається ультразвуковим тиском. Під дією УЗ-

коливань частинки середовища коливаються при встановленні їх рівноваги, а також 

зміщуються. Це явище називається ультразвуковим вітром. При досить великих 

градієнтах звукового тиску відбувається турбулізація потоків в прикордонному 

дифузійному шарі. При поширенні інтенсивних УЗ-коливань (1-2 Вт / см
2
) в рідині 

утворюються розриви, в які спрямовуються розчинені в рідині гази і пар. Ці найдрібніші 

бульбашки називаються кавітаційними. Бульбашки кавітації здійснюють пульсації 

коливання, навколо них утворюються сильні мікропотоки, що призводять до активної 

локальної турбулізації середовища. Виникаючі інтенсивні мікро- і макропотоки 

призводять до перемішування компонентів середовища, до екстрагування розчинних 

компонентів з рослинної сировини і матеріалів, утворення стійких емульсій та ін. Таким 

чином, вплив УЗ-коливань на різні середовища обумовлені ефектами кавітації, 

ультразвукового вітру і ультразвукового тиску. Максимальний їх вплив викликано 

ультразвуковою кавітацією. 

Найчастіше ультразвукову обробку рослинних матеріалів використовують у 

фармацевтичній, парфумерній і харчовій галузях промисловості. В основному 

ультразвуковій обробці піддається крахмаловмісна і лікарська сировина, ягоди, фрукти, 

подрібнені до розміру часток 0,5-1,5 мм. Встановлено, що в діапазоні частот 19 кГц-1 мГц 

при температурі 30-60
о
С можливо витягти практично всі відомі речовини, які 

продукуються рослинами. Для отримання соків рекомендують озвучування при частоті 

19-22 кГц і потужності 2-10 кВт протягом 15-30 хв. 
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Питання для обговорення: 

1. В чому полягає суть змішаних методів конверсії  та в чому їх перевага?. 

2. Радіоліз, як перспективний шлях попередньої обробки рослинної сировини. 

3. Використання ультразвуку в якості засобу подрібнення сировини. 

4. Що таке ковітація? 

5. Які хімічні методи гідролізу використовуються в поєднанні з дефібраційним способом 

розмелювання при попередній обробці сировини? 

6. В чому полягає суть вибухового авто гідролізу? 

7.В чому полягає суть процесу екструзії та в поєднанні з якими іншими методами від 

використовується? 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Розглянути обладнання, яке використовується при процесі фізичної та комбінованої 

конверсії . 

2. Перевага методів комбінованої конверсії рослинної сировини. 

 

 

Практична робота №7 

ХІМІЧНІ МЕТОДИ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИННОЇ 

СИРОВИНИ. 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

До хімічних методів конверсії рослинної сировини відносять кислотний гідроліз і 

способи лужної і сульфітної його делигніфікації.  Методи делігніфікації деревини 

використовують в целюлозно-паперовому виробництві.  

Способи кислотного гідролізу мають ширшу сферу застосування (перколяційний 

гідроліз, двофазний гідроліз, автогідроліз), їх використовують в гідролізному виробництві 

для отримання етилового спирту, кормових дріжджів, фурфуролу, глюкози, ксиліту.  

Дані методи гідролізу використовують для сировини, яка важко гідролізується, до 

якої відносять целюлозовмістну і пінозанвмісну сировини, а також для крахмаловмісну 

сировину (некондиційне зерно, висівки та інші відходи переробки зерна). 

Розглянемо хімічні способи гідролізу рослинної сировини згідно з поданою 

класифікації по виду хімічного реагенту:  

Процеси гідролізу рослинної сировини розведеними кислотами. 

У гідролізної промисловості Росії використовують способи гідролізу рослинної 

сировини розведеними кислотами: перколяційний і автогідроліз. В основі способів 

гідролізу рослинної сировини розведеними кислотами лежить реакція кислотно-

каталітичного розщеплення глікозидних зв'язків полісахаридів з приєднанням іонів води 

за місцем виникнення вільних валентностей з отриманням моносахаридів. Даною реакції 

супроводжує побічна реакція дегідратації пентоз з утворенням фурфуролу і інші реакції. 
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При переробці деревних відходів змішаних і хвойних порід методом 

перколяційного гідролізу отримують гідролізат, що містить моносахариди, 

фурфуроловмісний конденсат (на основі парів самовипаровування) і лігнін. У разі 

використання такого способу гідролізу як «автогідроліз», отримують рослинно-

вуглеводний корм, або фуфуровмісний конденсат і рослинно-вуглеводневий корм, або 

фурфуроловмісний конденсат і гексозний гідролізат. Нейтралізовані гідролізати рослинної 

сировини використовують для отримання етилового спирту, кормових дріжджів і 

фурфуролу, а також ксиліту і глюкози. Для кожного способу переробки деревини і 

сільськогосподарських відходів існують свої режими гідролізу, а одержувані гідролізати 

мають різний хімічний склад (за змістом гексозних і пентозних моносахаридів, а також 

домішок, частина з яких інгібують процеси біосинтезу). 

Процес перколяційного гідролізу целлюлозо- і пентозановмісної сировини і 

підготовка гідролізату. 

Даний процес відноситься до динамічних процесів з безперервною подачею і 

відбором рідкої фази. 

Процес перколяційного гідролізу рослинної сировини складається з декількох 

етапів: одночасного завантаження сировини і води, їх прогріву, перколяційної стадії з 

подачею гарячої розведеної сірчаної кислоти і відбором гідролізату при поступовому 

підвищенні тиску в гідролізаппараті; промивання лігніну, віджимання гідролізату, 

видалення лігніну. 

Ефективність процесу характеризують такі показники: вихід редукуючих речовин 

(РВ) з варіння або з 1т абсолютно сухої сировини, питома продуктивність (кгРВ / м
3
), 

концентрація РВ в гідролізаті і біологічна доброякісність гідролізату. Для цього 

використовують гідроліз апарат періодичної дії (рис 6). Гідролізаппарат являє собою 

порожнистий циліндричний апарат, корпус якого зварений з листової сталі і футерований 

зсередини шамотною цеглою. Футеровка гідролізаппаратів скорочує їх корисний об'єм на 

5-20%. Апарат має верхній і нижній конуси. У верхньому конусі розташований отвір для 

завантаження сировини, автоматично закривається кришкою. У нижньому конусі є 

вихлопний пристрій для видалення лігніну в кінці варіння сировини. Горловина 

гідролізаппарату, штуцери мають бронзові кільця. Внутрішня поверхня кришки покрита 

шаром бронзи або латуні. 

Внутрішній устрій апарату складається з центральної труби, для подачі і 

фільтруючих трубок, виконаних з бронзи. Розвиток конструкції гідролізаппарату йшло в 

напрямку вдосконалення пристроїв, які подають на сировину варильну кислоту, і 

фільтруючих трубок, по якими видається гідролізат з гідролізаппарату; збільшення 

обсягів гідролізаппаратів. Для гідролізаппаратів об'ємом 80 м
3
 центрально-подаюча труба 

робиться на відстані 3600 мм. Зверху на ділянці в 2000 мм, отворів немає, а далі на 

відстані 1000 мм просвердлені отвори діаметром 3 мм, на наступній ділянці 1000 мм 

діаметром 4 мм і на відстані 1600 мм – діаметром 6 мм. У кожному ряду по шість отворів. 

Фільтруючий пристрій складається з чотирьох сегментованих трубок висотою 2300 мм. 

Залежно від конструкцій та принципу завантаження і фільтруючих гідролізат 

пристроїв існує кілька варіантів конструкцій гідролізаппаратов для перколяційного 

гідролізу. Назва перколяції: вертикальна, горизонтальна, вертикально-горизонтальна; 

поєднання перколяції з центральною подачею за допомогою труби; при русі рідини від 

низу до верху (спосіб Шоллера) визначається напрямом руху гідролізату через шар 

сировини, що гідролізується і залежить від конструкції завантаження і фільтруючих 

пристроїв. 

Найчастіше використовують у нас перколяційні спосіб з поєднаним низхідним 

потоком варочної кислоти (напрямок руху рідини зверху вниз: вертикальний і 
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горизонтальний). Цей спосіб дозволив істотно інтенсифікувати перколяційні спосіб 

гідролізу, так як має кращу гідродинамікою процесу і умовами фільтрації.   

 

 
Рис. 6. Технологічна схема гідролізу деревини розбавленою сірчаною 

кислотою. 

1 – гідролізаппарат; 2 – вагомір 3 конвеєр сировини; 4. 5 – підігрівачі; 6, 7 – 

теплообмінники; 8 – інвертор; 9, 10 – випарники; 11 – кислотний насос; 12 – мірник 

кислоти; 13 – швидкодіючий клапан; 14 –циклон; 15 – конвеєр лігнуну. 

 

Існують також сірчанокислотний гідроліз крахмаловмісної сировини, конверсія 

целюлозовмістної і пентозанвмісної сировини концентрованими кислотами, а також 

гідроліз целлюлозовмісної і пентозановмісної  сировини сольовими каталізаторами. Проте 

вони використовуються рідше. 

 

Питання для обговорення: 

1. Використання кислот в процесі гідролізу рослинної сировини. 

2. В чому полягають особливості перколяційного гідролізу? 

3. В чому суть процесу лужної делігніфікаціЇ? 

4. Джерела рослинної сировини для хімічного гідролізу. 

5. Продукти первинного хімічного гідролізу. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Сформулювати основні принципи та механізми хімічного гідролізу. 

2. Скласти блок-схему процесу перколяційного гідролізу. 
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Практична робота №8 

 

БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИННОЇ 

СИРОВИНИ. 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

В якості основних джерел сировини для мікробної біоконверсії використовують 

відходи харчової промисловості і сільськогосподарського виробництва. Рослинні відходи 

сільського господарства: кукурудзяні качани, соняшникове лушпиння, рисове і бавовняне 

лушпиння.  

Ферментативний гідроліз вуглеводовмісних сировин. Розкладання целюлози 

мікроорганізмами відбувається під дією комплексу мікробних позаклітинних 

целлюлолітичних ферментів. Це складний і повільно поточний процес, здійснення якого 

заважають багато факторів, наприклад, присутність в реакційній середовищі лігніну і 

продуктів його часткового гідролізу. Звісно, переважно це здійснюється вже після 

попередньої фізичної та хімічної обробки сировини, що значно пришвидшує процес.  

Спільними для всіх виробництв є такі стадії: 

1) Отримання посівного матеріалу. Для отримання посівного матеріалу 

використовують вихідну культуру мікроорганізму, яка надходить з науково-дослідних 

інститутів і посівних станцій. Перед введенням в виробничий процес культура проходить 

кілька стадій вирощування на рідкому середовищі і в посівних апаратах, що забезпечує 

необхідний обсяг і якість посівного матеріалу.  

2) Підготовка живильного середовища. Потреба в тих чи інших речовинах 

визначається фізіологічними особливостями даного виду мікроорганізмів, але у всіх 

випадках середовище має являти собою водний розчин цих речовин і забезпечувати 

приплив їх у клітку в певній кількості. У найбільш наближеному вигляді фізіологічні 

потреби мікроорганізму в поживних речовинах можна виявити, визначивши хімічний 

склад мікробної клітини, однак в цьому випадку не враховуються кількість та склад 

метаболітів, виділених клітиною в зовнішнє середовище, і тією обставиною, що склад 

клітинної речовини мікроорганізму залежить від складу середовища проживання і варіює 

в досить широких межах. 

3) Процес здійснюється в ферментерах. Ферментер є циліндричною ємністю з 

нержавіючої сталі зі сферичною кришкою. Апарат забезпечений термостабілізуючим, 

перемішуючим, аеріруючим і регулюючим рН середовища пристроєм, обладнаним 

системою подачі живильного середовища, води, пара і т.д. Основна вимога до 

ферментера, – збереження стерильності при інтенсивній аерації живильного середовища. 

Методи культивування. У мікробіологічної промисловості для вирощування 

мікроорганізмів застосовують поверхневий і глибинний методи. Поверхневий метод 

можна застосовувати тільки для аеробних культур, причому їх можна вирощувати як на 

твердих і сипучих поживних середовищах, так і на поверхні тонкого шару рідкого 

середовища. Глибинний метод вирощування мікроорганізмів може бути періодичним і 

безперервним (проточних) .організмів становить 40-72 год. Деякі актиноміцети і 

мікроскопічні гриби культивують до 12 діб. 

4) Виділення кінцевого продукту. Після стадії культивування мікроорганізму-

продуцента наступним технологічним етапом є виділення і очищення кінцевого продукту 
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з культуральної рідини. Для більшості мікробіологічних процесів ця стадія починається з 

поділу двох фаз, так як кінцевий продукт може перебувати або в самому розчині, або в 

мікробній масі. Для виділення метаболітів з середовища застосовують екстракційні і 
іонообмінні методи, що включають велику кількість стадій: фільтрація, концентрування 

отриманих розчинів, екстрагування цільового продукту, кристалізація і т.д. Набір стадій і 

вибір конкретного способу залежать від природи виділяється продукту, його стабільності 

та необхідної чистоти.  Виділення кінцевого продукту з біомаси. Для відділення мікробної 

маси застосовують фільтри-преси, сепаратори, вакуум-фільтри, центрифуги різної 

продуктивності. Для вилучення внутрішньоклітинних біополімерів – білків, нуклеїнових 

кислот, ферментів, ліпідів – широко використовується метод дезінтеграції. Дезінтеграція 

(руйнування) клітинних оболонок мікроорганізмів здійснюється декількома способами: 

– хімічний спосіб – заснований на руйнуванні клітинної стінки мікроорганізмів, в 

результаті чого збільшується її проникність і біополімери з великою молекулярною масою 

виходять з клітини. Найбільш широко застосовують методи обробки клітинної суспензії 

лугом, сечовиною, гліцерином, аміаком, перекисом водню. Хімічні методи призначені в 

основному для виділення сумарних білків харчового призначення; 

– біологічний спосіб – це найбільш м'який спосіб руйнування клітинної оболонки і 

виділення внутрішньоклітинних метаболітів. Наприклад, руйнування клітин під дією 

внутрішньоклітинних гідролітичних ферментів (автоліз). В результаті отримують суміш 

продуктів гідролізу – амінокислоти, пептиди, поліпептиди і ін. Автоліз в промислових 

умовах здійснюють при отриманні харчового білкового екстракту. Інший біологічний 

прийом – використання літичних ферментів. Наприклад, літичні ферменти (містять β-

глюконази) руйнують клітинні стінки дріжджів, мікроскопічних грибів, грамнегативних і 

грампозитивних бактерій.  

– фізичний спосіб. До найбільш відомих способів фізичної дезінтеграції 

біологічного матеріалу відносяться: заморожування-відтавання, ультразвукова дія, 

розтирання клітин та ін. 

Газоподібні продукти, які утворюються внаслідок процесу біоконверсії 

утилізуються шляхом агрегування з рідини.  

Використання біотрансформації в харчовій промисловості. 

1) Хлібопекарне виробництво. В процесі виготовлення хліба важливу роль 

відіграють корисні мікроорганізми: дріжджі роду Saccharomyces і молочнокислі бактерії. 

В результаті життєдіяльності дріжджів з цукрів утворюється вуглекислий газ, що 

розпушує тісто, і невелика кількість спирту. Молочнокислі бактерії утворюють молочну 

кислоту і в невеликій кількості інші органічні кислоти. Це підвищує кислотність тіста, 

створює сприятливі умови для розвитку дріжджів і покращує смак хліба. Технологічний 

процес виробництва хліба всіх сортів включає наступні основні стадії: підготовка 

сировини, заміс, бродіння, оброблення (розподіл і формування), розпушування тіста і 

випічка тістових заготовок. Хліб виробляють з пшеничного і житнього борошна і з їх 

суміші. Оскільки пшеничне і житнє борошно відрізняються за хімічним складом і деяким 

біохімічними властивостями, є відмінності і в технології виготовлення тіста, а також в 

різних комплексах мікроорганізмів, що беруть участь в цьому процесі. Головними 

розпушувачами тіста є хлібопекарські дріжджі, які вносять в певній кількості при 

замішуванні тіста. Застосовують пресовані, сушені та рідкі дріжджі або суміш пресованих 

і рідких дріжджів. 

Крім перерахованих мікроорганізмів, в тісті активізуються мікроорганізми 

борошна, і перш за все різні молочнокислі бактерії з групи гетероферментативних. 

Розвиваючись в процесі бродіння тіста, вони утворюють окрім молочної кислоти оцтову, 

мурашину, іноді бурштинову, невелику кількість спирту і вуглекислого газу. При цьому 

підвищується кислотність тіста і з'являється властивий йому аромат. При недотриманні 
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вимог санітарії і гігієни, а також при використанні недоброякісної води в тісті можуть 

розвинутися деякі непатогенні різновиди кишкової палички. У житнє тісто мікроорганізми 

вносяться при замішуванні разом з головкою (тістом попереднього циклу приготування) 

або закваскою, іноді використовуючи пресовані дріжджі. 

Мікрофлора житніх заквасок складається з дріжджів і молочнокислих бактерій в 

співвідношенні 1:80. Частина цих мікроорганізмів вноситься штучно (пресовані дріжджі і 

спеціально приготовані розведені молочнокислі бактерії), частина потрапляє з борошна. 

Мікрофлора головки за складом близька до мікрофлорі заквасок, проте не так постійна. 

Головка – це природна накопичувальна культура, що складається з декількох 

мікроорганізмів, відбір яких відбувається завдяки специфічності умов – високої 

кислотності середовища, великої концентрації сухих речовин і т.д. 

Головне джерело мікрофлори – сировина, тому склад сировини, ступінь його 

забрудненості мікроорганізмами можуть сильно змінити склад мікрофлори і іноді 

зіпсувати якість головки як збудника бродіння тіста. Це може статися, наприклад, якщо з 

борошна в закваску або головку потраплять дріжджі, які не відносяться до роду 

Saccharomyces (бродять, хороші розпушувачі), а представники інших родів. Зокрема, 

дріжджі роду Candida тісто не піднімають, швидко розмножуються і окислюють спирт в 

оцтову кислоту, використовують молочну кислоту, знижуючи тим самим кислотність 

закваски або голiвки. Крім того, вони виділяють речовини, щj неприємно пахнуть. 

Група молочнокислих бактерій включає представників гомоферментативних і 

гетероферментативних бактерій. Перші утворюють переважно молочну кислоту. Серед 

них є бактерії, що розмножуються при температурі 48-52
о
С, і інші, які віддають перевагу 

температуру 30-35
о
С; представники гетероферментативних бактерій, крім молочної 

кислоти, утворюють оцтову, мурашину і досить значна кількість діоксиду вуглецю 

(вуглекислого газу) і етилового спирту. Таким чином, бактерії цієї групи є одночасно і 

розпушувачами тіста.  

В результаті тривалих досліджень створені закваски: пропіоновокисла (на основі 
Propionibacterium freundenreichii ssp. shermanii ), комплексна (Lactobacillus casei-C1, L. 

brevis-B-78, L. fermenti-34, Saccharomyces cerevisiae-69, Propionibacterium shermanii ВКМ-

103, в наступному співвідношенні: 0,5 : 0,25 : 0,25 : 1 : 0,02.), ацидофільна (L. acidophillus-

146 та штамму дріжджів S. сerevisiae «Рязанские-17», адаптованих до високих температур 

–40–45оС).) , вітамінна (каротинутворюючі дріжджі Bullera armenioca штамм Сб-103, 

дріжджі Saccharomyces cerevisiae штамм Фр-3, молочнокислі бактерії L. acidophillus-146, 

пропіонові бактерії Propionibacterium shermanii ВКМ-103 в сспіввідношенні 1 : 1 : 0,5 : 0,2 

), ергостеринові (Saccharomyces cerevisiae-576 з високим продукуванням ергостерина, 

мезофільні молочнокислі бактерії L. casei-Cl, L. plantarum-30. ), дріжджова (L. casei-C1, L. 

plantarum-А-63, дріжджі Saccharomyces cerevisiae штамм Фр-3 на мучному живильному 

середовищі). 

Зберегти свіжість хлібобулочних виробів протягом більш тривалого терміну 

дозволяє застосування амілолітичних препаратів в поєднанні з ксиланазою. 

Використовують комплекс бактеріальної α-амілази (препарат «Новаміл»), мальтогенної α-

амілази і ксиланази (препарат «Фунгаміл»). Випуск хліба з підвищеним вмістом 

структурних полісахаридів і тривалим терміном зберігання розширить застосування 

препаратів целлюлаз і геміцеллюлази в хлібопеченні. Як окислювальні ферменти 

використовують системи, що включають ліпоксигеназу або комплекс глюкозооксидази і 

каталази. При наявності в системі аскорбінової кислоти відбувається утворення 

дегідроаскорбіновою кислоти, яка виконує роль окислювача сульфгідрильних груп білків. 

Це підсилює ефект ліпоксигенази. В хлібопеченні використовуються високооцукровані 

фруктозні гідролізати, отримані гідролізом поліфруктозанів, що накопичуються в 

топінамбурі, цикорії, жоржині і інших рослинах. 
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2) Кондитерське виробництво.  

При виробництві борошняних кондитерських виробів з використанням дріжджів, 

таких як галети, крекери, кекси, доцільним є вплив комплексних препаратів з 

переважанням протеолітичної дії, але таких, які містять в своєму складі α-амілазу. 

Комплексні ферментні препарати, що містять протеази і α-амілазу, використовуються для 

прискорення і полегшення обробки тіста при приготуванні листкового напівфабрикату з 

метою поліпшення його еластичних властивостей і попередження усадки при випічці. 

Крім того, при виробництві вафель такі ферментні препарати дозволяють оптимально 

знизити в'язкість вафельного тіста, сприяють отриманню тонких хрустких вафельних 

листів. У виробництві цукристих кондитерських виробів широке застосування мають 

препарати інвертази і ліпази. Препарати інвертази отримують з дріжджів S. cerevisiae або 

S. сarlsbergensis.  

Інвертазу застосовують в кондитерській промисловості для виробництва відливних 

помадних корпусів цукерок, круглих помадних корпусів і рідких фруктових начинок, 

таких як вишневий лікер. 

У виробництві шоколаду, карамелі, рисового та вершкового крему застосовують 

ліпази. Під дією ліпаз утворюються вільні жирні кислоти, які посилюють аромат 

отриманих цукристих виробів. Ліполітичні ферменти продукують мікроміцети з родів 

Aspergillus, Mucor, Rhizopus japonicas 1403 (970 од / смз). 

3) Алкогольні міцні напої.  

Етиловий спирт, який використовується для харчових цілей, отримують 

біохімічним шляхом за допомогою дріжджів, здатних в процесі життєдіяльності 

порушувати спиртове бродіння в цукристих розчинах. Накопичився в середовищі спирт 

виділяють відгонкою і отримують спирт-сирець з вмістом спирту не менше 83% об. і 

змістом домішок 0,4-0,5%. З такого спирту потім отримують спирт-ректифікат різного 

ступеня очищення.  

Як сировину використовують: 

 – крахмаловмісні матеріали – картопля, зерно. Ці матеріали попередньо 

розварюють і оцукровують в підготовчому відділенні заводів; 

– цукровмісні матеріали – бурякова меляса (чорна патока), рідше – цукрові буряки, 

цукрова тростина, цукровмісні соки фруктово-ягідних культур, винні матеріали, маляса; 

Від того, до якої групи належить сировина, залежать особливості технологічного 

процесу, але загальні принципи отримання спирту та основні стадії зберігаються. 

Технологія виробництва спирту включає кілька стадій: підготовка сировини для 

зброджування; підготовка асівних дріжджів – ініціаторів бродіння; бродіння – основна 

стадія технологічного процесу; відгонка спирту з перебродженої браги, отримання 

спирту-сирцю; очистка – ректифікація спирту-сирцю. 

Дріжджі – ініцатори бродіння в спиртовому виробництві відносяться до тієї ж 

родини, роду і виду, що й хлібопекарські дріжджі. Однак виробничі раси власне 

спиртових дріжджів значно відрізняються від виробничих рас хлібопекарських дріжджів, 

а також і між собою. Наприклад, при переробці зернокартопляної сировини 

використовуються одні раси, а при використанні меляси – інші. Це залежить в основному 

від біохімічних властивостей дріжджів, так як морфологічні ознаки їх дуже близькі. 

4) Виноробство.  

Вино – це продукт спиртового бродіння виноградного або плодовогоягідного соку 

(сусла). Сутністю технологічного процесу є біохімічні перетворення сусла дріжджами, які 

визначаються складом середовища і ферментативної діяльністю дріжджів. Найважливіші 

складові частини сусла: вода, вуглеводи, пектинові речовини, органічні кислоти, дубильні, 

фарбувальні і азотисті речовини, вітаміни, ферменти, ефірні олії і мінеральні речовини. 

Кількість окремих речовин залежить від сорту винограду (плодів, ягід), кліматичних, 
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метеорологічних умов, ґрунту та ін. Підготовчі операції включають дроблення сировини, 

відділення гребенів, кісточок і насіння, пресування (відділення соку), відстоювання і 

охолодження соку. 

Бродіння соку є найважливішою операцією в первинному виноробстві. В процесі 

бродіння цукор, що міститься в соку, зброджується дріжджами з утворенням спирту і 

вуглекислого газу. Дріжджі складають кількості 1,5-2% сусла. Процес бродіння ведуть 

періодичним методом у великих ємностях (діжках, бутилях) або безперервним способом в 

бродильних резервуарах. Оптимальними умовами бродіння є температури 20-25
о
С, вміст 

цукру 10-20% і кислотність сусла 8-10 г / л. При зниженій температурі процес бродіння 

подовжується, але поліпшується аромат одержуваного вина. Після закінчення бродіння 

вино знімають з осаду і фільтрують. 

Доопрацювання виноматеріалів і розлив вина здійснюють на заводах вторинного 

виноробства, які можуть бути віддалені від сировинної бази. До доопрацювання 

відносяться наступні операції: доливка, охолодження і фільтрування, переливка, 

обклеювання, термічна обробка та ін. При зберіганні і витримці в сировині відбуваються 

складні біохімічні процеси, які умовно ділять на наступні стадії: висвітлення, формування, 

дозрівання, старіння, розпад і відмирання вина. 

Технологічний процес виробництва шампанських виноматеріалів включає 

отримання сусла, відстоювання його і зброджування. Для отримання однорідних партій 

вино змішують, потім виноматеріали купажують і проводять вторинне бродіння. 

Шампанізацію здійснюють пляшковим і резервуарним методами. У першому випадку 

основними технологічними операціями є тиражування (розлив вина в пляшки), бродіння, 

витримка і видалення осаду. При розливі в пляшки з вином додають цукор у вигляді 

тиражного лікеру, розведення дріжджів з розрахунку 1 млн клітин на 1 мл, осаджуючі 

матеріали для повного освітлення. Закупорені пляшки витримують в штабелях при 

температурі 12 ° С протягом 2-3 років. При повільному бродінні утворюється вуглекислий 

газ, який розчиняється, створюючи в пляшці тиск, у вині розвивається букет, і вино 

набуває гармонійного смаку і прозорості. Дріжджовий осад поступово переводять на 

пробку і видаляють з пляшки – скидають. 

При резервуарному способі не потрібно тривалого зберігання вина в підвалах, тому 

тривалість виготовлення (випуску) скорочується до 1-2 міс. У бродильний резервуар 

вводять купаж, лікер і чисту культуру дріжджів. Після закінчення бродіння шампанізовані 

вина охолоджують і відстоюють.  

Головна роль у виробництві вина належить дріжджам – Sacharomyces vini. Для 
розмноження винних дріжджів найбільш сприятлива температура 18-25 ° С; при 

підвищенні температу-и до 35 
о
С бродіння пригнічується, при зниженні температури 

нижче 16 ° С розмноження і бродіння сповільнюються. Холодостійкі раси застосовують 

для бродіння при відносно низькій температурі (13-15 °С). Стабільна температура 

особливо необхідна в початковому періоді бродіння до накопичення 10% спирту. 

Дріжджі іншого виду – Sacharomyces ovatus, накопичують близько 18% спирту. На 

поверхні сухого вина вони утворюють плівку і застосовуються для виробництва хересу. 

Оптимальна температура розвитку хересних дріжджів 16-20
о
С. При більш низькій 

температурі плівка не розвивається, при більш високій пригнічується і гине. 

Для інтенсифікації соковідділення застосовують також препарати, в яких поряд з 

пектолитичними присутні ферменти, що гідролізують нейтральні полісахариди – 

целюлозу і геміцелюлози.  

Гідроліз нейтральних полісахаридів супроводжується вивільненням пов'язаних з 

ними лігніноподібних та інших фенольних речовин. При доступі кисню фермент                            

о-діфенолоксидаза, присутній в сировині, каталізує окислення фенольних речовин. 

Утворені хінони полімеризуются, що є причиною побуріння забарвлення сусла. Хінони 
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утворюють комплекси з білками, викликаючи колоїдне помутніння. Додатковий внесок в 

цей процес вносить мацерація тканин під дією комплексу цитолітичних ферментів. Для 

видалення темних продуктів і колоїдних частинок застосовують сорбенти – бентоніт, 

поліоксиетилен, полівінілпіролідон. Для стабілізації вин різних типів використовується 

мультиензимна композиція МЕК-1, до складу якої входять ферменти β-глюканаза, β-

маннаназа, полігалактуронази і кисла протеаза. 

Хороші результати при стабілізації соків і вин дають іммобілізовані препарати 

кислих протеаз - пепсину, кислої грибний протеази. При цьому досягається розщеплення 

білка на 80-95%. Основними продуктами гідролізу є пептиди, що позитивно впливає на 

повноту смаку соків і вин. При гідролізі біополімерів, з якими асоційовані токсини, 

останні переходять у вільний стан, але, маючи низьку розчинність в воді, ресорбируется 

на зваженої фракції. Видалення цієї фракції в процесі фільтрації призводить до зниження 

вмісту токсинів в суслі. 

Для гідролізу фенольних компонентів колоїдних частинок може бути використаний 

фермент танназа, що каталізує розщеплення складноефірного зв'язку фенолкислот з 

фенолами або вуглеводами. Препарати таннази виробляють за кордоном, де і 

використовують у виноробстві та консервної промисловості. Для видалення фенолів з 

виноматеріалів використовують флокулянти, сорбенти, фільтруючі матеріали. При цьому 

зв'язуються полімерні форми фенольних сполук і їх комплекси з білками і 

полісахаридами. Для видалення мономерних фенолів сусло обробляють ферментом 

монофенолмонооксигеназою, виділеною з культури гриба гливи. Окислення монофенолів 

відбувається за рахунок розчиненого кисню, тому при обробці сусло постійно 

перемішують. Тривалість обробки 0,5-1 ч, доза ферменту - 50-150 од / дмз. При обробці 

пресового сусла окислюється 60% монофенолів. Окислення монофенолів призводить до їх 

конденсації і утворення комплексів з іншими колоїдами сусла. Ці комплекси видаляються 

після обробки сорбентами і сепарації. 

6) Пивоваріння. 

Продукція пивоварних заводів - пиво, воно є слабоалкогольних напоєм. Готується 

пиво в основному з ячмінного солоду і хмелю. На різних стадіях технологічного процесу 

ячмінне сусло піддається біохімічним перетворенням під дією ферментів як солоду, так і 

пивоварних дріжджів. Необхідні для дріжджів поживні речовини - вуглеводи, 

амінокислоти і мінеральні солі - містяться в повному суслі. 

Технологічний процес пивоваріння включає наступні стадії: виробництво солоду, 

варіння сусла, зброджування пивного сусла (головне бродіння), витримка і дозрівання 

пива (доброжування), фільтрація і розлив. Для виробництва солоду ячмінь замочують, 

пророщують і сушать. 

В процесі солодопророщення в зерні накопичуються ферменти, які потім 

перетворюють крохмаль зерна в зброджувані цукри, а білки зерна в амінокислоти. При 

сушінні солоду під впливом високої температури утворюються ароматичні речовини, які 

надають пиву характерні запах і смак.  

Складною технологічною стадією є варіння сусла. Подрібнений солод обробляють 

теплою водою, і під дією ферментів в розчин переходить 75% сухих речовин солоду. 

Варіння проводять у кілька етапів. Температуру регулюють так, щоб створювалися 

найкращі умови для дії амілолітичних (що розщеплюють крохмаль) і протеолітичних (що 

розщеплюють білки) ферментів. При кип'ятінні сусла білки коагулюють, а речовини 

хмелю розчиняються і надають суслу характерні гіркоту і аромат. 

Процес бродіння пивного сусла розділяється на два періоди – головне бродіння і 

доброджування. Головне бродіння протікає в бродильних чанах (відкритих ємностях) або 

танках (закритих ємкостях). Залежно від властивостей застосовуваних дріжджів бродіння 

може бути низовим (холодним – при температурі 6-10 ° С) і верховим (теплим – при 
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температурі 14-25 °С). В результаті бродіння в пиві накопичуються 3-8% алкоголю, до 

0,4% вуглекислого газу і побічні продукти. 

Головне бродіння ведуть до отримання певної кількості алкоголю, яке відповідає 

даному сорту. 

Основна маса дріжджів осідає на дно посудини, і лише частина залишається в 

молодому пиві на стадії доброджування. Ця стадія протікає в герметично закритих 

ємностях, під тиском при температурі близько 0 ° С і полягає в повільному доброжуванні 

залишку цукрів, насиченні пива СО2 та осіданні дріжджів. 

При дозріванні в пиві відбуваються складні біохімічні перетворення речовин і 

змінюються органолептичні показники. Після головного бродіння продукт набуває смак і 

аромат (букет) готового напою.  Пиво освітлюється внаслідок осідання дріжджів і різних 

суспензій – білкових частинок, хмельових смол і ін. Для повного освітлення пиво 

фільтрують і розливають в пляшки і бочки під тиском. 

Виробництво пива є біохімічним процесом, який здійснюється в результаті 

діяльності дріжджів. У пивоварінні все мікроорганізми поділяють на корисні, культурні 

дріжджі і шкідливі (всі інші). У вітчизняній промисловості застосовують в основному 

пивоварні дріжджі низового бродіння Saccharomyces pastorianus (раси 11, 41, 44, 776, S-

львівська, 8аМ і ін.). Ці дріжджі мають загальні властивості: овальну або еліптичну 

форму, розміри (довжина 8-10 мкм, ширина - 4-6 мкм), є факультативними анаеробами, 

суперечки утворюють рідко, розмножуються брунькуванням, по Граму фарбуються 

позитивно. 

7) Виробництво безалкогольних напоїв.  

Деякі слабоалкогольні напої отримують шляхом бродіння (квас і ін.). У цьому 

випадку велика роль належить мікроорганізмам, що викликає процеси бродіння. 

Безалкогольні напої виробляють із складових компонентів шляхом купажування, без 

активної участі мікроорганізмів. 

За фізико-хімічними властивостями безалкогольні напої являють собою гарну 

живильне середовище для мікроорганізмів. Напої містять 80-90% води, 0,5-15 цукру, 

0,0005-0,5 органічного азоту, 0,005-0,5% мінеральних солей, іноді сліди вітамінів групи В; 

рН напоїв 2,5-4,0. Патогенні мікроорганізми в напоях в основному не виживають. 

Хлібний квас є продуктом незакінченого спиртового і молочнокислого бродіння. 

Спиртове бродіння викликають дріжджі; воно супроводжується виділенням вуглекислого 

газу і накопиченням до 0,5% спирту. Для виробництва квасу використовують пекарські 

дріжджі, рідкі пивоварні або чисті культури. В останньому випадку застосовують 

комбіновану закваску з квасних дріжджів і молочнокислих бактерій у вигляді живих 

культур або сушених, технічно чистих, що гарантує отримання продукції високої якості. 

Застосовують дріжджі з родини сахароміцетових, які мають температурний 

оптимум 26-30
о
С, добре зброджують глюкозу і сахарозу; розмір клітин: довжина - 6,3-7,5 

мкм, ширина 5-7 мкм. Застосовувані для виробництва квасу молочнокислі бактерії є 

гетероферментативних короткими паличками. У квасному суслі вони утворюють молочну 

кислоту і летючі речовини, що створюють специфічні смак і аромат. 

8) Консервне виробництво.  

Існують різні методи консервування – фізичні, хімічні, мікробіологічні. До видів 

консервування рослинної сировини, заснованим на біохімічних процесах за участю 

мікроорганізмів, відносять квашення, соління і мочіння плодів і овочів, які здійснюються 

за рахунок молочнокислого і спиртового бродіння, що викликається мікроорганізмами, що 

знаходяться в сировині. Процеси квашення, соління і мочіння засновані на створенні 

сприятливих умов для розвитку молочнокислих бактерій, що знаходяться на поверхні 

овочів і плодів. Іноді при квашенні застосовують спеціально вирощені чисті культури 

бактерій, що дозволяє прискорити процес бродіння і отримати продукти більш високої 
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якості. У зв'язку з тим, що квашення, соління, мочіння засноване на ферментативних 

процесах, овочі і плоди, отримані цим методом консервування, називають 

ферментованим. В результаті розвитку молочнокислих бактерій і зброджування цукрів в 

продуктах переробки овочів і плодів утворюється 0,6-1,8% молочної кислоти, яка 

пригнічує розвиток гнильних, оцтовокислих, маслянокислих та інших мікроорганізмів, які 

продукують речовини, що володіють неприємними запахом і смаком. 

Для отримання продукції високої якості необхідний ряд умов. Перш за все, треба 

підтримувати на належному рівні санітарно-гігієнічний стан приміщень, обладнання, 

тари. Рекомендується використовувати сировину, яка містить достатню кількість цукру (в 

капусті - 4-5%, в огірках - 2-2,5%), тому для квашення, соління, мочіння використовують 

плоди і овочі тільки певних господарсько-ботанічних сортів, що містять достатню 

кількість цукру . Необхідно також підтримувати сприятливу температуру для 

нормального протікання молочнокислого бродіння. Для молочнокислих бактерій 

оптимальною є температура 34-37 ° С. У зв'язку з тим, що ці ж температури сприятливі 

для розвитку маслянокисле та інших небажаних мікроорганізмів, квашення необхідно 

проводити при температурах від 17 до 24 
о
С. Більш низькі температури (від 0 до 4 ° С) 

дуже пригнічують активність маслянокислих бактерій і деяких цвілей. Тому квашення і 

соління можуть проводитися в два етапи. Спочатку капуста ферментує бурхливо при 

температурі 17-24 ° С протягом 9-12 днів, при цьому в ній накопичується 0,5-0,6% 

молочної кислоти. Потім вона доброджує при температурі 1-2 ° С. При більш високій 

температурі бродіння (25-30 ° С) капуста перекисає і розм'якшується, смак і запах її 

погіршуються. При температурі 0 ° С і нижче капуста може не закваситись. 

При високих оптимальних температурах огірки ферментують протягом 2-3 діб, при 

цьому накопичується 0,3-0,4% молочної кислоти. Потім бочки поміщають на склади для 

остаточної ферментації, яка при зберіганні огірків на неохолоджуваних складах 

(температура 3-7 ° С) триває 25-30 днів, на охолоджуваних (температура 0-1 ° С) - 60 днів. 

Істотне значення при квашенні капусти і солінні овочів і плодів має створення 

анаеробних умов. 

9) Виробництво чаю.  

Залежно від вихідної сировини і технології переробки виробляють чай наступних 

різновидів і типів: 

– розсипчастий (байховий) - чорний, зелений і жовтий; 

– пресований - зелений цегельний, плитковий чорний і зелений; таблетований 

чорний і зелений; 

– екстрагований (швидкорозчинний) – концентровані рідкі або сухі екстракти 

чорного або зеленого чаю. 

Класичним є процес виробництва чорного чаю. Чорний байховий чай виготовляють 

з кондиційного чайного листа, який переробляють за технологією, що включає наступні 

операції: завялювання і скручування, що чергуються з «зеленим» сортуванням; 

ферментацію; сушку в два прийоми; сухе сортування. Зав'ялювання проводять штучно – 

продуванням чайного листа кондиціонованим повітрям з температурою 35-40 °,  протягом 

6-8 год з метою надання йому еластичності внаслідок зниження тургору клітин через 

втрату 9-13% води і деякої зміни його хімічного складу. Скручування листа проводиться з 
метою руйнування його клітин для активації окислювальних процесів і надання йому 

характерної форми трубочок, поділу флеші на складові частини. Зі зруйнованих клітин 

виділяється клітинний сік, який, обволікаючи поверхню листа, приходить в контакт з 

киснем повітря – починається ферментативний процес. Тому скручування вважають 

першою фазою ферментації. Скручування здійснюють в 3-4 прийоми по 40-45 хв, після 

кожного з яких проводять «зелене» сортування – відділення скручених чаїнок від 

нескрученного листа.  
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Так як ніжні листи скручуються швидше, то такий сортуванням вдається 

відокремити ніжніші (бруньку, перший лист) складові частини флеші (глушки) від менш 

ніжних. 

Кожну фракцію передають на ферментацію окремо. При цьому багато хімічні 

компоненти листа піддаються ферментативному окисленню, чай втрачає зелений колір і 

запах зелені, набуває специфічних ароматичних та смаковхі властивостей, а також 

коричневе забарвлення в основному за рахунок окислення дубильних речовин. 

Ферментативні процеси припиняються сушінням чайного листа до залишкової вологості 

3-4%. Сушка фіксує сформовані споживчі властивості чорного байхового чаю. 

Після сушіння чай сортують, відділяючи листові ніжні чаїнки (листовий чай) від 

ламаних і грубих. Одночасно чай звільняють від висівок і крихти. Грубі фракції 

пропускають через чаерезательние машини. Різані чаї об'єднують з ламаними під 

загальною назвою «Дрібні». Відсортований чай упаковують. 

 Існують і інші процеси біотрансформації сировини рослинного походження, які 

використовуються в харчовій промисловості,таккі як приготування соєвого соусу, соєвого 

сиру-тофу, тощо.  

Біотрансформація та отримання кормів. 

1) Джерела кормової біомаси. В цьому випадку також мова йде про переробку 

сировини рослинного походження разом з відходами тваринного походження, сточними 

водами та іншою біогенною органікою. Біоконверсія рослинної сировини, відходів 

тваринництва та птахівництва, переробної промисловості з використанням 

мікроорганізмів дає можливість одержати значні обсяги кормів, збагачених мікробним 

білком. Характерна особливість таких продуктів – значна варіабельність їхнього хімічного 

складу залежно від характеру перероблюваної сировини, виду мікробу-продуценту, 

способу його культивування. Потенційна сировина різноманітна: відходи деревообробки; 

рослинництва (солома, зелена маса рослин, пожнивні рештки тощо); переробки зерна 

(некондиційне зерно, висівки, відходи очищення та сортування зернової маси); переробної 

промисловості – спиртової, консервної, виноробної, крохмале-патокової, пивоварної, 

чайної, ефіроолійної (барда спиртового виробництва, молочна сироватка, фруктові та 

виноградні відходи, жом, меляса, пивна дробина, сплав  ячменю, полірувальні відходи, 

відходи крохмалю, трав’янистої та квіткової сировини, соняшникова лузга, бавовняне 

лушпиння);  кондитерської та молочної промисловості; активний мул очисних споруд; 

відсортовані ТПВ; верховий частково розкладений торф; гній ВРХ, свиней, пташиний 

послід. 

Крім того, у процесі біоконверсії органічних відходів для одержання кормового 

білка допускається використання рослинних відходів, заражених патогенною 

мікрофлорою, зіпсованих комахами або тих, які частково розклалися при зберіганні. На 

етапі біоконверсії в некондиційній сировині знищуються хвороботворна мікрофлора,  

яйця гельмінтів, збудники захворювань. Наприклад, з 1 кг соломи можна отримати 0,1 кг 

плодових тіл грибів та приблизно 0,5 кг решток соломи з міцелієм, що містить 2,5 % білка.  

Сировиною для поживних середовищ кормових дріжджів можуть бути:  

- Вуглеводні нафти (очищені рідкі парафіни);  

- Нижчі спирти (етанол, метанол);  

- Гідролізати відходів деревини (тирса, стружки, тріска);  

- Гідролізати сільськогосподарських рослинних відходів (солома,  

лушпиння насіння, кукурудзяні качани тощо);  

- Сульфітні луги целюлозно-паперового виробництва;  

- Післяспиртова барда гідролізних та сульфітно-спиртових 

виробництв.    
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Залежно від середовища, у якому вирощували дріжджові клітини, розрізняють 

гідролізні, кормові класичні та білково-вітамінні кормові дріжджі. Препарати, отримані 

шляхом глибинного культивування міцеліальних грибків та дріжджів, містять більше 

білку, ніжпрепарати, одержані поверхневим методом. Наприклад, на стічних водах 

харчових виробництв при культивуванні дріжджів одержані препарати, що місять 30-45 

%, а на безбілковому коричневому соку зелених рослин – біля 30 % сирого протеїну від 

сухої маси.  Крохмальвмісні рідкі середовища навіть з нерозчинними включеннями 

забезпечують значно вищий вміст сирого протеїну у кінцевому продукті (30-40 %), ніж 

середовище з подрібненим целюлозовмісним субстратом (10-15 % сирого протеїну).  

Кормові бактерії представляють собою особливу біомасу, яка використовується у 

якості добавки у раціоні сільськогосподарських тварин. Відомо більше 30 різновидів 

бактерій, які можна використовувати у якості джерела повноцінного кормового білка.  

Бактерії здатні нарощувати біомасу у кілька разів швидше за дріжджі, крім того, білок, 

вироблений бактеріями, містять більше сірковмісних амінокислот, внаслідок чого він має 

більш високу біологічну цінність порівняно з білком дріжджів. Найдешевшим є кормовий 

білок, одержаний з активного мулу таорганічної речовини стічних вод. Проте є значні 

обмеження для цього виду біоконверсії, пов’язані з присутністю в сировині важких 

металів та патогенної мікрофлори, що часто перевищує допустимі межі утаких 

субстратах. З тих же причин, а також низької поживної цінності,  обмежено використання 

побутових відходів. Зазвичай кормовий білок, одержаний шляхом бактеріальної 

біоконверсії, додають у комбікорми у кількості 2,5-7,5 % від білка раціону, а при годівлі 

дорослих тварин – до 15 %. Основна перешкода на шляху його використання у більшій 

концентрації – високий вміст нуклеїнових кислот (10-25 %). Останні в процесі гідролізу 

перетворюються на пуринові основи, які далі трансформуються в сечову кислоту та її солі, 

котрі можуть бути причиною сечокам’яної хвороби, остеохондрозу тварин. Крім того, у 

бактеріальній масі в значних кількостях синтезуються форми ліпідів, що важко 

засвоюються; важче та дорожче виділити та очистити бактеріальні білкові препарати.  

В плані прискорення механізму мікробіологічної деструкції лігніноцелюлози та 

використання їх продуктів у кормо виробництві вже достатньо давно проводяться 

ґрунтовні дослідження та патентуються нові композиції на їх основі.  Окремо слід 

відмітити у цьому напрямку досягнення генної інженерії, пов’язані з використанням 

генно-модифікованих мікроорганізмів. Наприклад,  група дослідників з Нідерландів  

пішла наступним шляхом: в  геном псевдомонади вбудували гени кишкової палички, які 

виробляють адаптовані ферменти для перетворення ксилози і арабінози - супутніх 

продуктів гідролізу целюлози, яких не надто полюбляють природні деструктори, яким 

більше до смаку глюкоза. Для переробки лігнінцелюлозних відходів використовують 

також гриби, що мають потужну ферментну систему, яка каталізує розкладення полімерів 

рослинної сировини. Прикладом залежності ефекту протеїнізації від способу 

культивування деструктору (за інших однакових умов) є вирощування термофільних 

грибів на буряковому жомі в глибинній та твердофазній культурах.  Максимальний 

приріст вмісту білка в першому випадку – 402 %, в другому – 264 % . Але й твердофазна 

ферментація має значні перспективи внаслідок низької собівартості одержаних кормових 

білків . Грубі рослинні корми можуть бути збагачені грибним білком до 20-25 %, іноді 

одержують і більш високі результати – 25-30 % . 

Крім накопичення білка, в процесі біоконверсії може в кілька разів збільшуватися 

вміст ліпідів. Відомо, що корми для тварин повинні бути збалансованими не тільки за 

амінокислотним складом, але й за ліпідами, так як останні є джерелом поліненасичених 

кислот,  що регулюють метаболізм. У комплексному препараті, одержаному,  наприклад, 

за допомогою мікроміцетів роду Fusarium, переважають такі кислоти, як пальмітинова, 

стеаринова та олеїнова. 
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Досить перспективне використання у якості кормів мікробних препаратів, 

вирощених лише на органічних субстратах рослинного походження. Відомо, що 10-20 % 

білка в раціоні сільськогосподарських тварин можна замістити БОО. Ця частка може 

варіюватися залежно від штаму-продуценту, складу вихідної сировини. Наприклад, 

згодовування тваринам препаратів, одержаних за допомогою дріжджів, дає значні варіації 

за величиною добавок, оптимальних для раціону: Candida tropicalis A-11 при глибинному 

культивуванні на виноградних вижимках – 7 % за протеїном;  Endomycopsis fibuliger C-4 

при твердофазній ферментації виноградних віджимок та висівок (1:1) – 10-15 % за 

протеїном; Endomycopsis  fibuliger C-4 при глибинній ферментації на комплексних 

плодоовочевих відходах – 21,5 % за протеїном. Перевищення цих оптимальних доз 

небажане, так як, з однієї сторони, інколи воно призводить до зменшення продуктивності 

тварин, а, з іншої, просто економічно невигідно . Обмежує широке використання БОО в 

раціоні тварин, а тим більше людини, високий вміст в ній нуклеїнових кислот. Хімічні 

методи, які пропонуються для денуклетизації мікробних препаратів, призводять 

одночасно до втрат білка. Препарати, одержані з рослинних сільськогосподарських 

відходів,  містять біля 2 % нуклеїнових кислот. У дріжджових препаратах,  одержаних на 

рослинній сировині, їхній вміст вищий – 3-6 % сухої маси, хоча це й набагато менше, ніж 

при використанні бактерій як продуцентів. Найбільш продуктивними продуцентами 

біомаси визнано термотолерантні дріжджові та дріжджоподібні гриби родів Pichia, 

Rhodotorula, Candida, що інтенсивно ростуть на твердофазних рослинних субстратах. 

Реальними субстратами біоконверсії, як правило, є вторинні продукти агропромислових 

підприємств (після спиртова барда, відходи переробки та зберігання плодоовочевої 

продукції,  гноївка тваринницьких та птахівничих господарств тощо). У якості 

вуглецевмісної сировини для дріжджової біоконверсії запропоновано субстрати з 

реакцією середовища, близькою до нейтральної: продукт и переробки зерна, 

коренеплодів, бульб. До їх складу разом з легкозасвоюваними сполуками входять 

целюлозомісні формоутворюючі компоненти: висівки, солом’яне чи трав’яне борошно, 

солодові проростки тощо.  

2) Кормовий білок. 

Суть технології полягає в тому, що на рослині компоненти сировини, що містять 

складні полісахариди(пектинові речовини, целюлозу, геміцелюлозу тощо) діють 

комплексними ферментними препаратами. В результаті дії ферментів складні 

полісахариди розщеплюються до простих цукрів, на основі яких синтезується кормовий 

білок та ряд інших біологічно активних сполук. Вважається, що оптимальна вологість 

сировини повинна складати 60-70 %. Тому відходи, що містять більше 75 % вологи, 

повинні попередньо зневоднюватися за допомогою шнекового пресу (сепаратору), а 

відділена рідина може частково використовуватися в подальшому як технічна вода. 

Процес мікробіологічної обробки включає три функціональних етапи:  

- Підготовчий: руйнування лігніну та інших жорстких зв’язуючих грубої рослинної 

оболонки; розчинення воскової шару оболонки зерна для забезпечення контакту між 

полісахаридами та каталізаторами хімічного та мікробіологічного походження;  

- Ферментний: розкладення складних полісахаридів до простих цукрів; 

- Продуцентний: синтез кормового білка; синтез біологічно активних речовин, 

вітамінів та провітамінів та мікробіологічній основі; стерилізація сировини від наявної або 

привнесеної зовні небажаної мікрофлори, включаючи патогенну; ароматизація або 

смакова корекція кормового продукту. Для ферментації рослинних складових вихідної 

сировини застосовується целюлазно-глюконазно-ксилантазний ферментнийкомплекс, що 

являє собою очищений внутрішньоклітинний білок, здатний глибоко реструктурувати як 

клітинні стінки, так і окремі структурні полісахариди рослин: целюлози та геміцелюлози, 

у тому числі глюконату, ксилану, арабану. Ферментний комплекс розщеплює речовини 
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високомолекулярної природи (крохмаль, білки, ліпіди, компоненти клітковини) до 

легкозасвоюваних речовин, у вигляді яких вони й всмоктуються. По суті, компоненти 

вихідної сировини проходять мікробіологічну обробку, аналогічну до середовища 

початкової ділянки стравоходу жуйних, пристосованих самою природою до 

перетравлювання їжі з високим вмістом клітковини. В результаті ферментації клітковина 

вихідної сировини структурно видозмінюється. Зокрема, лігніни перетворюються з 

жорсткого, міцного компоненту на пористий матеріал, просочений поживними та 

біологічно активними речовинами. При цьому клітковина вже не матиме гострих голчатих 

частин захисної оболонки зерна. 

Біотрансформація та отримання паливних матеріалів і енергії. 

Біоконверсія у теплову енергію та паливо – один із шляхів поповнення 

енергетичних ресурсів на основі поновлювальної рослинної сировини та органічних 

відходів. Енергетична ефективність та цінність біомаси як джерела палива може бути 

підвищена методами біологічної, термічної та термохімічної конверсії (рис. 7).  

В процесі енергетичного використання відходів можна одержати наступні 

енергоносії:  

- Газоподібні: піролізний газ, генераторний газ, синтез-газ, біогаз,  метан;  

- Рідкі: горючі смоли, біодизель, біоетанол тощо;  

- Тверді: деревне вугілля, вугільний залишок, кокс тощо.  

Теплову енергію отримують в теплогенераторах,  газогенераторах, піролізних та 

когенераційних установках;  електричну – у паротурбінних, газотурбінних циклах та в 

газопоршневих двигунах. 

Звично використовуюь в подібних циклах різні мікробні агенти, зокрема археї, що 

продукують метан з органічної речовини в анаеробних умовах. Біога з (також 

каналізаційний газ, звалищний газ) — різновид біопалива — газ, який утворюється при 

мікробіологічному розкладанні метановим бродінням біомаси чи біовідходів (розкладання 

біомаси відбувається під впливом трьох видів бактерій), твердих і рідких органічних 

відходів: на звалищах, болотах, каналізації, вигрібних ямах тощо.  Тобто застосовувати 

можна будь-які місцеві природні ресурси. Відомо понад 50 видів метаногенів, які 

поділяють на три класи — Methanobacteria, Methanococci і Methanopyri. Всі вони входять 

до типу Euryarchaeota. Метаногени — парафілетична група, і є деякі підстави припускати, 

що Methanococci — також парафілетична група.  

Іноді використовуються і інші організми. Мікроводорості Botryococcus, Isochrysis, 

Nanochloropsis  накопичують до 80 % (в перерахунку на суху масу клітин) вуглеводнів з 

довжиною вуглецевого ланцюга С17-С34. Їх можна вирощувати як у вигляді чистої 

культури, так і у біоставках, де проводиться доочищення стічних вод.  Із біомаси 

водоростей вуглеводні виділяють екстракцією органічними розчинниками з наступною 

відгонкою розчинників та вуглеводнів або центрифугуванням. Наприклад, цікаву 

властивість мають В. braunii, в яких вуглеводні накопичуються у клітинній стінці.  Після 

центрифугування клітини не руйнуються і їх можна повторно використовувати. 

Водень як паливо відноситься до найбільш енергомістких та екологічно безпечних 

різновидів. Біоконверсія може бути застосована для його виробництва на основі 

мікроводоростей та анаеробних бактерій (зокрема, р. Clostridium) з виробництвом водню 

та кисню. Так, деякі фототрофні бактерії синтезують водень у присутності донорів 

електронів –  органічних сполук, сірководню, меркаптанів тощо. Для порівняння,  

швидкість утворення газоподібного водню пурпурними фототрофними бактеріями 

Rhodobacter capsulatus сягає 300 см3 /год•г сухої речовини стічних вод. 

Цікавою є схема виробництва біогазу (рис 8). 
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Рис. 7. Варіанти технологій конверсії біомаси та органічних відходів у теплову 

енергію та паливо. 

 

 Серед інших перспективних, але, на наш погляд, досить віддалених за термінами 

реалізації біоконверсійних підходів до підвищення ефективності перетворення сонячної 

енергії на енергоресурси слід відмітити наступні:  

− Перетворення фотосинтезованої біомаси у водень;  

− Модифікація самого процесу фотосинтезу, де продуктом буде водень або інший 

горючий газ, при цьому обійшовши стадію фотоасиміляції СО2 та синтезу компонентів 

клітини;  

− Пряме перетворення енергії Сонця в електричну за допомогою біофотоелектричних 

перетворювачів енергії.  

 

Біотрансформація та виробництво біогумусу та добрив. 

Звично в цьому випадку мова йде про переробку сировини рослинного походження 

разом з відходами тваринного походження, сточними водами та іншою біогенною 

органікою. 

Процеси переробки твердих органічних відходів та субстратів за допомогою 

культури дощових черв’яків (в англомовній та німецькомовній – ґрунтових), які  
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Рис 8.  Схема високотехнологічного екологічно чистого підприємства з виробництва 

біопалива. 

 

використовують органічні речовини у якості джерела живлення та одночасно середовища 

існування, називають вермикультивуванням та вермикомпостуванням. 

У цих процесах утворюється два продукти – біогумус (вермикомпост) та біомаса 

дощових черв’яків. Рослинна сировина використовується в цьому процесі теж у суміші з 

органічними субстанціями іншого походження. Основна мета біокомпостування - 

переробка органічних субстратів для одержання удобрювальних компостів (біогумусу) та 

відновлення родючості ґрунтів, знезараження побутових відходів, осадів стічни х вод, 

інших відходів, які важко піддаються іншим технологіям утилізації.  

Із всього різноманіття дощових черв’яків для вермикультури придатні тільки кілька 

видів:  

- Гнойовий (компостний) черв Eisenia foetida; 

- Підвиди E. foetida foetid, foetida andrel;  

- Звичайний дощовий черв’як (або великий червоний виповзень) Lambricus 

terrestris;  



45 

 

- Малий червоний черв’як (малий виповзень) Lambricus rubellus;  

- Кілька інших видів (дендробена Dendrobaena та ін.).  

Найбільш широко використовується гнойовий (компостний)  черв’як E. foetida – 

порівняно невеликий вид довжиною 6-10 см зі специфічним неприємним запахом. В 1969 

р. в США в штаті Каліфорнія було виведено гібрид гнійного черв’яка E. foetida, що 

одержав назву червоного каліфорнійського черв’яка (Eisenia foetida red hybrid of 

California). 

Процесс включає кілька етапів:  

– Приготування субстратів для червяків. Від характеру субстрату, від поєднання 

його компонентів та інших факторів залежить стан популяції черв’яків, інтенсивність їх 

розмноження та накопичення біомаси, властивості, характер та кількість копроліту. 

Компостування органіки для черв’яків проводять тільки в буртах або купах на відкритих 

площадках, але ні в якому разі не в траншеях, так як таке компостування приводить до 

утворення кислих продуктів розкладення, непридатних для проживання дощових 

черв’яків.  Ділянка для компосту повинна знаходитися в добре дренованому місці, але не в 

зволоженому пониженні, яке погано провітрюється. Місце обирають тепле, захищене від 

холодних та висушуючих вітрів, не на прямому сонці. Для затінення поряд насаджують 

живі огорожі із бузини. Навколо її коренів утворюється гумус, вона поглинає та випаровує 

багато вологи. Оптимальна висота компостної купи – 1,5-2 м, ширина – 1,5 м. При 

закладенні купи в неїна певній відстані закладають товсті палиці, котрі пізніше виймають, 

залишаючи на їх місці отвори, потрібні для вентиляції та при необхідності поливу. На 

поверхні купи роблять невелике продовгувате заглиблення для кращого поглинання 

дощової води. Бокові стінки роблять трохи похилими, у перерізі бурт має форму трапеції. 

Не рекомендується використовувати для компостів бур’яни з насінням, рештки 

картопляних стебел, хворих фітофторозом, а також решки овочів, заражених грибними 

хворобами. Інакше компост стане розплідником цих захворювань, так як їх спори 

збудників цих хвороб зберігають свою активність. А от збудники вірусних та 

бактеріальних хвороб гинуть при компостуванні, тому заражені ними органічні відходи 

використовувати для компостування можна. При цьому матеріали для компостування 

складують пошарово: внизу – більш об’ємний матеріал, наприклад, зелена маса, тирса, 

стружки (товщина шару – 15-20 см); потім – багаті азотом субстрати (гній) шаром 

товщиною 5 см. Зверху компостну масу засипають вапном, фосфоритом та попелом. 

Потім – шар ґрунту товщиною 2-3 см і далі – солома, трава, сіно, листковий опад, що 

захищатимуть бурт від пересихання. В середньому оптимальне співвідношення (за 

масою): 70 % - рослинні рештки; 10 % - ґрунт; 2 0% - гній. Маса повинна бутидостатньо 

пористою та не занадто зволоженою. Так як такий субстратматиме кислу реакцію, то при 

закладанні бурту обов’язковим є використання вапнякових матеріалів (крейди, 

доломітового борошна, вапна тощо), щоб рН субстрату складав 6,5-8. Масу добре 

зволожують розчином гумінового або комплексного мінерального добрива, які відіграють 

роль каталізатора процесу компостування. На 1 т компостної маси додають 2-3 кг 

подвійного суперфосфату, 1 кг сульфату калію (не рекомендується хлорид калію), 2-3 кг 

сульфату амонію, 1 кг сульфату магнію, 60 г борної кислоти, 3-5 кг вапна або 

доломітового борошна. Оптимальна вологість бурту – 60 %. Після початку компостування 

маса сильно розігрівається, що сприяє  дезінфекції маси. Правильно підготований та добре 

утеплений восени компост продовжує дозрівати і взимку, а ранньою весною вже може 

бути використаний для закладки вермикультури. В цілому швидкість дозрівання компосту 

залежить від сезону, а також від інтенсивності перемішування бурта. Основний критерій 

зрілості компосту – відсутність запаху аміаку. 

– Власне вермікультивування (рис 9). 
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Рис 9. Схема безперервного процесу вермикомпостування. 

 

– Виділення та переробка цільового продукту. Різноманітна мікрофлора 

(актиноміцети, бактеріїамоніфікатори, нітрифікатори, деструктори целюлози тощо), 

розчинні органічні та мінеральні фосфати, присутні в біогумусі, нормалізують розвиток 

властивих здоровому ґрунту мікробних асоціацій та забезпечує пригнічення патогенних 

мікроорганізмів, зокрема, сальмонел. Біогумус містить біологічно активні речовини –  

лумбрицини, що виробляються черв’яками, ауксини, гіберелліни та інші фітогормони. 

Біогумус не має канцерогенних, мутагенних або тератогенних властивостей. Ще більш 

ефективними є витяжки з біогумусу, суміші біогумусу з хімічними мінеральними 

добривами, з мікробними препаратами, що мають фунгіцидні властивості. Так, біогумус з 

добавками мікробних препаратів на основі Trichoderma viridae або Basillus subtilis не 

тільки проявляє високоефективні удобрювальні властивості, а й захищає рослини від 

кореневої гнилі, зменшує загибель розсади. 

Біоконверсіяв області  фармацевтичної та косметичної промисловістей. 

Біотрансформація і барвники. 

Ця галузь пов’язана переважно з переробкою сировини рослинного походження, 

що містить біологічно активні речовини, яка була отримана при культивуванні рослинної 

біомаси в ферментерах.  

Активні біокаталізатори зазвичай отримують шляхом скринінгу широкого спектра 

мікроорганізмів. Перевага віддається найбільш широко поширених видам 

мікроорганізмів, як найбільш технологічним і доступним. У природі існує безліч місць, 

які є джерелом нових, перспективних видів мікроорганізмів, здатних виробляти ферменти 

для біокаталіза. Патогенні і ендофітний гриби заслуговують на окрему увагу, коли вони 

присутні в рослинах, вони можуть бути перспективними джерелами биокатализаторов з 

численними застосуваннями. Гриби мають безліч визначень в літературі, термін 

ендофітний, зокрема, застосуємо для опису тих грибів, які можуть бути виявлені в межах 

здорової рослинної тканини-господаря. Вони можуть мешкати в тканинах живих рослин 

протягом усього або частини їх життєвого циклу. Важливим прикладом є грибок 
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Taxomyces andreanea, знайдений всередині рослини Taxus Brevifolia, який продукує 

таксол, комплекс протипухлинного дітерпеноїди, який становить великий інтерес для 

фармацевтичної промисловості. 

Наприклад, L-ментол 1, який використовується в косметичній промисловості, 

субстрат для біотрансформації, проводиться з допомогою штамів Rhizoctonia solani. Три 

штами його здатні продукувати продукти 2 (65,2%), 3 (32,4%) і 4 (18,4%), реакція 1 (рис. 

10). 

Реакція 1 

Рис. 10. Біотрансформація L-ментолу штамами Rhizoctonia solani 

 

Монотерпен (-) - α-пінен 5 (реакція 2) є основним компонентом багатьох 

ароматичних рослин і є важливим компонентом багатьох ефірних масел. 

Біотрансформація сполуки 5 з використанням Botrytis cinerea дала два з'єднання, 6 (10%) і 

7 (16%) (рис. 11). 

Реакція 2 

Рис. 11. Біотрансформація (-) - α-пинена 5 Botrytis cinerea 

Сквамулозон 8 (реакція 4), сесквітерпен, виділений в великих кількостях з рослин 

Hyptis verticillata Jacq., інкубували з Curvularia lunata з отриманням стереоселективно 

гідроксильованих аналогів 9-12 (рис 12). 

Реакція 3 

Рис. 12. Біотрансформація 8-меркамози 8 Curvularia lunata 

 

Біотрансформація 5,6-диметил-8-ізопропенілбіцикло[4.4.0]дець-1-ен-3-она, з 

ароматом грейпфруту, використовуваного в косметичному і текстильному виробництві, 

(3R, 4aS, 5R) -4a, 5-Диметил-3-ізопропеніл -1,2,3,4,4a, 5,6,7-октагідронафталіну, 

отриманого з апельсинів, біотрансформація (3R, 4aS, 5R) -4a, 5-Диметил-3-ізопропеніл-

1,2,3,4, 4a, 5,6,7-октагідронафталіну, була проведена з використанням Aspergillus niger, 

Fusarium culmorum і Botryosphaeria dothidea. З'єднання 13 біотрансформується A. niger в 

стереомери 14 і 15 (вихід 51,5%), в той час як F. culmorum біотрансформується з сполуки 

13 до продуктів 15 (47,2%) і 16 (14,9%) (реакція 4). 

Гриб B. dothidea показав найкращі результати для стереоселективного 

гідроксилювання речовини 13, та виходу продуктів 14, 15 (54,2%) і 17 (20,9%). 
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Біотрансформація 18 під впливом Aspergillus niger привела до отримання сполук 19 (1,5%) 

і 20 (2,0%) (реакція 4). Ці сполуки використовуються в якості ефективних ароматизаторів 

(рис. 13). 

Реакція 4 

Рис. 13. Біотрансформаці нооткатона 13 і Валенца 18 Aspergillus niger і 

біотрансформація нооткатона 13 Fusarium culmorum і Botryosphaeria dotidea 

 

Коерулодін - це дитерпеноїдний паклітаксел, препарат, використовуваний для 

лікування раку. Було показано, що триптолід 53, триепоксид дитерпену, виділений з 

триптергії вілфолін, ефективний при лікуванні аутоімунних захворювань і володіє 

потужним антилейкемічною і протипухлинною видами активності. Він також був 

підданий багатоступеневій біотрансформації (рис. 14) 

. Реакція 5 
 

            Реакція 6 

Реакція 7 

Рис 14. Реакція 5 – Біотрансформація 21 Botrytis cinerea. Реакція 6 – 

Біотрансформація гінсенолу 29 Botrytis cinerea. Реакція 7 – Біотрансформація 

цидролу-l 34 by Botrytis cinerea та Curvularia lunata. 
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Сunninghamella blakesleana, сприяла утворенню 5α-гідрокситриптоліду 54,                          

1β гідрокситриптоліду 55, триптодіоліду 56, 19α-гідрокситриптоліду 57, і 19 β -

гідрокситриптоліду 58. 

Всі нові біотрансформувані сполуки виявляють сильну цитотоксичність in vitro 

відносно ліній пухлинних клітин людини KB, BGC823, MCF-7, Hela і HL-60.59. Стетерны 

дитерпеноїди виробляються рослинами з роду Stemodia. Ці дитерпеноїди привабливі 

завдяки їх структурный схожості з афідіколіном, виділеним з деяких грибкових культур і 

виявляють противірусні та протиракові властивості. Інкубація 13а, 17-

дигідроксистеллодана 59 з допомогою Mucor plumbeus призвела до виділення восьми 

гідроксильованих метаболітів 60-67, тоді як інкубація 13а, 14, дигідроксистеллодана 68 

дала два гідроксильованих продукти в положеннях 3b 69 і 2a 70 (рис 15, 16, 17). 

Реакція 10. 

Рис. 15. Біотрансформація 13а, 17-дигідрокси-stemodane 59 і 13а,14, дигідрокси-

стемодан 68 по Mucor plumbeus. 

  

Позиція C-3, найбільш часто гідроксилюється цим мікроорганізмом у 

дитерпеноїдах, не залежить від абсолютної конфігурації субстрату. Стемодин 71, 

стемодіон 75 і стемодіон 77 були біотрансформовані з допомогою A. niger. Інкубація з 

сполуки 71 з допомогою A. niger дала 2a, 3b, 13-тригідроксимоданон 72, 2a, 7b, 13-

тригідроксимідодан 73 і 2a, 13, 16b-тригідрокси-системан 74, а 75, був 

біотрансформований до 76 (рис. 16). 

Реакція 11 

 

Рис 16.  Біотрансформація stemodin 71 Aspergillus niger. 
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Реакція 12. 

Рис 17. Біотрансформація стволодінона 75 Aspergillus niger 

Реакція 13. 

Рис 18. Біотрансформація стовбурових клітин 77 Aspergillus niger 

 

Біотрансформація 77 привела до появи нових продуктів  – 7b, 18-

Дигідроксисистемаран-19-ової кислоти 78, 7а, 18,19-тригідрокси-системану 79 і 1 β -

гідроксисистемаран-19-ова кислоти. Продукти 61-80 в реакціях 8-12 репрезентують собою 

процеси біотрансформації енманоілоксидів, дитерпеноїдів, що приводять до  

гідроксилювання ділянок молекули, взаємодія з якими важко здійсненна із застосуванням 

традиційних методик органічного синтезу. Субстрат етил-3b, 12a-дигідрокси-13-

епіманоілоксид 81 інкубували з Fusarium moniliforme, отримавши продукт під номером 82 

з виходом (35%). Хімічне окислення 71 продукує речовину під номером 83, яка була 

біотрансформувана стереоселективно із застосуванням Gliocladium roseum до продуктів 84 

(19%) і 85 (7%) (рис. 19). 

 Реакція 14 

 
Реакція 15 

Рис. 19. Реакція 14 – Біотрансформація ен-3b, 12a-дигідрокси-13-

епіманоілоксіда 81 Fuzirarium moniliforme. Реакція 15 – Біотрансформація эн-3,12-

диоксо-13-эпиманоильного оксида 83 Gliocladium roseum та Rhizopus nigricans. 
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Внаслідок інкубації речовини 83 з Rhizopus nigricans були отримані продукти 

реакції 85 (4%), 86 (13%) і 87 (14%).  

Продукт реакції 62 бетулінову кислота є 88 тритерпеноїдом, виявленим в багатьох 

рослинах. Бетулонова кислота 89 привернула увагу, в ході скринінгу проявила потенційно 

високу ефективність проти аутоімунних і онкологічних захворювань (реакції 8-10). Для 

отримання біологічно активних похідних сполук 88 та 89 вона була біотрансформована 

грибами Colletotrichum sp. та Arthrobotrys sp., відповідно. Colletotrichum sp. (з 

кукурудзяного листя), біотрансформований до речовин 89-92 (1,72%) та (2,97%) і 

перетворили потім на 88-93 (2,34%). Arthrobotrys sp., виділений як епіфітний гриб з 

Platanus orientalis, бетулінову кислоту трансформував в 3-оксо-7 β гідроксилуп-20 (29) ен-

28-овую кислоту (90, 1,64%), 3-оксо-7 β -15адгідроксилуп-20 (29) ен-28-ову кислоту (91, 

0,62%) і 3-оксо-7 β, 30-дигідроксилуп-20 (29) ен-28-ову кислоту (92, 1,33%). (Реакція 16) 

(рис. 20, 21). 

 

Реакція 16 
 

Рис 20.  Біотрансформація бетулонової кислоти 89 Arthrobotrys sp. 

Реакція 17 
 

Рис 21. Біотрансформація кортіколона 94 в гідрокортизон 95 з використанням 

чотирьох грибів (два ізоляти Cunninghamella blakesleana, C. echinulata і Curvularia 

lunata) і кортизолона-21-ацетату 96 до ацетату гідрокортизону 97 з використанням 

Cunninghamella blakesleana.  

 

Таким чином, біотрансформація метаболітів рослинних мікроорганізмів, виділених 

з рослин, можуть збільшити ймовірність отримання нових похідних продуктів. 

Біотрансформаційне дослідження отримали більше уваги, оскільки розвиток мікробного 

гідроксилювання біоактивних стероїдів або проміжних продуктів для синтезу 
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кортикостероїдів 11 агідроксилювання прогестерону на одній мікробної стадії з 

використанням Rhizopus arrhizus була описана в 1952. Ця реакція була дуже важлива для 

синтезу адренокортікальних гормонів (кортикостерон, кортизон і гідрокортизон) і надала 

цікаві можливості для отримання біоактивних похідних (преднізон, преднізолон і 

триамцинолон). Гідроксилювання також має вирішальне значення для посилення 

біологічної активності стероїдів. Дана реакція була вперше зареєстрована в 1953 році з 

використанням Cunninghamella blakesleeana і C. lunata. Кортексілон гідроксильований в 

положенні 11b, продукуючи гідрокортизон з виходом 60-70% з допомогою C. lunata, має 

більш високі виходи при ацетилюванні субстратів в положеннях 17a і 21.81.  

Інші стероїди недавно були біотрансформовані грибами, при якому були утворені 

продукти реакцій 82-91. Гідроксилювання 11b є ключовим структурним фактором для 

біоактивності стероїдних препаратів. Ця реакція була досягнута в біотрансформації різних 

стероїдних субстратів деякими грибами. Кортексілон 94 перетворювали в гідрокортизон 

95 за допомогою чотирьох грибкових штамів (два ізоляти C. blakesleana, C. echinulata і C. 

lunata) (Рис. 21) Реакція 16.  

Реакція 16 

 

Рис 22. Біотрансформація кортіколона 94 в гідрокортизон 95 з використанням 

чотирьох грибів (два ізоляту Cunninghamella blakesleana, C. echinulata і Curvularia 

lunata) і кортізолона-21-ацетату 96 до ацетату гідрокортизону 97 з використанням 

Cunninghamella blakesleana.  

 

Кортексилон-21-ацетат 96 також біотрансформувався в ацетат гідрокортизону 97 

(реакція 15) з використанням C. blakesleana ATCC 8688a83 і 16a, 17a-диметил-17- (1-

оксопропіл) андроста-1,4-дієн-3-она 98 був біотрансформований до рімексолона (продукт 

реакції 99) з використанням C. lunata (реакція 17) (Реакція 17) (рис. 21). 

Рекція 17 

Рис 23. Біотрансформація 16a, 17a-диметил-17- (1-оксопропіл) 

андроста-1,4-Дієн-3-она 98 Curvularia lunata. 

 

Продукт реакцій номер 84 ресібуфогенін 100, цитотоксичний стероїд, показав 

сильну інгібуючу активність проти клітин гепатоми людини Bel-7402, клітин раку шлунка 

людини BGC-823 і карциноми шийки матки людини HeLa клітин з величинами IC50 0,13, 
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0,11 і 0,01 л моль / л, відповідно. У постійній роботі по отриманню нових аналогів 

буфадієнолідів з більшою цитотоксичністю, речовина 100 (реакція 18) була 

біотрансформована Mucor polymorphosporus, з отриманням 20 продуктів 101-120. Всі ці 

продукти показали меншу цитотоксичність в порівнянні  з вихідним з'єднанням, але ці 

результати могли б внести вклад в вивченні структурної активності, в дослідженнях по 

розробці нових фармацевтичних препаратів (Реакція 18) (рис 24.) 

. Реакція 18. 

Рис. 24. Біотрансформація resibufogenin 100 поліморфоспором  Mucor.  

 

 

Деякі інші субстрати крім терпенів здатні стереоселективно біотрансформуватися 

грибами. 92-105 (R) - (-) – метилокталон (речовина121) і (S) - (+) - метилокталон (речовина 

122) піддавали біотрансформації Chaetomium sp. та Didymosphaeria igniaria. Chaetomium 

sp. здійснив перетворення речовини 121 в продукти 123-125 (30%, 50% і 6% відповідно). 

Крім того, при використанні продукту 122 в якості основи, з допомогою Chaetomium sp. 

були отримувані сполуки 127-130 (60%, 20%, <5%, <5%, відповідно). З допомогою D. 

igniaria біотрансформувалаися речовина 121 до продуктів 123-126(7%, 20%, 128% і 19% 

відповідно) і 122-128 (35%), 130 (14%) і 131 (11%) (реакція 15) та продукту реакції 92 (рис 

25). 
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Реакція 19 

 

Рис.  25. Біотрансформація (R) - метилокталона 121 і (S) - (+) -метилокталона (122) 

Chaetomium sp. та Didymosphaeria igniaria. 

 

Види Botrytis є грибами, які вражають багато видів рослин, наприклад таких, як 

морква, виноград, салат, полуниця і тютюн, викликаючи різні захворювання плямистості і 

борошнистої роси. З'єднання (±) -1- (40-хлорфеніл) пропан-1-ол проявило високу 

протигрибкову активність в порівнянні з  B. cinerea.  

(R) –енантіомер 132 інкубували з B. cinerea, щоб краще зрозуміти можливий 

механізм детоксикації грибів. Гідроксильовані продукти 133 і 134 були отримані. 

Протигрибкові аналізи показали, що біотрансформувалися продукти менш токсичні для 

зростання грибів, ніж 132. Тому у B. cinerea є механізм для детоксикації з'єднання 132 

шляхом гідроксилювання різних ізомерів цієї молекули (реакції 19-20) (рис. 26). 

Реакція 20 

 

Рис. 26. Біотрансформація (R) - (+) - 1- (40-хлорфеніл) пропан-1-ол 132 по 

Botrytis cinerea. 

 

Вінцозолін (речовина 135) є фунгіцидом, використовуваним в Європі і США для 

боротьби з хворобами, викликаними грибами на декількох рослинах. Це з'єднання було 

біотрансформуване грибом Cunninghamella elegans, що дало (3R) - і (3S) -ізомер 30,50-

дихлор-2,3,4-тригідрокси-2-метилбутиранілід (продукт 136) (33%), імовірно утворений 

реакцією епоксидгідролази, з епоксидного похідного 137. Це було перше дослідження 

грибкового метаболізму 135 і ідентифікації його основних метаболітів (реакція 21) (рис. 

27). 

Реакція 21 
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Рис 27. Біотрансформація вінклозоліна (вінцозоліна) 135 по Cunninghamella 

elegans. 

 

Це тільки окремі приклади трансформації біологічно-активних речовин з 

допомогою мікроорганізмів. Існуютьі інші типи реакцій, такі як: сульфоксидування 

(біотрансформація бензгідрилсульфанілоцтової кислоти 138 штамом Beauveria bassiana 

(АТСС-7159), епоксидування (біотрансформація (R) - (+) - лімонену 140 видами 

Penicillium, біотрансформація 7-оксо-18-гідроксилор-Каур-16-ен 143 посередництвом 

Gibberella fujikuro), окислення кетонів, реакція Байєра-Віллігера (біотрансформація 

біцикло [3.2.0] гепт-2-ен-6-он 145 ізолятами Fusarium sp. і F. solani), дерацемізації 

(біотрансформація пропіофенона 148 під впливом Rhizopus oryzae і металоорганіческіх 

каталізаторів), стерео і енантіоселектівне відновлення кетонів (біотрансформація 1-

оксоедусман-4 β, 6 β -diyl-S (S) -циклічного сульфіту 150 Rhizopus nigricans, 

біотрансформація α-сантоніна 151 за допомогою Absidia coerulea). 

Існують і змішані реакції, наприклад  екстракти з 14 міцеліальних грибів були 

досліджені щодо їх потенціалу для отримання (R) -фенілацетилкарбінола ((R) -PAC) з 

бензальдегіда через піруватдекарбоксилазу, яка є хоральним попередником при 

виготовленні фармацевтичного ефедрину і псевдоефедрину. (R)-PAC отримували з 

енантіомерного надлишку 93% з використанням Rhizopus javanicus і Fusarium sp. 

Дослідження показало, що синтез (R) -PAC можливий не тільки з застосуванням дріжджів 

і бактерій Zymomonas mobilis. Цільової продукт може бути отриманий і за допомогою 

нитчастих грибів. Більш висока початкова продуктивність і дещо вищі кінцеві виходи 

були досягнуті з R. javanicus в порівнянні з тими, які отримані з екстрактами дріжджів 

Candida utilis і Saccharomyces cerevisiae. Деякі сполуки були біотрансформовані грибами, 

що дають різні похідні. Біотрансформація енантіомерів монотерпенів, ліналонів і 

цитронелолів Aspergillus sp. вивчалися в різних умовах культивування з використанням 

твердофазної мікроекстракціїв якості аналітичної методики відбору проб (рис 28). 

 

 
 

Рис. 28. Біотрансформація бензальдегида і пірувату в (R) – PAC піруват-

декарбоксилази (PDC). 

 

 

Питання для обговорення: 

1. Використання біоконверсійних технологій для отримання паливо-мастильних 

матеріалів. 

2. В чому полягає суть продукування біогазу, синтез-газу та органічного водню? 

3. Використання біоконверсії для отримання білку в виробництві? 

4. Принципи створення та функціонування вермикультури. 

5. Основні напрямки харчової конверсії сировини рослинного походження. 

6. Використання дріжджів в харчовій біоконверсії. 
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7. Використання бактеріальних культур в харчовій промисловості. 

8. Біологічна трансформація рослинної сировини для отримання фармацевтичних та 

косметичних препаратів. 

9. Організми, які приймають участь у прямій біологічній біоконверсії. 

10. В чому недоліки прямих шляхів отримання енергії при біоконверсії 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Скласти схему високотехнологічного екологічно чистого підприємства з виробництва 

біопалива. 

2. Описати типи хімічних перетворень біологічно-активних речовин з допомогою 

організмів грибкової мікрофлори. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 Мета самостійної роботи: сформувати у студентів навички і вміння самостійної 

наукової і інформаційно-аналітичної роботи. 

 В результаті виконання самостійної роботи студенти повинні навчитись – 

самостійно виявляти перспективні направлення наукових досліджень, обґрунтувати 

актуальність, теоретичне і практичне значення проблеми, формувати гіпотези, проводити 

емпіричні дослідження, аналізувати і інтерпретувати отримані результати. Самостійна 

робота по даній дисципліні виконується з метою закріплення і отримання знань, які 

отримуються при вивченні теоретичного матеріалу і виконанні практичних робіт. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 Самостійна робота здійснюється методом індивідуального вивчення кожним 

студентом певних розділів робочої програми, навчальної програми з використанням 

рекомендованої літератури та консультаціями викладача. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ВИКОНУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ РОЗДІЛАМИ: 

1. Вивчення певних теоретичних питань, які відповідають темам лекцій, але не входять до 

них: 

Тема 1:  Підвищення безпеки біотехнологічного виробництва для людини і 

навколишнього середовища. 

Тема 2: Прискорений варіант переробки органічних відходів при використанні 

термофільної закваски.  

Тема 3:  Біотрансформація біолологічно-активних речовин рослинного 

біотехнологічного походження в іммобілізованій культурі.  

Тема 4:  Аутоліз та його роль в біотрансформації рослинної сировини. 

Тема 5: Розширена біоконверсія, види та їх роль в переробці рослинної сировини. 

Тема 6: Водорості, мікроводорості, як джерела для виробництва відновних енергетичних 

ресурсів.  
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Тема 7:  Протеолітичні ферментні препарати. 

Тема 8: Механічне обладнання для механічної та комбінованої біотрансформації 

орослинної сировини. 

Тема 9: Продукти хімічної біотрансформації рослинної сировини та їх використання. 

Тема 10: Глубинне та поверхневе культивування міцеляльних грибів та актиномицетів, як 

шлях отримання ферментів, антибіотиків та інших БАРів. 

Тема 11:Технологія виробництва препарату «Рекицен РД».2. Виконання завдань, які 

виносяться на практичні заняття, згідно з методичними вказівками (Практичні роботи №1 

- №8). 

3. Створення презентації. Кожен студент складає презентацію відповідно до обраної теми. 
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