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Grzyby nitkowate Monascus purpureus w hodowli
w kolbach wstrz¹sanych
Wprowadzenie
Szczep Monascus nale¿y do gromady Ascomycetes i rodziny
Monascaceae. Zdrowotne w³aœciwoœci grzybów Monascus purpureus, fermentowanych na ry¿u s¹ od wieków znane i wykorzystywane w krajach azjatyckich. W Staro¿ytnej Chiñskiej
Farmakopei znajduj¹ siê informacje o zastosowaniu sfermentowanego czerwonego ry¿u ank-kak w celu poprawienia funkcjonowania uk³adu kr¹¿enia. Tradycyjne zastosowanie zosta³o potwierdzone przez odkrycie, ¿e ta odmiana grzybów
wytwarza substancje, które przyczyniaj¹ siê do utrzymania
w³aœciwego poziomu cholesterolu. Ank-kak wykorzystywany
jest tak¿e do barwienia ¿ywnoœci: wina ry¿owego, sera sojowego, ryb i miêsa.
Monascus mo¿e produkowaæ ró¿ne metabolity wtórne o poliketydowej strukturze. Wœród nich znajduj¹ siê barwniki
¿ó³ty: monaskina i ankaflawina, pomarañczowy: monaskorubryna i rubropunktatyna oraz czerwony: monaskorubraminana i rubropunktamina [1].
Tradycyjne hodowle Monascus prowadzone s¹ na pod³o¿u
sta³ym. Metoda polega na inokulacji Monascus na gotowanych ziarnach ry¿u rozrzuconych na du¿ych tacach i ich inkubacji w kontrolowanych warunkach napowietrzania i temperatury. Taki typ hodowli by³ prowadzony tak¿e z wykorzystaniem innego ni¿ ry¿ substratu, m.in. na ziarnach pszenicy,
soi, kukurydzy, pod³o¿u z otr¹b i m¹ki pszennej, m¹ki kukurydzianej, zmielonych ziarnach chlebowca [2, 3]. Jednak¿e
w takiej hodowli na sta³ym, nieruchomym pod³o¿u nie ma
mo¿liwoœci kontrolowania parametrów œrodowiska lub jest
ono utrudnione. Poniewa¿ grzyby mog¹ rosn¹æ na pod³o¿u
ciek³ym d¹¿y siê do otrzymania optymalnego p³ynnego, naturalnego lub syntetycznego pod³o¿a, zapewniaj¹cego wysok¹
wydajnoœæ barwników.
Celem niniejszej pracy by³o zbadanie wp³ywu wybranych
czynników hodowli na wzrost biomasy i biosyntezê barwików
grzyba strzêpkowego Monascus purpureus w hodowli okresowej w kolbach wstrz¹sanych.
Materia³y i metody
W pracy wykorzystano szczep grzybów Monascus purpureus DSM 1379 (German Collection of Microorganisms and
Cell Cultures, Braunchweig, Niemcy). Szczep by³ przechowywany na skosach agarowych zawieraj¹cych: glukozê, ekstrakt
dro¿d¿owy, KH2PO4, MgSO4·7H2O, CaCl2, w temperaturze 4ºC
[4]. Na rys. 1 przedstawiono kolejne etapy hodowli. Monascus
purpureus. Spory ze skosów zmywano za pomoc¹ wody destylowanej do 250 cm3 kolb Erlenmeyera, do p³ynnego pod³o¿a o
sk³adzie takim jak pod³o¿e agarowe. Po 7 dobach grzybniê homogenizowano i przenoszono do 500 cm3 kolb okr¹g³ych, do

p³ynnego pod³o¿a na
1 dobê, a nastêpnie
zaszczepiano pod³o¿e produkcyjne aktywn¹
grzybni¹
w iloœci 5%. Kontrolnym pod³o¿em produkcyjnym by³o pod- Rys. 1. Kolejne etapy hodowli grzybów
Monascus purpureus DSM 1379
³o¿e zastosowane dla
szczepu Monascus
purpureus CBS 10907 przez Hamdi i wsp. [5]. W celu zbadania wp³ywu wybranych czynników hodowli na wzrost i biosyntezê barwników gatunku Monascus purpureus DSM 1379,
w pod³o¿u kontrolnym zmieniano Ÿród³o wêgla, azotu i pH.
Jako Ÿród³o wêgla zastosowano: glukozê, fruktozê, maltozê,
sacharozê, laktozê, skrobiê, glicerol, etanol. ród³o azotu stanowi³y: NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, pepton, glutaminian
sodu, ekstrakt dro¿d¿owy. Pocz¹tkowe pH pod³o¿a ustalane
by³o w granicach od 4,0 do 8,5. Hodowlê prowadzono przez
okres 7 dni na wytrz¹sarce 110 rpm, w temperaturze 30ºC. Po zakoñczeniu hodowli wyznaczano such¹ masê metod¹ wagow¹
i stê¿enie barwników w oparciu o pomiar absorbancji przy
d³ugosci fali 400 – ¿ó³y barwnik i 480 nm – czerwony barwnik
(Rys. 2).

Rys. 2. Widmo absorbancji cieczy pohodowlanej Monascus
purpureus

Wyniki i dyskusja
Wyniki wp³ywu Ÿródla wêgla na wzrost i biosyntezê barwników przedstawiono na rys. 3. W pod³o¿u kontrolnym Ÿród³o
wêgla stanowi³a glukoza. W porównaniu z pod³o¿em kontrolnym, najwy¿szy przyrost biomasy uzyskano stosuj¹c skrobiê,
mniejszy w pod³o¿u z fruktoz¹, maltoz¹ i glukoz¹. Biosyntezê
barwników na najwy¿szym poziomie obserwowano w pod³o¿u
zawieraj¹cym fruktozê, glukozê i maltozê. Biosynteza barw-
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Rys. 3. Wzrost i biosynteza barwników Monascus purpureus
w hodowli wg³êbnej w pod³o¿u zawieraj¹cym ró¿ne Ÿród³o wêgla

Rys. 4. Wzrost i biosynteza barwników Monascus purpureus
w hodowli wg³êbnej w pod³o¿u zawieraj¹cym ró¿ne Ÿród³o azotu

ników by³a zahamowana, gdy w pod³o¿u by³a sacharoza lub
laktoza. W pracy Lee i wsp. [6] uzyskano podobne rezultaty,
najwy¿szy wzrost biomasy na pod³o¿u ze skrobi¹, a wysokie
stê¿enie czerwonego barwnika w pod³o¿u zawieraj¹cym glukozê, skrobiê, fruktozê i maltozê. Sacharoza i laktoza równie¿
hamowa³y wzrost i syntezê barwnika grzyba Monascus purpureus ATCC 16365 [6].
Zmiana Ÿród³a azotu nie powodowa³a du¿ych zmian we
wzroœcie biomasy, ale znacz¹co wp³ywa³a na biosyntezê
barwników (Rys. 4). Najwy¿sz¹ zawartoœæ czerwonego
i ¿ó³tego barwnika stwierdzono w przypadku zastosowania
w pod³o¿u glutaminianu sodu, mniej w przypadku peptonu
i ekstraktu dro¿d¿owego. Znaczne zahamowanie biosyntezy
barwników nastêpowa³o, gdy pod³oze zawiera³o nieorganiczne Ÿród³o azotu w postaci NH4NO3, (NH4)2SO4 lub NH4Cl,
przy czym obserwowano wy¿sze wartoœci absorbancji przy
d³ugoœci fali 400 nm, charakterystyczne dla ¿ó³tego barwnika. Podobne zale¿noœci zaobserwowali Lee i wspó³. [6] dla
szczepu Monascus purpureus ATCC 16365, zmiana Ÿród³a
azotu nieznacznie wp³ywa³a na wzrost biomasy, ale zmienia³a biosyntezê czerwonego barwnika, natomiast nieorga-
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Rys. 5. Wzrost i biosynteza barwników Monascus purpureus
w hodowli wg³êbnej w pod³o¿u o ró¿nym pH

niczne Ÿród³a azotu hamowa³y jego syntezê, a najwy¿sze stê¿enie otrzymano stosuj¹c glutaminian sodu [6]. Negatywny
wp³yw azotanu amonu na produkcjê barwników obserwowali
tak¿e Lin i wsp. dla Monascus sp. [7].
Wyniki wp³ywu pH przedsatwiono na rys.4. W szerokim zakresie pH od 4,5 do 8,5 wzrost biomasy by³ na podobnym poziomie. Zahamowanie wzrostu nastêpowa³o przy pH równym
4,5. W wiêkszym stopniu pH pod³o¿a wp³ywa³o na biosyntezê
barwników, najwy¿sze stê¿enie obserwowano gdy pH by³o w
zakresie 5÷6, ni¿sze dla wartoœci 6,5÷8,5 i najni¿sze przy pH
równym 4,5. W przeprowadzonych eksperymentach, Lee
i wsp. obserwowali wysoki przyrost biomasy z jednoczesn¹
nisk¹ biosyntez¹ czerwonego barwnika przy niskich wartoœciach pH 4÷4,5, wzrost biomasy i stê¿enie barwnika na wysokim poziomie w zakresie pH 5÷8 oraz zarówno gwa³towny
spadek wzrostu i biosyntezy przy pH poni¿ej 8,5 [6]. Hamdi
i wsp. uzyskali wysoki wzrost biomasy w pod³o¿u o pH równym 4,5÷5,5, a najwy¿sze stê¿enie czerwonego barwnika
w pod³o¿u o pH – 6,0 [5].
Prezentowane wyniki stanowi¹ jeden z etapów badania
wp³ywu wybranych czynników hodowli na wzrost biomasy
i biosyntezê barwików przez Monascus purpureus DSM 1379
w hodowli okresowej w kolbach wstrz¹sanych. Dalsze badania nad doborem optymalnych warunków biosyntezy barwników s¹ kontynuowane.
Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê
w latach 2008-2011 jako projekt badawczy Nr N N208
021634.
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