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ГРАНИЧНА МЕЖА КРИТИЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ БАЗИДІАЛЬНОГО                        
ГРИБА LAETIPORUS SULPHUREUS 

Background. Today we can observe an increased attention to the usage of various drugs based on Laetiporus sulphu-
reus. However, most part of the literature pays attention to pharmacological properties of the products, but the issue 
of cultivation and storage of museum culture is insufficiently studied. 
Objective. The aim of the paper is to determine the critical temperature of fungal growth, which is an important indi-
cator for keeping the most productive crop strains. 
Methods. The study was conducted on 14 strains of Laetiporus sulphureus. Cultivation was carried out for 3 days on 

the medium with wort agar for temperature control — 35—37 С. 

Results. The survey defined the upper limit of the critical temperature of growth for most strains. 

Conclusions. The obtained data indicate that 37 С temperature for most strains of the fungi  Laetiporus sulphureus is 
critical, but strains 1518, 1776, 1815 retain poor growth at this temperature that provides the basis for further re-
searches. 
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Вступ 

У світі існує велике різноманіття базидіаль-

них грибів, у т.ч. і грибів-ксилотрофів, значна кіль-

кість яких є маловивченими щодо їх фармако-

логічних властивостей. Тому вони є перспектив-

ним об’єктом дослідження для фармакології, біо-

технології, ветеринарії та медицини. 

Зважаючи на лікувальні властивості цих гри-

бів, медики, фармацевти, біологи, мікологи та біо-

технологи активно вивчають їх для того, щоб до-

вести їх лікарські властивості, ґрунтуючись як на 

стародавніх, так і на сучасних літературних дже-

релах. 

Однак одним із пріоритетних напрямів роз-

витку сучасної мікології і біотехнології є експе-

риментальні дослідження базидіальних грибів для 

отримання біологічно активних сполук (білків, 

ліпідів, полісахаридів, органічних кислот, фермен-

тів і вітамінів), насамперед лікарських. Багато з 

цих речовин не тільки характеризуються знач-

ною фармакологічною активністю, а й є менш 

токсичними порівняно з продуктами хімічного 

синтезу. Проте як промислове вирощування са-

мих грибів, так і виробництво функціональних 

препаратів на їх основі тільки починають нала-

годжуватися, що пов’язано не в останню чергу з 

відсутністю достатньої кількості відомостей про 

способи та умови культивування багатьох гри-

бів [1, 2]. 

 

Найвідомішими біологічно активними ре-

човинами грибів є полісахариди, з якими пов’я-

зані цитотоксичні, протипухлинні й імуномоду-

лювальні властивості екстрактів. Полісахариди 

представлені головним чином гліканами та гете-

рогліканами із ксилозою, галактозою, манозою, 

глюконовою кислотою та іншими цукрами. За-

гальна кількість полісахаридів у міцелії може до-

сягати 60 % і більше від сухої біомаси гриба [3]. 

Ще одним важливим класом сполук є лі-

піди, перспективним продуцентом яких є міце-

ліальні гриби, а саме ксилотрофні базидіоміцети, 

багато з яких є їстівними, здавна застосовуються 

в народній медицині і визнані лікарськими. Од-

ним із представників таких грибів є Laetiporus 

sulphureus. Залежно від фізіологічної приналеж-

ності (біла або бура гниль) здатність базидіальних 

ксилотрофів до синтезу ліпідів різна. Так, напри-

клад, було відзначено, що вміст ліпідів у міцелії 

гриба L. sulphureus (бура гниль) при культивуван-

ні на середовищі із сахарозою може досягати  

57 %, що дає змогу віднести його до істинних лі-

підних продуцентів. Тому останнім часом заці-

кавленість учених із пострадянського простору 

викликають дослідження властивостей речовин 

ліпідної природи, що виділені з L. sulphureus [4]. 

До того ж гриб L. sulphureus відомий своїми 

гастрономічними показниками, оскільки вважа-

ється делікатесом серед народів Північної Аме-

рики та Європи. Гриб утворює плодові тіла, які  
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зазвичай розміщуються на стовбурі дерева не-

високо над землею. Молоді плодові тіла труто-

вика мають вигляд жовтуватої м’ясистої маси, 

розміщеної на дереві у формі напливу. В міру роз-

витку плодове тіло твердне, набуваючи характер-

ної форми вуха, яке складається з декількох шарів 

“псевдошапинок”. Поверхня гриба нерівна, завж-

ди покрита легким пухом кремово-жовтого ко-

льору. Діаметр шапинок становить 10—15 см, про-

те вони можуть зростатися між собою, утворюю-

чи великі конгломерати. Споровий порошок має 

блідо-кремовий колір [5]. 

При штучному культивуванні з цього гриба 

було отримано цілу низку біологічно активних 

сполук, таких як полісахариди, ненасичені жир-

ні кислоти, каротиноїди, фосфоліпіди. Екстрак-

ти з міцелію та культуральна рідина володіють 

антимікробною активністю проти багатьох пато-

генних грам-позитивних і грам-негативних бак-

терій та здатні пригнічувати розвиток вірусу гри-

пу А. Міцелій L. sulphureus може сорбувати селен 

і надалі сприяти його засвоєнню іншими орга-

нізмами [6]. 

У Білорусії на основі біомаси L. sulphureus бу-
ла розроблена біологічно активна добавка “Леті-

порін”, яка характеризується комплексною про-

філактичною, загальнозміцнювальною, імуномо-

дулювальною дією і призначена для попереджен-

ня вітамінної та мінеральної недостатності [7, 8]. 

Препарат містить у своєму складі (відсотковий 

вміст у перерахунку на суху речовину): білки 

(до 22 %); амінокислоти (до 8 %); каротиноїди 

(до 12 мг/г); ліпіди (до 23 %); фосфоліпіди (до 

1,8 %); ненасичені жирні кислоти (85 % від за-

гальної кількості ліпідів); харчові волокна; віта-

мін C; макро- та мікроелементи. 

Для подальшої розробки новітніх технологій 

отримання продуктів із L. sulphureus необхідно 
визначити основні умови культивування та збе-

рігання найбільш продуктивних штамів. Для цьо-

го необхідно дослідити низку показників. Зокре-

ма, особливої уваги потребує визначення критич-

ної температури росту цього гриба. 
Критична температура — температура, за 

якої гриб не росте, проте зберігає свою життє-

здатність. Вона є одним із ключових факторів, 

що забезпечує зберігання музейної культури, та 

межею, від якої можна відштовхуватись для по-

дальшого регулювання процесів біосинтезу. 

Температурний фактор впливає не тільки на 

швидкість росту і накопичення біомаси, а й на 

швидкість біосинтетичних процесів, що відбу-
ваються в клітинах, і в підсумку — на склад син-

тезованих продуктів. 

 Зокрема, температурний режим може слу-
гувати ефективним фактором регуляції не тільки 
синтезу, але і складу ліпідів як цільового про-
дукту, що добувається з L. sulphureus. Так, знижен-
ня температури збільшує ступінь ненасиченості 
ліпідів. 

Оскільки більшість літературних джерел ос-
новну увагу приділяють характеристиці саме фар-
мацевтичної дії основних сполук, що виділяють-
ся з грибів, то встановлення основних умов збе-
рігання штамів є важливим для проведення по-
дальших досліджень. 

Постановка задачі 

Метою роботи є встановлення впливу під-
вищених (критичних) температур на ріст різних 
штамів гриба L. sulphureus при культивуванні в 
умовах поверхневого росту на агаризованому жи-
вильному середовищі.  

Матеріали і методи дослідження 

Об’єктами дослідження були 14 штамів ба-
зидіального гриба виду Laetiporus sulphureus 
(Bull.: Fr.) Murrill (Basidiomycota) з колекції ша-
пинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Хо-
лодного НАН України, відомості про які наведе-
ні у табл. 1. 

Таблиця 1. Список досліджуваних штамів L. sulphureus 

Номер  

штаму 

Рік виділення та місце             

походження культури 

306 1969, Україна, м. Київ 

307 1976, Україна, Тернопільська обл. 

308 1971, Україна, м. Київ 

1518 1997, Україна, м. Київ 

1774 2001, Україна, м. Київ 

1775 
2001, Україна, м. Бровари,          

Київська обл. 

1776 2001, Україна, м. Київ 

1812 2002, Україна, м. Київ 

1813 2002, Україна, м. Київ 

1815 2002, Україна, м. Київ 

1816 2002, Україна, м. Київ 

1817 
2002, Україна, м. Олевськ,          

Житомирська обл. 

1818 
2002, Україна, м. Олевськ,          

Житомирська обл. 

1831 2003, Україна, м. Київ 
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Як живильне середовище було використа-

но агаризоване пивне сусло. Культивування про-

водилось у пробірках на скошеному агарі. Му-

зейну культуру нарощували перенесенням міце-

лію на чашки Петрі із сусло-агаром. Інокуляцію 

здійснювали міцеліальними дисками розміром 

5 мм, які поміщались на скошений агар у про-

бірки. Інкубували в трьох повторах. 

Дослідження росту та життєздатності шта-

мів проводилось від 35 С з кроком в один градус 

до 37 С. Контроль росту — візуальний. Перевір-

ка життєздатності міцелію проводилась, якщо 

при інкубуванні в умовах підвищеної температу-

ри не спостерігали ріст міцелію протягом трьох 

діб. Для визначення збереження життєздатності 

такі культури переносили в термостат за темпе-

ратури 28 С. Період культивування становив три 

доби, по закінченні яких і фіксувались резуль-

тати [9]. 

Результати і їх обговорення 

Критична температура культивування гриб-
ної культури — це та гранична температура, за 

якої гриб зберігає життєздатність, але припиняє 

ріст. Вона є важливою екологічною характерис-

тикою, яку необхідно визначати задля підбору та 

підтримки умов зберігання цього виду в музей-

них культурах, для збереження для подальших 

досліджень, поширення і культивування. 

Для більшості базидіальних грибів значення 

критичної температури лежать у межах від 36 до 

44 С. Тому щоб пересвідчитись, що критична 

температура для досліджуваного гриба лежить у 

цьому проміжку, нами було прийнято рішення 

проводити дослідження, починаючи з темпера-

тури 35 С (табл. 2). Усі досліджувані штами рос-

ли за температури 35 С, що корелює з даними 

літератури [8, 10]. 

У той же час при збільшенні температури 

інкубування на 1 С, тобто за температури 36 С, 

ріст проявили лише 8 із досліджуваних штамів 

(307, 308, 1518, 1775, 1776, 1815, 1817, 1818), а 

за температури 37 С ріст показали 3 штами 

(1518, 1815, 1776). 

Як видно з рисунка, за температури 35 С 

активний ріст проявляли 100 % штамів, за темпе-

ратури 36 С — 57 %, за температури 37 С — 21 %. 

Таким чином, відсоток штамів, здатних рос-

ти при підвищенні температури, зменшується, що 

може свідчити про наближення до значення кри-

тичної температури. 

Таблиця 2. Показник росту міцелію L. sulphureus за 

різних температур 

Температура,С 
Номер штаму

35 36 37 

306 + — н/д 

307 + сл. н/д 

308 + сл. н/д 

1518 + сл. сл. 

1774 + — н/д 

1775 + сл. н/д 

1776 + + сл. 

1812 + — — 

1813 + — н/д 

1815 + + сл. 

1816 + — — 

1817 + + — 

1818 + + н/д 

1831 + — н/д 

Примітка. “+” — ріст, “сл.” — слабкий ріст, “—” — 

ріст відсутній. 

Також у рамках досліджень було перевірено 

здатність до відновлення росту міцелію при пе-

ренесенні штамів, що не росли в сприятливіших 

температурних умовах. Попри відсутність росту в 

більшості штамів за температури 36 і 37 С усі 

досліджувані штами за умов експерименту відно-

вили життєдіяльність при подальшому інкубуван-

ні за температури 28 С. 

Стійкість міцелію L. sulphureus до впливу ви-
соких температур деякі дослідники пояснюють 

варіабельністю складу цитозолю залежно від тем-

пературного режиму. Однією з таких змін є утво-
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ренням протекторних вуглеводів, кількість яких 

різна за низьких та за високих температур [8, 11]. 

Висновки 

Проведено дослідження 14 штамів L. sulphu-
reus в умовах культивування на агаризованому 
пивному суслі за критичних температур. 

У результаті було встановлено, що темпе-

ратура 37 С є критичною для більшості розгля-

нутих штамів. Проте штами 1815, 1776, 1518 збе-

рігають слабкий ріст за такої температури, що по-

требує подальших досліджень у цьому напрямі.  

Проведені дослідження дають можливість 

розширити та доповнити біологічну базу знань 

для вивчення подальших властивостей гриба  

L. sulphureus. 
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О.О. Сироїд, Л.П. Дзигун  

ГРАНИЧНА МЕЖА КРИТИЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА LAETIPORUS SULPHUREUS 

Проблематика. На сьогодні посилюється увага до застосування різноманітних лікарських препаратів на основі Laetiporus 
sulphureus. Проте більшість літературних джерел зосереджена саме на фармакологічних властивостях отриманих продуктів, а 
питання культивування та зберігання музейних культур вивчене недостатньо. 

Мета дослідження. Визначення критичної температури росту гриба, що є важливим показником для забезпечення збері-
гання культур найбільш продуктивних штамів. 

Методика реалізації. Дослідження проводилось на 14 штамах Laetiporus sulphureus. Культивування тривало протягом    
3-х діб на середовищі із сусло-агару за температурних режимів 35, 36 і 37 С. 

Результати дослідження. Визначено верхню межу критичної температури росту для більшості штамів. 
Висновки. Отримані данні свідчать, що для більшості з досліджуваних штамів гриба Laetiporus sulphureus температу-    

ра 37 С є критичною, проте штами 1518, 1776, 1815 зберігають слабкий ріст за цієї температури, що дає підґрунтя для подаль-
ших досліджень. 

Ключові слова: гриби; базидіоміцети; полісахариди; Laetiporus sulphureus; критична температура. 

Е.О. Сыроид, Л.П. Дзыгун  

ПРЕДЕЛЬНАЯ ГРАНИЦА КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ БАЗИДИАЛЬНОГО ГРИБА LAETIPORUS SULPHUREUS 

Проблематика. В современном мире растет внимание к применению различных лекарственных препаратов на основе 
Laetiporus sulphureus. Однако большинство литературных источников сосредоточены именно на фармакологических свойствах 
полученных продуктов, а вопрос культивирования и хранения музейных культур изучен недостаточно. 

Цель исследования. Определение критической температуры роста гриба, что является важным показателем для обес-
печения хранения культур наиболее продуктивных штаммов. 

Методика реализации. Исследование проводилось на 14 штаммах Laetiporus sulphureus. Культивирование продолжа-
лось в течение 3-х суток на среде из сусло-агара при температурных режимах 35, 36 и 37 С. 

Результаты исследования. Определена верхняя граница критической температуры роста для большинства штаммов. 
Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что для большинства штаммов гриба Laetiporus sulphureus температу-

ра 37 С является критической, однако штаммы 1518, 1776, 1815 сохраняют слабый рост при этой температуре, что дает осно-
вания для дальнейших исследований. 

Ключевые слова: грибы; базидиомицеты; полисахариды; Laetiporus sulphureus; критическая температура. 
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