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Ефективнiсть використання бiофлаваноїдiв при
вирощуваннi зелених водоростей у бiотехнологiчних
комплексах
Водоростi є найбiльш важливим та ефективним потенцiйним природним джерелом великої кiлькостi бiологiчно активних речовин широкого спектру дiї (полiненасиченi жирнi кислоти, похiднi хлорофiлу,
полiсахариди, вiтамiни, амiнокислоти, протеїни, ферменти, каротиноїди, мiкроелементи, тощо) з високою можливiстю для бiотехнологiчних
процесiв [2, 3]. Перевага використання мiкроводоростей для синтезу
бiоактивних молекул в тому, що їх можна вирощувати на великомасштабному виробництвi з регульованими та наперед спрямованими метаболiчними процесами. Iнтенсивнiсть освiтлення поряд зi спектральним
складом свiтла i тривалiстю фотоперiоду у добовому циклi не тiльки впливають на рiст, але й визначають спрямованiсть бiосинтетичних
процесiв водоростей [1]. Використання бiофлавоноїдiв може являтись
корегуючим чинником на цi реакцiї при отриманнi бiомаси та бiологiчно корисних речовин водоростей. Для визначення впливу бiофлаваноїдiв використовували культури зелених водоростей Monoraphidium
griﬃthii (Berk.) Komark.-Legner. HPDP-105 i Acutodesmus dimorphus
(Turpin) P. Tsarenko HPDP-108 з колекцiї штамiв водоростей Iнституту гiдробiологiї НАН України. При визначеннi направленостi дiї бiологiчно активних речовин використовували хiмiчно чистi бiофлавоноїди
(кверцетин та рутин) в дiапазонi концентрацiй 50–200 мкг/дм3 . Для
дослiдження використовували фiтолампи при iнтенсивностi освiтлення
зеленого з червоним та синього фiрми Flora-Glo з чергуванням свiтлого
i темнового перiодiв 16 : 8. При проведеннi дослiджень з Monoraphidium griﬃti i Acutodesmus dimorphus за дiї бiофлаваноїдiв кверцетину
та рутину було встановлено, що найбiльша вiдносна швидкiсть росту
зареєстрована при спектральному освiтленнi зеленого i червоного кольору 12,8 % i 10,7 % та 12,7 % i 10,9 % вiдповiдно, за концентрацiї
100 мкг/дм3 . За дiї синього спектру спостерiгалось невелике стимулювання при концентрацiї 50 мкг/дм3 , що складало 2,1–3,2 %.
Таким чином, можна стверджувати, що використання фiтоламп рiзного спектру освiтлення з додаванням у середовище бiологiчно активних речовин (бiофлавоноїдiв) для отримання високоефективних штамiв
водоростей iз заданими характеристиками є новим напрямком бiотехнологiчних дослiджень.
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