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Дріжджі Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) є лідерами серед 

біологічних об’єктів, вивчення яких послужило підставою для розвитку 

традиційних біотехнологічних процесів. Особливо широке розповсюдження 

ці процеси отримали в бродильному виробництві, харчовій промисловості, 

виробництві кормових препаратів. Одержання високоякісних культур 

дріжджів, котрі будуть мати високу проліферативну активність та 

резистентність, має велике значення для сучасної біотехнології. Так 

активація проліферації клітин S. cerevisiae може привести до збільшення 

виходу біомаси, вторинних метаболітів, які представляють інтерес для 

людини [1].   

В наш час добре вивчені фізіологічні та метаболічні процеси, методи їх 

культивування, які відбуваються в дріжджових клітинах. Але існує проблема 

регуляції активації проліферації дріжджових клітин за допомогою 

екзогенних речовин [2, 3]. 

Метою даної роботи є оптимізація біотехнологічного процесу 

культивування культури дріжджів S. cerevisiae під дією біотину (вітаміну Н).  

Для вирішення поставленої мети були поставлені наступні задачі: 

 провести експериментальне культивування культури дріжджів S. cerevisiae 

та дослідити вплив біотину  на проліферативну активність клітин; 

 провести порівняльний аналіз впливу різних концентрацій біотину на ріст 

культури дріжджів S. cerevisiae. 

Матеріали та методи дослідження.  

Об'єктом дослідження були дріжджі S. cerevisie, виробництва ПРаТ 

«Компанія Ензим», торгова марка «Львівські дріжджі», «Дріжджі 

швидкодіючі» 006 5 24.02.17.  

Як екзогенну речовину використовували комерційний препарат 

«Біотин» (склад: 5 мг біотин, лактоза моногідрат, цукор пісок, 

мікрокристалічна целюлоза, магній карбонат основний, аеросил, кальцію 

стеарат, титану діоксин, тальк), виробник «Красота и здоровье Харьков» [3].  

Як живильне середовище використовували 20 % розчин сахарози. 
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Дріжджі вирощували у лабораторних біореакторах місткістю 1 дм3 

фірми «BIOSTAT® A plus», при температурі 28 оС, протягом 120 хвилин. 

Відбір проб для аналізу проводили кожні 30 хвилин. Витрата повітря на 

аерацію становила 0,2 – 0,5 дм3/ хв., частота обертання мішалки – 20 об./хв.  

Підрахунок дріжджів у культуральній рідині проводили за допомогою 

камери Горяєва [1].  

Початкова концентрація клітин становила 5·106  КУО/мл. 

Зміну кінетики росту клітин дріжджів досліджували оптичними 

методами за допомогою фотоелектроколориметра КФК-2 [4].  

Результати та їх обговорення. 

Для проведення експерименту з використанням препарату «Біотин» 

готувалися наступні групи клітинних культур: 

1-й флакон  – контроль без додавання препарату; 

2-й флакон – додавання препарату з концентрацією 0,00125 мг/мл; 

3-й флакон – додавання препарату з концентрацією 0,0025 мг/мл;  

4-й флакон – додавання препарату з концентрацією 0,00375 мг/мл; 

5-й флакон – додавання препарату з концентрацією 0,005 мг/мл;  

6-й флакон – додавання препарату з концентрацією 0,00625 мг/мл.  

Проліферативну активність культури клітин дріжджів досліджували за 

зміною коефіцієнту пропускання світла в часі з подальшим перерахунком в 

оптичну густину для більш наглядної інтерпретації результатів.  

Досліджування культивування клітин дріжджів проводилось з 

додаванням препарату «Біотин» різних концентрацій (0,00125 мг/мл; 

0,0025мг/мл; 0,00375 мг/мл; 0,005 мг/мл; 0,00625 мг/мл). Під час 

експерименту були отримані дані коефіцієнту пропускання світла в 

залежності від тривалості культивування та додавання вітаміну Н різної 

концентрації. Ці данні представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Залежність коефіцієнта пропускання світла через культуральне 

середовище  від  різної концентрації препарату «Біотин» 

Коефіцієнт пропускання світла, % 
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0, 0000 14 11,0 12,0 13,0 15,0 

0,00125 14 10,9 11,8 13,2 14,9 

0,00250 13 11,1 12,0 13,3 15,0 

0,00375 14 11,0 9,0 12,0 15,0 

0,00500 14 14,0 11,0 10,0 20,0 

0,00625 13 11,8 10,0 10,0 20,0 

Час, хв. 0 30 60 90 120 
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Для вивчення активності проліферації клітин дріжджів була 

розрахована оптична густина культурального середовища, що показувала 

зміну кількості клітин у розчині в часі. Для підрахунку використовувалась 

наступна формула: 

T
D

1
lg , 

де Т – коефіцієнт пропускання світла, % [4]. 

Отримані дані представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Залежність оптичної густини культурального середовища 

від концентрації препарату «Біотин» 

Оптична густина, ум.од. 
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0,0000 0,854 0,959 0,921 0,886 0,823 

0,00150 0,854 0,955 0,915 0,875 0,82 

0,00250 0,886 0,960 0,921 0,88 0,821 

0,00375 0,854 0,959 1,046 0,921 0,823 

0,00500 0,854 0,854 0,959 1,000 0,699 

0,00625 0,886 0,928 1,000 1,000 0,699 

Час, хв. 0 30 60 90 120 

 

На рис. 1 представлені кінетичні криві росту дріжджів S. cerevisiae на 

середовищі з 20 % вмістом сахарози та додаванні препарату «Біотин» різних 

концентрацій. Температура культивування 28 С, час 120 хв. 

Кінетичні криві росту дріжджів як контрольного зразку, так і зразків з 

додаванням препарату, відповідають стандартним фазам поділу клітин під 

час періодичного культивування, маючи S-подібну форму [1 – 3]. Найбільш 

яскраво виражені фази росту клітин, які показані на графіку – 

експоненціального росту та відмирання [3].  

Крива росту контрольного зразку (без додавання факторів росту) має 

плавну S-подібну форму. Під час культивування клітин не відбувалось різке 

прискорення поділу клітин, через короткий час (60 хв) клітини почали 

відмирати. Це пояснюється тим, що поживного середовища з одним лиш   

20 % вмістом сахарози недостатньо для активного розмноження клітин 

дріжджів, а лише для недовгого підтримання життєдіяльності клітин 

дріжджів [3, 5]. 
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Кінетичні криві росту періодичної культури Saccharomyces 

cerevisiae при додаванні препарату "Біотин"
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Рисунок 1 – Кінетичні криві росту періодичної культури  

S. cerevisiae при додаванні препарату «Біотин» 

 

Кінетична крива росту другого зразка також має плавну S-подібну 

форму. Активного поділу та росту клітин при додаванні 0,00125 мг/мл 

вітаміну Н не відбувалось, після 60 хв. культивуванні дріжджів розпочалась 

фаза відмирання культури. Можна зробити висновок, що ця концентрація є 

наднизькою для активації проліферативної активності клітин дріжджів. 

Додавання 0,0025 мг/мл «Біотину» до третього зразка не привело до 

активного розмноження клітин дріжджів, після години культивування також 

розпочався процес відмирання клітин. У четвертому зразку при додаванні 

0,00375 мг/мл «Біотину» вже після 30 хв культивування спостерігалось 

активне розмноження клітин дріжджів, піком проліферативної активності 

стало 60 хв. культивування, після чого розпочалося плавне відмирання 

клітин. В п’ятому зразку також відбулося активація проліферативної 

активності дріжджів при додаванні 0,005 мг/мл вітаміну Н. Крива росту 

наближена до стандартної S-подібної кривої росту клітин: має лаг-фазу, 

експоненціальну фазу та фазу відмирання. Час активації розмноження клітин 

довший, ніж в інших зразках, проліферативна активність спостерігалась до 

90 хв. Під час проведення шостого експерименту з додаванням 0,00625 мг/мл 

«Біотину» спостерігалась активація поділу клітин дріжджів. Крива росту 

клітин також має S-подібну форму, що складається з лаг-фази, 

експоненціальної фази, стаціонарної та фази відмирання. Із всіх шести 

зразків саме в цьому експерименті ріст культури відповідає стандартній 

кривій росту культур при періодичному культивуванні. Активація 

проліферації продовжувалась одну годину, починаючи з 30 хв. і 

закінчуючись на 90 хв [5]. 
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Проаналізувавши результати експерименту можна зробити висновок, 

що вітамін Н є активатором проліферації клітин дріжджів S. cerevisiae. Але 

для того, щоб отримати бажаний результат необхідно використовувати 

відповідну концентрацію «Біотину». Так як видно на рис. 1 активація поділу 

клітин відбувається лише при концентраціях більше за 0,0025 мг/мл  

Найбільш оптимальною концентрацією вітаміну Н для активації поділу 

клітин дріжджів (при температурі культивування 28 С, поживне середовище 

з 20 % вмістом сахарози) стала  0,00375 мг/мл [5].  

Висновок. В ході дослідження росту культури клітин дріжджів S. 

cerevisiae  під дією препарату «Біотин» було доказано активуючу дію 

вітаміну Н. Найбільш оптимальною концентрацією вітаміну Н для активації 

поділу клітин дріжджів (при температурі культивування 28  С, поживне 

середовище з 20 % вмістом сахарози) стала 3,75·10 3  мг/мл. Даний ефект 

можна пов’язати з тим, що біотин є ключовим компонентом циклу Кребса та 

бере участь в перетворенні глюкози та виділенні енергії АТФ, необхідної для 

поділу клітин дріжджів.  

Одержані дані можуть бути підставою для створення технологічного 

регламенту виробництва дріжджів S. cerevisiae.  
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Зміну кінетики росту клітин дріжджів досліджували оптичними 

методами за допомогою фотоелектроколориметра КФК-2 [4].  

Результати та їх обговорення. 

Для проведення експерименту з використанням препарату «Біотин» 

готувалися наступні групи клітинних культур: 

1-й флакон  – контроль без додавання препарату; 

2-й флакон – додавання препарату з концентрацією 0,00125 мг/мл; 

3-й флакон – додавання препарату з концентрацією 0,0025 мг/мл;  

4-й флакон – додавання препарату з концентрацією 0,00375 мг/мл; 

5-й флакон – додавання препарату з концентрацією 0,005 мг/мл;  

6-й флакон – додавання препарату з концентрацією 0,00625 мг/мл.  

Проліферативну активність культури клітин дріжджів досліджували за 

зміною коефіцієнту пропускання світла в часі з подальшим перерахунком в 

оптичну густину для більш наглядної інтерпретації результатів.  

Досліджування культивування клітин дріжджів проводилось з 

додаванням препарату «Біотин» різних концентрацій (0,00125 мг/мл; 

0,0025мг/мл; 0,00375 мг/мл; 0,005 мг/мл; 0,00625 мг/мл). Під час 

експерименту були отримані дані коефіцієнту пропускання світла в 

залежності від тривалості культивування та додавання вітаміну Н різної 

концентрації. Ці данні представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Залежність коефіцієнта пропускання світла через культуральне 

середовище  від  різної концентрації препарату «Біотин» 

Коефіцієнт пропускання світла, % 

К
о
н

ц
ен

тр
ац

ія
  
  
  
  
  
  
  
 

Б
іо

ти
н

у
, 

м
г/

м
л
 

0, 0000 14 11,0 12,0 13,0 15,0 

0,00125 14 10,9 11,8 13,2 14,9 

0,00250 13 11,1 12,0 13,3 15,0 

0,00375 14 11,0 9,0 12,0 15,0 

0,00500 14 14,0 11,0 10,0 20,0 

0,00625 13 11,8 10,0 10,0 20,0 

Час, хв. 0 30 60 90 120 
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Для вивчення активності проліферації клітин дріжджів була 

розрахована оптична густина культурального середовища, що показувала 

зміну кількості клітин у розчині в часі. Для підрахунку використовувалась 

наступна формула: 

T
D

1
lg , 

де Т – коефіцієнт пропускання світла, % [4]. 

Отримані дані представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Залежність оптичної густини культурального середовища 

від концентрації препарату «Біотин» 

Оптична густина, ум.од. 

К
о
н

ц
ен

тр
ац

ія
 

 Б
іо

ти
н

у
, 
м

г/
м

л
 

0,0000 0,854 0,959 0,921 0,886 0,823 

0,00150 0,854 0,955 0,915 0,875 0,82 

0,00250 0,886 0,960 0,921 0,88 0,821 

0,00375 0,854 0,959 1,046 0,921 0,823 

0,00500 0,854 0,854 0,959 1,000 0,699 

0,00625 0,886 0,928 1,000 1,000 0,699 

Час, хв. 0 30 60 90 120 

 

На рис. 1 представлені кінетичні криві росту дріжджів S. cerevisiae на 

середовищі з 20 % вмістом сахарози та додаванні препарату «Біотин» різних 

концентрацій. Температура культивування 28 С, час 120 хв. 

Кінетичні криві росту дріжджів як контрольного зразку, так і зразків з 

додаванням препарату, відповідають стандартним фазам поділу клітин під 

час періодичного культивування, маючи S-подібну форму [1 – 3]. Найбільш 

яскраво виражені фази росту клітин, які показані на графіку – 

експоненціального росту та відмирання [3].  

Крива росту контрольного зразку (без додавання факторів росту) має 

плавну S-подібну форму. Під час культивування клітин не відбувалось різке 

прискорення поділу клітин, через короткий час (60 хв) клітини почали 

відмирати. Це пояснюється тим, що поживного середовища з одним лиш   

20 % вмістом сахарози недостатньо для активного розмноження клітин 

дріжджів, а лише для недовгого підтримання життєдіяльності клітин 

дріжджів [3, 5]. 
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Кінетичні криві росту періодичної культури Saccharomyces 

cerevisiae при додаванні препарату "Біотин"

Час, хв
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Рисунок 1 – Кінетичні криві росту періодичної культури  

S. cerevisiae при додаванні препарату «Біотин» 

 

Кінетична крива росту другого зразка також має плавну S-подібну 

форму. Активного поділу та росту клітин при додаванні 0,00125 мг/мл 

вітаміну Н не відбувалось, після 60 хв. культивуванні дріжджів розпочалась 

фаза відмирання культури. Можна зробити висновок, що ця концентрація є 

наднизькою для активації проліферативної активності клітин дріжджів. 

Додавання 0,0025 мг/мл «Біотину» до третього зразка не привело до 

активного розмноження клітин дріжджів, після години культивування також 

розпочався процес відмирання клітин. У четвертому зразку при додаванні 

0,00375 мг/мл «Біотину» вже після 30 хв культивування спостерігалось 

активне розмноження клітин дріжджів, піком проліферативної активності 

стало 60 хв. культивування, після чого розпочалося плавне відмирання 

клітин. В п’ятому зразку також відбулося активація проліферативної 

активності дріжджів при додаванні 0,005 мг/мл вітаміну Н. Крива росту 

наближена до стандартної S-подібної кривої росту клітин: має лаг-фазу, 

експоненціальну фазу та фазу відмирання. Час активації розмноження клітин 

довший, ніж в інших зразках, проліферативна активність спостерігалась до 

90 хв. Під час проведення шостого експерименту з додаванням 0,00625 мг/мл 

«Біотину» спостерігалась активація поділу клітин дріжджів. Крива росту 

клітин також має S-подібну форму, що складається з лаг-фази, 

експоненціальної фази, стаціонарної та фази відмирання. Із всіх шести 

зразків саме в цьому експерименті ріст культури відповідає стандартній 

кривій росту культур при періодичному культивуванні. Активація 

проліферації продовжувалась одну годину, починаючи з 30 хв. і 

закінчуючись на 90 хв [5]. 
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Проаналізувавши результати експерименту можна зробити висновок, 

що вітамін Н є активатором проліферації клітин дріжджів S. cerevisiae. Але 

для того, щоб отримати бажаний результат необхідно використовувати 

відповідну концентрацію «Біотину». Так як видно на рис. 1 активація поділу 

клітин відбувається лише при концентраціях більше за 0,0025 мг/мл  

Найбільш оптимальною концентрацією вітаміну Н для активації поділу 

клітин дріжджів (при температурі культивування 28 С, поживне середовище 

з 20 % вмістом сахарози) стала  0,00375 мг/мл [5].  

Висновок. В ході дослідження росту культури клітин дріжджів S. 

cerevisiae  під дією препарату «Біотин» було доказано активуючу дію 

вітаміну Н. Найбільш оптимальною концентрацією вітаміну Н для активації 

поділу клітин дріжджів (при температурі культивування 28  С, поживне 

середовище з 20 % вмістом сахарози) стала 3,75·10 3  мг/мл. Даний ефект 

можна пов’язати з тим, що біотин є ключовим компонентом циклу Кребса та 

бере участь в перетворенні глюкози та виділенні енергії АТФ, необхідної для 

поділу клітин дріжджів.  

Одержані дані можуть бути підставою для створення технологічного 

регламенту виробництва дріжджів S. cerevisiae.  
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