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Популярною формою використання плодових тіл та міцелію макроміцетів є 
функціональні харчові продукти, такі як, “Мікотон”, “Мікосвіт”, “Міко”, “Трамелан”, 
“Діалентин” та інші [1]. В дослідженнях макроміцетa Trametes zonatus більше уваги 
приділяється вивченню високопотенціальних лаказ [2] інші біологічні властивості 
досліджені не достатньо.  

В даній роботі було досліджено амінокислотний склад біомаси макроміцета 
Т. zonatus 5302, отриманої в результаті глибинного культивування на комплексному 
середовищі. Амінокислотний склад білків досліджували за допомогою амінокислотного 
аналізатора Т-339 (“Mikrotechna”, Чехія). 

Встановлено, що білок біомаси Т. zonatus 5302 містить 17 амінокислот, якісний 
склад яких подібний до біомаси лікарських грибів Pleurotus ostreatus, Ganoderma lu-
cidum. 

Показано, що, за результатами порівняння вмісту амінокислот біомаси штаму 
Т. zonatus 5302 зі стандартним білком (шкала ФАО/ВООЗ), біомаса штаму лімітована за 
валіном. Встановлено, що в процесі культивування штам Т.zonatus 5302 накопичує в 
біомасі ряд незамінних амінокислот (метіонін, лейцин, фенілаланін, тирозин, пролін, 
гліцин) в 1,3-4,0 рази більше, ніж вміст цих амінокислот у вихідному поживному 
середовищі.  

Співвідношення сумарного відсоткового вмісту незамінних амінокислот до вмісту 
решти у біомасі досліджуваного штаму складає 0,59, отриманий показник перевищує 
дані для деяких лікарських грибів Flammulina velutipes – 0,48, Ganoderma lucidum – 
0,48, Schizophyllum commune – 0,51, Pleurotus ostreatus – 0,52 [2], але, очевидно, даний 
показник в 1,7 рази нижчий, ніж для яєчного альбуміну (1,0).  

Ступінь переварювання білка біомаси штаму Т. zonatus 5302, розрахований як 
співвідношення суми аргініну та лізину до проліну, складає 1,83, отриманий показник 
знаходиться на рівні з відповідним показником для соєвого борошна - 2,1 [2], але є в 2 
рази нижчим, ніж для білка рису (4,0). 

Таким чином, отримані дані є предметом для подальшого удосконалення складу 
поживного середовища культивування для покращення амінокислотного складу білка 
біомаси Т. zonatus 5302, призначеного для використання при створенні функціональних 
харчових продуктів. 
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