
Створення харчових продуктів для спеціального
дієтичного споживання та дієтичних добавок — даU
лека від свого вирішення та вельми актуальна в УкU
раїні проблема, що вимагає визначення сировини
— джерела біологічно активних речовин (БАР).  У
наш час зростає інтерес до БАР, що синтезуються
природними продуцентами: рослинами, бакU
теріями та грибами. 

Всебічні численні дослідження грибів з різних
систематичних груп встановили наявність  продуU
центів біологічно активних речовин серед вищих
базидіальних грибів — макроміцетів, які відносятьU
ся до відділу Basidiomycota [1]. 

До найважливіших властивостей метаболітів цих
грибів належать: підвищення імунітету, гепатопроU
текторна, протипухлинна, антидіабетична, кардіоU
логічна дія, зниження рівня холестерину,  покращенU
ня функціонального стану певних органів та систем
організму (зокрема, нервової, статевої), лікування й
профілактика хронічних захворювань [2].

Лікувальні властивості грибів широко застосовуU
ються у народній медицині  Далекого Сходу (Китай,
Японія, Корея), де понад 2000 років люди збирали,
сушили та використовували плодові тіла  Ganoderma
lucidum, Lentinus edodes, Dendropolyporus umbellaU
tus, Tremella fuciformis тощо [2, 3]. 

Метою даного огляду є узагальнення і системаU
тизація даних літератури про виявлені БАР вищих
базидіальних грибів та перспективні шляхи їх поU
дальшого застосування.

Насамперед привертає увагу клітинна оболонка
грибів, в якій міститься до 60 % сухої маси хітину
[2].  Хімічна природа хітину — лінійний полімер, в

молекулу якого входять bU1,4Uзв'язані одиниці NU
ацетилглюкозаміну. В оболонках грибних клітин
вони зібрані у кристаліти [4]. 

Хітин та його дезацетильоване похідне хітозан,
що промислово отримують із хітину (рис. 1, А), виU
являють противірусну, антибактеріальну, протиU
пухлинну дію, активізують діяльність макрофагів
[5]. Крім того, хітин має  здатність до сорбції важU
ких металів, радіонуклідів тощо [6]. На сьогодні
хітин і хітозан широко використовують у різноU
манітних  біотехнологічних процесах. Зокрема як
катіонні агенти при очищенні забруднених водойм;
для підвищення стійкості рослин;  в якості харчової
добавки для людини та тварин; для зниження рівня
холестерину; для загоєння ран та опіків; як антикоU
агулянт, протитромбічний та гемостатичний засіб;
для тимчасової заміни шкірної та кісткової тканини,
як компонент у штучних кровоносних судинах та
клапанах, імплантат у косметичній хірургії; як косU
метичний інгредієнт; у текстильній, паперовій проU
мисловості, при виробництві кіноплівки та губок;
як іммобілізаційний шар у хроматографії; в якості
аналітичного реагенту [7].

У клітинній оболонці грибів зустрічаються  також
пігменти, зокрема  меланіни. Меланіни характериU
зуються антиоксидантними, генопротекторними,
радіопротекторними, імуномоделюючими та гепаU
топротекторними властивостями. Високий вміст
меланінів встановлено для Inonotus obliquus  та
видів роду Phellinus [8]. Препарат із меланіну зниU
жує афективні реакції у дослідних тварин, попеU
реджує виразкоутворення, меланіни використовуU
ються при виробництві сонцезахисних кремів, для
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Рис. 1. Структурні формули деяких біологічно активних речовин базидіомікот: 
А — хітин та його похідне хітозан; Б — лентинан — b�D глюкан Lentinula edodes; 

В — терпеноїди грибів роду Omphallotus: ілюдини М (зверху) та  S (знизу);
Г — псилоцибін — галюциногенна отрута грибів Psilocybe та ін.



подовження строку придатності харчових проU
дуктів, вони є антидотами при гострих отруєннях. У
процесі травлення меланін частково засвоюється
за участю мікрофлори кишечника, частково викоU
нує роль ентеросорбента, регулятора перистальU
тики, нормалізує  склад кишкової мікрофлори [9]. 

Сукупність високомолекулярних компонентів плоU
дових тіл та міцелію  базидіоміцетів — пептидоглюU
кани, гетерополісахариди та хітин в літературі назиU
вають грибною клітковиною (dietary fibre) [2]. Ці реU
човини поліпшують роботу шлунка та кишечника,
сорбують і виводять з організму шлаки, іони важких
металів, канцерогени та радіонукліди [2]. 

У роботах багатьох авторів [2, 3] доведено, що bU
DUглюкани шапинкових грибів та їх похідні виявляU
ють протипухлинну активність: зокрема лентинан,
виділений із  L. edodes (рис. 1, Б), та шизофілан,
отриманий із Schizophyllum commune [3], проU
теїнглюкановий полісахарид крестин із Trametes
versicolor та глюкуроноксиломанан, екстрагований
із T. fuciformis [2]. Полісахариди грибів не здатні
безпосередньо руйнувати ракові клітини, але вони
активують імунну відповідь клітин хворої людини.
Встановлено, що полісахариди з T. fuciformis, S.
commune, D. umbellatus, Grifola frondosa, Hericium
erinaceus, I. obliquus, G. lucidum та інших баU
зидіомікот підвищують активність макрофагів.
Полісахарид лентинан, виділений із L. edodes, до
того ж стимулює ТU і ВUлімфоцити, а також інфільтU
рацію еозинофілів, нейтрофілів та гранулоцитів
навколо тканиниUмішені [10]. 

Встановлено, що полісахаридна фракція L. edoU
des характеризується гепатопротекторною дією, а
також здатністю підвищувати продукцію антитіл до
гепатиту В. Ці властивості лентинану дозволяють
використовувати його для лікування хронічних геU
патитів та гепатиту В у людини [2].

Досліди на мишах показали, що гандодерани А і
В  — глюкани плодових тіл  G. lucidum, значно зниU
жують  рівень цукру в крові при захворюванні
діабетом. Встановлено, що корелан (bUглюкопроU
теїд), виділений із міцеліальної біомаси T. versicolU
or, показав на тваринах та in vitro активність проти
експериментального діабету [2].

Новітні дані [11] виявили ефективність застосуU
вання  полісахаридноUпротеїнового комплексу,
ізольованого із Phellinus rimosus,  проти ревмаU
тоїдних артритів.  

Олігосахариди грибів виявляють пребіотичні
властивості, тобто  вибірково стимулюють ріст
та/або підвищують біологічну активність нормальU
ної мікрофлори кишечника[12]. 

У складі ліпідів грибів переважають поліненасиU
чені та мононенасичені жирні кислоти (олеїнова,
лінолева ), які позитивно впливають на стан здоU
ров'я людини: їх наявність у дієті сприяє зниженню
рівня холестерину в крові, регуляції кров'яного
тиску та покращенню кровообігу [13]. 

Встановлено, що до складу шапинкових грибів
входить широкий спектр вітамінів: провітамін А
(каротини), B1 (тіамін), B2 (рибофлавін), В3 (РР —
ніацин або нікотинова кислота), В5 (пантотенова
кислота), В6 (піридоксин), В13 (оротова кислота), C
(аскорбінова кислота), D (кальцифероли) та
провітамін D (ергостерол). Boletus edulis містить
також вітамін Е (токоферол). Вміст вітаміну С у баU
зидіомікот у порівнянні з рослинними продуктами
(зелена цибуля, смородина, лимони тощо) досить
незначний. Найбільшу кількість аскорбінової кисU
лоти знайдено в плодових тілах Agaricus bisporus.
У той же час, більшість грибів, крім Leccinum та
Paxillus, продукують вітамін B1 у концентрації, що
характерна для більшості  зернових культур.  Вміст
вітаміну B2 у  плодових тілах багатьох видів їстівних
грибів значно вищий, ніж в овочах та злаках.
Найбільша кількість рибофлавіну характерна для
Pholiota nameko. Максимальний синтез вітаміну А
характерний для Cantharellus cibarius та Lactarius
deliciosus. Цей вітамін майже зовсім відсутній у B.
edulis, Xerocomus badius та Tricholoma equestre.
Проте в плодових тілах трьох останніх видів грибів
був відмічений вітамін D, що відсутній в плодових
тілах A. bisporus при культивуванні у темряві. ВиявU
лено, що плодові тіла Pleurotus ostreatus містять
найбільшу кількість вітаміну РР [4].

На сьогодні особливу увагу привертають білкові
речовини грибів —  лектини та ферменти. Лектини
— це білки неімуноглобулінової природи, здатні до
специфічного впізнавання та зворотного зв'язуU
вання з вуглеводною частиною глікокон'югатів без
порушення ковалентної структури будьUяких
впізнаних глікозидних лігандів. Гліколізування
білків U це невід'ємна частина вуглеводного обміну
організмів. Основна функція вуглеводів у метаU
болізмі будьUяких організмів пов'язана не тільки з
енергетичним, а і з біоінформаційним поU
тенціалом, тому переважна кількість білків у орU
ганізмах, в тому числі і в грибах, гліколізовані.
Функціонування деяких метаболічних систем, пеU
реважно тих, що мають екстраклітинну направU
леність, з використанням вуглеводного біоінфорU
маційного потенціалу можливе завдяки здійсненU
ню біоспецифічної вуглеводUбілкової взаємодії.
Подібна взаємодія реалізується, в основному, за
допомогою лектинів, здатних розпізнавати певні
вуглеводні детермінанти в клітинних структурах.
Тобто, якщо деякі глікозидні структури в живій
клітині представляють певний інформаційний поU
тенціал, то його реалізація потребує участі лектиU
нових субстанцій [14].

Тому біологічна роль лектинів дуже різноманітна.
Так, вони беруть участь у мобілізації та транспорті
цукрів, організації клітини, регуляції росту та дифеU
ренціації, в процесі проникнення паразитів у орU
ганізм хазяїна і при утворенні симбіотичних
взаємовідносин (наприклад, при формуванні мікоU
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ризи та бактеріоризи) [15]. Лектини також широко
використовують як біохімічні інструменти в багатьU
ох напрямках дослідження: в якості специфічних
аглютинінів при визначенні групових антигенів
крові, у синтезі афінних сорбентів, що використоU
вуються для фракціонування чи аналізу полісахаU
ридів, гліколіпідів та глікопротеїнів, при цитоU та
гістохімічних дослідженнях глікокон'югатів тканин
та клітинних поверхонь [16].

Лектини широко розповсюджені у тварин, росU
лин, бактерій, вірусів та грибів. Проте серед баU
зидіомікот лектини більш поширені, ніж серед виU
щих рослин. У родах Lactarius, Russula, Boletus,
Phallus та в родині Hygrophoraceae відмічено велиU
кий відсоток видів із лектиновою активністю. ОкU
ремі види мають декілька лектинів, інколи дуже
схожої специфічності, інколи зовсім відмінні.
Різноманітні лектини різного хімічного складу,
структури та активності виділені із плодових тіл A.
bisporus, Boletus satanus, Ganoderma spp., Grifola
frondosa, Leucoagaricus spp., Pleurotus spp.,
Tricholoma mongolicum та інших. Лектини було
знайдено у міцелії Kuehneromyces mutabilis,
Pholiota squamosa, G. lucidum та L. edodes. Деякі
виділені із міцелію лектини були ідентичні лектиU
нам плодових тіл, зокрема, лектини Fleuria aurantia
та Volvariella volvaceae [15].

Базидіомікоти мають велике значення як деструкU
тори, що перетворюють  біополімери лігнін та
полісахариди у легкодоступну форму. Виробництво
ферментних препаратів є одним із провідних напU
рямків у розвитку біотехнології в усьому світі. ВикоU
ристання лігноU та целюлозоруйнуючих ферментів
базидіомікот перспективне, зокрема у паперовій
промисловості,  при отриманні кормів для худоби та
для деструкції різноманітних відходів виробництва,
що забруднюють навколишнє середовище [17]. 

Протеїнази, виділені із базидіальних грибів, шиU
роко використовуються у промисловості. Так, сиU
чужна дія ферментів Irpex lacteus була використаU
на у виробництві сиру Чеддер. Протеїнази Russula
decolarans застосовуються для заміни реніну при
згортанні молока. Протеїнази Armillariella melea
використовуються у вигляді тромболітичного заU
собу, а з Tricholoma portentosum та Flammulina
velutipes одержують фібринолітичний засіб [17].

Базидіоміцети багаті на такі важливі сполуки, як
терпеноїди різних класів (монотерпеноїди,
сесквітерпеноїди, дитерпеноїди, сестертерпеU
ноїди, тритерпеноїди, тетратерпеноїди). До терпеU
ноїдів належать терпени — низькомолекулярні
біорегулятори, що складаються з ізопренових одиU
ниць та їх похідні. Зокрема, із плодових тіл, спор та
міцелію G. lucidum i G. applanatum виділено близьU
ко 130 різних тритерпеноїдів: ганодерал А і В
(рис.1, В), епоксипанодеріол А, В, С, люцидон А, В,
С тощо. Деякі з них мають антиандрогенну, антиокU
сидантну, протипухлинну, антикомплементарну,

протимікробну дію, активність проти гепатиту В,
ВІЛU1, селективно пригнічують еукаріотичну ДНКU
полімеразу та фермент, що перетворює ангіотенU
зин [18]. Iз отруйних агарикових грибів Omphallotus
отримано сесквітерпеноїди ілюдини М і S. Вперше
серед базидіомікот із лікарського гриба I. obliquus
виділено сесквітерпеноїди цисU і трансUбергамоU
тен, aUсантален, bUсесквіфенчен, епіUbUсантален,
фотосанталол, bU і gUеудестемол  [19]. 

Дослідження показали, що деякі біологічно акU
тивні речовини базидіальних грибів (феноли, флаU
воноїди та вітаміни тощо) виявляють антиоксиU
дантні властивості [21], тобто нейтралізують вільні
радикали. Продемонстровано також здатність
амінокислоти ерготіонеїну із макроміцетів попеU
реджувати клітинну токсичність, опосередковану
вільними радикалами та індуковану міддю [20].
Описані антиоксидантні властивості ліпідної
фракції G. frondosa  і екстракту з Geastrum saccaU
tum, багатих на bUглюкан [20]. 

Деякі базидіальні гриби містять отрути. Так, із
мухомора червоного виділено сім видів отрут, сеU
ред них: мускарин (похідне триметиламонію), мусU
каридин, ацетилхолін, мускімол та ін. Мускімол U
селективний антагоніст групи клітинних рецепU
торів gUаміномасляної кислоти, основного
гальмівного медіатора в нервовій системі хребетU
них. Види роду Psilocybe містять псилоцибін (рис.
1, Г), псилоцин, беоцистин і норбеоцистин. Крім
того,  псилоцибін знайдено у видів грибів із родів
Panaeolus, Stropharia, Gymnopilus та  Inocybe. ВваU
жається, що псилоцин, що утворюється в кишечU
нику при дефосфорилюванні псилоцибіну, діє на
серотонінові рецептори. Плодові тіла Psilocybe
mexicana традиційно використовуються мексиU
канськими індійцями у релігійних ритуалах.
Amanita phalloides — найотруйніший гриб, з якого
виділено та ідентифіковано десять отруйних речоU
вин — циклопептидів, що містять індольне кільце і
закриті системи кілець, кінці яких зв'язані аміноU
кислотними залишками. Під дією токсинів блідої
поганки пригнічується синтез АТФ, руйнуються
лізосоми, мікроcоми та рибосоми клітин. В реU
зультаті порушення біосинтезу білка, фосфоліпідів
та глікогену розвиваються некроз та жирове переU
родження печінки [4, 9].

На сьогодні популярною формою використання
макроміцетів є створення на їх основі дієтичних
добавок чи їх інгредієнтів, що без подальшої моU
дифікації вживаються людиною для покращення
стану здоров'я [3]. Найбільшим виробником таких
добавок є США, зокрема такі компанії як Nature's
Sunshine Products, Ming Gold, SC Formula, Mico
Forte, Rare Red Reishi [2].

В Україні  розпочато випуск  харчових добавок
серії "Мікосвіт" та"Міко" на основі плодових тіл та
міцелію L. edodes, G. frondosa,  G. lucidum та інших
видів лікарських грибів,  "Мікотон" – з використанU
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ням плодових тіл  Fomes fomentarius. У Біларусі виU
робляють  торгові продукти "Лентин" та "ДіаленU
тин" на основі L. edodes.

Найпопулярнішими у світі видами вищих баU
зидіальних грибів, на основі яких розробляються
біологічно активні добавки та функціональні продукU
ти харчування, є L. edodes, G. lucidum, G. frondosa,
Hericium erinaceus, T. versicolor, T. fuciformis  [2].
Експериментально встановлено, що використання
порошку із грибів P. ostreatus у якості біологічно акU
тивної добавки при виробництві хлібобулочних виU
робів  при заміні  3%  маси дріжджів порошком глиU
ви покращувало показники хліба за рахунок інтенU
сифікації дріжджової активності: збільшувалася
піднімаюча сила та зменшився час бродіння [21].

Отже, гриби є цінним джерелом різноманітних за

складом та структурою біологічно активних речоU
вин. Деякі з них є характерними лише для метаU
болізму грибів відділу Базидіомікота, зокрема,
специфічні bUDUглюкани та їх похідні, певні терпеU
ноїди, лектини тощо.

Пошук перспективних продуцентів біологічно акU
тивних речовин серед представників відділу
Basidiomycota, вивчення закономірностей росту та
біосинтезу цих компонентів, розробка біотехноU
логій отримання екологічно чистої біомаси  грибів
з використанням рослинної сировини — відходів
сільського, лісового господарства та харчової проU
мисловості  нашої країни дозволить отримати нові
ефективні харчові продукти для спеціального
дієтичного споживання.
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