
СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „ОБЩА И ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ” 

 

 

 

 

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПИСАРЕВА 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА БИОСИНТЕЗА НА 

ЦИТРИНИН ПРИ ГЪБИ ОТ РОД MONASCUS  

 
 

АВТОРЕФЕРАТ 

 
на дисертационен труд 

за присъждане на научна и образователна степен „доктор” 

 

Професионално направление 4.3 Биологически науки 

Научна специалност 06.01.12 „Микробиология“ 

 

 

Научен ръководител: 

Доц. д-р А. Куюмджиева 

Научен консултант: 

д-р В. Петрова 

Ръководител на катедра: 

Проф. д-р П. Мончева 

 

София 2013 



2 

 

Дисертационният труд съдържа 201 страници, 19 таблици и 50 фигури. В 

библиографската справка са включени 316 литературни източника, от които 313 на 

латиница и 3 на кирилица. 

Дисертационният труд е обсъден на разширено заседание на катедра „Обща и 

промишлена микробиология“ към Биологическия Факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ на 7.11.2012 год и е насрочен за защита пред научно жури, сформирано със 

заповед No РД38-2 / 07.01.2013 год. на Ректора на СУ СУ „Св. Климент Охридски“. 
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Използвани съкращения 
 

1. Използвани съкращения на кирилица: 

ЕМП – път на Ембден – Майерхоф – Парнас 

ХМФ – хексозомонофсфатен път 

АТФ – аденозин трифосфат 

АДФ – аденозин дифосфат 

цАМФ – цикличен аденодин монофосфат 

ЕД – ефективна доза 

АСВ – абсолютно сухо вещество 

нПААГЕ – нативна полиакриламидна гел електрофореза 

ОЕ – оптична единица 

НАД - никотинамид аденин динуклеотид 

НАДФ – никотинамаид аденин динуклеотид фосфат 

НАДН – редуциран никотинамид аденин динуклеотид 

НАДФН – редуциран никотинамаид аденин динуклеотид фосфат 

СОД – супероксид дисмутаза 

2. Използвани съкращения на латиница: 

МЕА – Малцов Екстракт Агар 

G25N – Глицерол нитратен Агар 

CYA – Чапек-Докс Агар 

MEPAG – Малц – Екстракт – Пептон Агар 

CDA – модифицирана среда на Чапек-Докс 

NaGlu – натриев глутамат 

DMSO – диметил сулфоксид 

GS-MS – газ хроматография-мас спекстрометрия 

RP-HPLC (reverse-phase high-performed liquid chromatography) – обратно-фазова 

весокоефективна течна хроматография  

MFR - ферментиран ориз от щам от род Monascus 

LD – летална доза 
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ITS (internal transcribed spacer) – вътрешни транскрипционни последователности 

PKS – поликетид синтаза 

GABA – гама-аминобутирова киселина 

LoD – граница на детекция 

FAO - Международната организация за прехрана и земеделие 

LDL – нископлътностни липопротеини 

DSMZ (Deutsche Sammlung von. Mikroorganismen und Zellkulturen) – Немска 

колекция за микроорганизми и клетъчни култури 

CBS (Centraalbureau voor Schimmelcultures) – Център за гъбно биоразнообразие 

PacC – транскрипционен активатор на гена за ензима изопеницилин N синтаза 

PKA – протеин киназа А 

KS - кетосинтаза 

AT – ацил трансфераза 

KR - кеторедуктаза 

DH - дехидратаза 

ER – енол редуктаза 

MT – метил трансфераза 

TE - тиолестераза 

ACP – ацил пренасящ белтък 

NR-PKS – нередуцирищи поликетид синтази 

PR-PKS – частично-редуциращи поликетид синтази 

FR-PKS – напълно-редуциращи поликетид синтази 

PMS (phenazine methosulfate) – феназин метасулфат 

MTT (dimethylthiazol tetrasolium) – диметил тетразолиум 

NCBI – Национален център за биотехнологична информация 

MGD – база данни за род Monascus 

BLAST – Basic Local Alignment Search Tool 

PSORT – Protein Sorting Signals and Localization Sites 

MSF – цитозолни фактори 

NLS – сигнали за ядрена локализация 
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PTS – сигнали за пероксизомална насоченост 

Cit
+
 - цитрини-продуциращ 

Cit
-
 - цитринин-непродуциращ 

ROS – реактивни кислородни видове 

 

* При обозначаване на стартовете върху снимките на електрофоретичните профили, за 

краткост щамовете и използваният безклетъчният екстракт от тях, са представени със 

символи, както следва: 

C1 – Monascus pilosus C1 (пигмент-продуциращ, цитринин-непродуциращ) 

M12 – Monascus purpureus M12 (пигмент-непродуциращ, цитринин-непродуциращ) 

AKC - Monascus purpureus AKC (пигмент-продуциращ, цитринин-продуциращ) 

94-5 - Monascus purpureus 94-5 (пигмент-продуциращ, цитринин-продуциращ) 
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Увод 
 

Микотоксините са нискомолекулни съединения, резултат от вторичния 

метаболизъм на филаментозните гъби. Поради голямото многообразие на микотоксини, 

тяхното класифициране е трудно и често се срещат различни схеми на класификация в 

зависимост от химичната им структура, ефекта, които предизвикват, биохимичната им 

синтеза, таксономичния вид на продуцента и др. Най-често за проявата на симптоми, 

причинени от определен микотоксин е необходимо неговата концентрация в организма 

да достигне критични нива. Едни от най-известните токсини с гъбен произход са 

афлатоксина, патулина, охратоксина и др. За по-често срещаните микотоксини са 

определени пределно допустими концентрации в хранителните продукти и са 

създадени законови мерки за тяхното ограничаване (Benneth and Klich, 2003). 

Цитрининът е микотоксин синтезиран от гъби от род Monascus. Този род 

филаментозни микроорганизми е използван от дълбока древност в страните от Източна 

Азия при приготвянето на храни и напитки. Той е продуцент и на други вторични 

метаболити с широко приложение - пигменти, монаколини и метилкетони. 

Нарастването на търсенето на природни, естествени пигменти за употреба в различни 

сфери на леката промишленост, налага изолирането и селекционирането на щамове 

гъби от род Monascus, притежаващи свойството да синтезират такива вещества. Много 

често обаче, в хода процеса на култивиране, биосинтезата на пигментите е съпътствана 

с тази на микотоксина цитринин, в резултат на което желаните крайни продукти са 

контаминирани. Това ограничава използването на пигменти от гъби от род Monascus, 

както и на други продукти, получени с тяхно участие. 

Съвременните постижения в таксономията на филаментозните гъби и 

използавнето на комплексни методи от класическата микробиология, биохимията, 

генетиката и биоинформатиката позволяват пълно характеризиране на конкретен щам 

продуцент на вторични метаболити. Изясняването на механизма на биосинтеза на 

цитринин на генетично, биохимично и метаболитно ниво, както и на възможните 

начини за неговата регулация биха дали възможност за продукцията на свободни от 

цитринин пигменти от гъби от род Monascus. Тяхното промишлено получаване се 

определя от високата ефективност на процеса и ниска икономическа себестойност на 

получените продукти.  

 

 

Цел и задачи 
 

Цел на настоящия дисертационен труд е Изследване на метаболитните и 

генетични особености на цитринин несинтезиращи гъби от род Monascus. 

За реализирането на поставената цел бяха формулирани следните задачи: 

1. Скрининг на щамове от род Monascus и оценка на биосинтетичните им 

свойства по отношение на вторичните метаболити пигменти и цитринин. 

2. Таксономично определяне на избран щам от род Monascus, продуцент на 

свободни от цитринин пигменти. 

3. Изследване влиянието на различни физични и химични фактори на външната 

среда върху биосинтезата на пигменти и цитринин при щам Monascus pilosus C1. 

3.1. Влияние на състава на хранителната среда: 

3.1.1. Нискомолекулни въглеродни източници 

3.1.2. Азотни източници 

3.2. Влияние на киселинността на хранителната среда 
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3.3. Влияние на концентрацията на разтворен кислород 

4. In silico и биохимични анализи на ключови ензими от централния метаболизъм 

при щамове от род Monascus 

4.1. Сравнителен анализ на изоензимни белтъчни профили на ключови ензими от 

централния метаболизъм при цитринин/пигмент-продуциращи и цитринин/пигмент-

непродуциращи щамове от род Monascus. 

4.2. Сравнителен in silico анализ на гените, кодиращи ензими от централния 

метаболизъм при вид Monascus pilosus. 

4.3. Определяне на консервативността на белтъчните последователности на 

изследваните ензими. 

4.4. Установяване на най-вероятната клетъчна локализация на изследваните 

ензими от централния метаболизъм. 

5. In silico анализ на активатора на гена, кодиращ цитрининовата 

поликетидсинтаза при цитринин-продуциращи видове от отдел Ascomycota. 

 

 

Резултати и обсъждане 
 

1. Скрининг на щамове гъби, принадлежащи към род Monascus за 

продукция на цитринин 

Биосинтезата на вторични метаболити от гъби, принадлежащи към род Monascus 

се характеризира с комплексна продукция на редица поликетидни съединения 

(пигменти, цитринин, монаколини). Това създава неудобство при индустриалното 

получаване на особено полезните за практиката пигменти. В този смисъл, намирането 

на естествени щамове-продуценти, лишени от способност да отделят микотоксини при 

същите условия е научно предизвикателство. 

В настоящия дисертационен труд е осъществен скрининг на 16 различни щама от 

род Monascus, принадлежащи към трите известни вида Monascus pilosus, Monascus 

purpureus и Monascus ruber. Половият статус, произхода на щамовете и способността за 

биосинтеза на пигменти са представени в таблица 1. 

 
Таблица 1. Полов статус и способност за продукция на пигменти при изследваните щамове 

Щам / полов статус Произход на щама 
Биосинтеза на 

пигменти 

M. pilosus 286.34, (А) Еталонна култура, CBS, Холандия + 

Monascus sp. C1, (А) Изолиран от целулоза ++ 

M. purpureus N8, (А), (Т) Изолиран от кетчуп ++ 

M. purpureus R13, (А) Изолиран от червен ориз ++ 

M. purpureus 109.34, (А), (Т) Еталонна култура, CBS, Холандия ++ 

M. purpureus 285.34, (А) Еталонна култура, CBS, Холандия + 

M. purpureus AKC, (А) Селектиран мутант +++ 

M. purpureus 94-5, (А), (Т) Изолиран от червен ориз ++ 

M. purpureus 1603, (А) Еталонна култура, DSMZ, Германия ++ 

M. ruber 62478, (А) Еталонна култура, DSMZ, Германия + 

M. purpureus M12, (А) Селектиран мутант - 

M. purpureus 1604, (А) Еталонна култура, DSMZ, Германия ++ 

M. ruber 1561, (А), (Т) Еталонна култура, DSMZ, Германия + 

M. ruber 291.34, (А) Еталонна култура, CBS, Холандия + 

M. purpureus 288.34, (Т) Еталонна култура, CBS, Холандия + 

M. purpureus 94-1, (А), (Т) Изолиран от червен ориз - 
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А – анаморфен полов статус; Т – телеоморфен полов статус;- -не продуцира пигменти; + - 

продуцира пигменти в малки количества; ++ - продуцира пигменти в средни количества; +++ - 

продуцира пигменти в значителни количества; ++++ - продуцира пигменти в големи количества. 

 

За проследяване на връзката между биосинтезата на пигментите и цитринин е 

проведена серия от експерименти с дълбочинно култивиране в течна хранителна среда, 

индуцираща биосинтеза на цитринин (Blanc et al., 1995; Pastrana et al., 1996). В края на 

процеса на култивиране (216 часа), растежът на всеки отделен щам е оценяван според 

степента на усвояването на хранителните вещества и натрупването на биомаса и са 

изчислени някои основни кинетични параметри на процеса. Данните са представени на 

фигура 1. 
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Фигура 1. Усвояване на етанола и натриевия глутамат след 216 – часов период на култивиране от 

различни щамове, принадлежащи към род Monascus. 

 

Както е видно от фигура 1, всички щамове усвояват етанол като единствен 

въглероден източник между 90 % и 100 %. Усвояването на натриевия глутамат като 

единствен източник на азот в хранителната среда варира между 30.56 % до 77 %. 

Високата степен на усвояване на азотния източник вероятно се дължи както на 

използаването на натриевия глутамат за конструктивни цели, така и в процесите на 

трансаминиране при биосинтезата на вторични метаболити, (Pastrana et al., 1995; Hajjaj 

et al., 1999). 

Концентрацията на биомасата е оценявана чрез измерване на количеството на 

сухото вещество. Данните за всеки един от щамовете са представени в таблица 2. 

Значителна част от изследваните щамове, при култивиране на среда съдържаща етанол 

и натриев глутамат като източници съответно на въглерод и азот, имат стойности за 

сухото вещество близки до 10.0 g/l. Това потвърждава тезата за доброто усвояване на 

биогенните елементи и като резултат от това бързо развитие свързано със значително 

натрупване на биомаса. 
Таблица 2. Сухо вещество, икономичен коефициент и специфична скорост на растеж при 

различните експериментални щамове.  

Щам Сухо вещество (g/l) 
Икономичен 

коефициент YX/C 

Средна скорост на 

растеж Vср. (h
-1

) 

M. pilosus 286.34 11.1 ± 0.3 0.55 ± 0.02 0.022 ± 0.002 

M. species C1 10.0 ± 0.7 0.54 ± 0.03 0.021 ± 0.004 

M. purpureus N8 9.5 ± 0.3 0.52 ± 0.1 0.021 ± 0.006 

M. purpureus R13 9.5 ± 0.5 0.55 ± 0.06 0.021 ± 0.003 
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M. purpureus 109.34 10.3 ± 0.09 0.57 ± 0.08 0.021 ± 0.002 

M. purpureus 285.34 9.0 ± 0.3 0.47 ± 0.01 0.021 ± 0.007 

M. purpureus 94-5 8.7 ± 0.4 0.48 ± 0.06 0.021 ± 0.004 

M. purpureus 1603 7.5 ± 0.2 0.40 ± 0.03 0.020 ± 0.008 

M. purpureus 1604 8.0 ± 0.05 0.42 ± 0.05 0.020 ± 0.008 

M. purpureus AKC 9.3 ± 0.4 0.49 ± 0.04 0.021 ± 0.002 

M. ruber 62478 6.0 ± 0.1 0.32 ± 0.04 0.019 ± 0.005 

M. purpureus M12 11.0 ± 0.3 0.57 ± 0.02 0.022 ± 0.003 

M. ruber 1561 10.5 ± 0.03 0.56 ± 0.07 0.021 ± 0.004 

M. ruber 291.34 8.1 ± 0.5 0.45 ± 0.02 0.020 ± 0.002 

M. purpureus 288.34 11.3 ± 0.7 0.55 ± 0.01 0.022 ± 0.005 

M. purpureus 94-1 10.9 ± 0.09 0.57 ± 0.02 0.021 ± 0.004 

Данните за икономическия коефициент YX/C за всеки един от експерименталните 

щамове отново показват, че те усвояват въглерода от етанола ефективно и го използват 

предимно за натрупване на биомаса. 

Друг кинетичен параметър за оценка на способността за растеж на 

микроорганизма при определени физични и химични условия на средата е средната 

скорост на растеж Vср. Ниските стойности на средната скорост на растеж (от 0.019 до 

0.022 h
-1

) могат да се обяснят с пониженото генерационно време при този вид 

микроорганизми при конкретните условия на култивиране. 

След края на култивационния период различните щамове са сравнявани помежду 

си и по количеството на образувани пигменти (жълти и червени) и цитринин. Данните 

за биосинтезата на тези вторични метаболити са представени на таблица 3. 

 
Таблица 3. Изследване на биосинтезата на пигменти и съпътстващ цитринин при различните 

експериментални щамове. 

Щам 

Продукция на: 

пигменти (ОЕ/ml) 

цитри 

нин 

общо количество пигменти екстрацелуларни 

400nm 500nm 
отношение 

500/400nm 
400nm 500nm 

M. pilosus 286.34 0.21 ± 0.02 0.16 ± 0.01 0.76 ± 0.02 0.15 ± 0.06 0.09 ± 0.02 ++ 

M. species C1 2.46 ± 0.05 1.79 ± 0.05 0.73 ± 0.02 0.87 ± 0.02  0.58 ± 0.02 - 

M. purpureus N8 0.78 ± 0.03 0.52 ± 0.06 0.67 ± 0.06 0.40 ± 0.01 0.28 ± 0.01 ++ 

M. purpureus R13 1.26 ± 0.02 1.09 ± 0.02 0.83 ± 0.05 0.92 ± 0.06 0.82 ± 0.04 - 

M. purpureus 109.34 1.08 ± 0.05 0.79 ± 0.05 0.73 ± 0.02 0.44 ± 0.04 0.37 ± 0.08 +++ 

M. purpureus 285.34 1.27 ± 0.02 0.89 ± 0.03 0.70 ± 0.02 0.17 ± 0.02 0.10 ± 0.02 ++ 

M. purpureus 94-5 1.29 ± 0.01 1.06 ± 0.04 0.82 ± 0.04 0.45± 0.05 0.36 ± 0.02 +++ 

M. purpureus 1603 0.88 ± 0.02 0.76 ± 0.03 0.86 ± 0.02 0.65 ± 0.01 0.55 ± 0.03 ++++ 

M. purpureus 1604 0,.57 ± 0.02 0.34 ± 0.02 0.60 ± 0.08 0.34 ± 0.03 0.32 ± 0.08 +++ 

M. purpureus AKC 3.39 ± 0.06 3.60 ± 0.05 1.06 ± 0.05 0.96 ± 0.02 1.33 ± 0.05 +++ 

M. ruber 62478 0.24 ± 0.08 0.17 ± 0.03 0.71 ± 0.01 0.16 ± 0.06 0.10 ± 0.01 ++ 

M. purpureus M12 0 0 0 0 0 - 

M. ruber 1561 0.43 ± 0.02 0.28 ± 0.05 0.65 ± 0.02 0.18 ± 0.02 0.12 ± 0.02 ++++ 

M. ruber 291.34 0.25 ± 0.05 0.18 ± 0.01 0.72 ± 0.04 0.16 ± 0.05 0.18 ± 0.03 +++ 

M. purpureus 288.34 0.58 ± 0.06 0.40 ± 0.05 0.69 ± 0.05 0.19 ± 0.02 0.10 ± 0.01 +++ 

M. purpureus 94-1 0  0 0 0 0 - 
- -не синтезира съответния вторичен метаболит; 

+ - синтезира в малки количества; 

++ - синтезира в средни количества; 

+++ - синтезира в значителни количества; 

++++ - синтезира в големи количества. 
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От всичките 16 експериментални щама, два от тях – M. purpureus M12 и M. 

purpureus 94-1 не синтезират пигменти. Останалите 14 щама проявяват в различна 

степен способността си да синтезират жълти и червени пигменти, като почти всички от 

отделящите пигменти експериментални щамове синтезират предимно жълти пигменти. 

Вторият не по-малко важен показател за сравнение между щамовете, е тяхната 

способност да синтезират цитринин. Както е видно от таблица 3 само четири от 

изследваните 16 щама не притежават свойството да синтезират този микотоксин. Това 

са щамове Monascus sp. C1, M. purpureus R13, M. purpureus M12 и M. purpureus 94-1. При 

щамове M. purpureus R13 и Monascus sp. C1 е установена биосинтеза само на пигменти 

без цитринин. Това потвърждава литературните данни, че гените и съответните 

ензимни системи, отговорни за биосинтезата на пигментите и цитринина са различни 

(Hajjaj et al., 2000a). 

За по нататъчни изследвания е избран щам Monascus sp. C1, тъй като е продуцент 

на свободни от цитринин пигменти и в същото време показва добър икономически 

коефициент. 

 

2. Таксономични изследвания на щам Monascus species C1 

Таксономичните изследвания, проведени с щам Monascus species C1, включват 

както морфологично и културално описание на щама, така и някой важни 

физиологични свойства на този микроорганизъм. 

Морфологичното и културално охарактеризиране на щам Monascus sp. C1 е 

проведено според описаната от Hawksworth и Pitt (1983) процедура. Като референтни 

видове са използвани еталонни култури от три вида на род Monascus – M. pilosus Sato 

CBS 289.34, M. ruber Thieghem CBS 291.34 M. purpureus Went CBS 285.34. Четирите 

щама са култивирани на хранителни среди Чапек – Дрождев Екстракт Агар (CYA), 

Малц Екстракт Агар (МЕА) и 25% Глицерол Нитратен Агар (G25NA). Всички 

извършени наблюдения са документирани със снимков материал. 

Изследваният щам Monascus sp. C1 не расте при температура 5°С. Той се развива 

добре върху среди CYA и МЕА при температура от 25°С, като образува плоска колония 

оцветена в оранжево до червено с диаметъра от 20 mm до 30 mm. Субстратният мицел е 

бледо оцветен в оранжево до бледо червено. Въздушният мицел е рехав и къс, оцветен 

в червено или бяло до бледо оранжево. Ексудати не са наблюдавани. Всички тези 

белези са представени на фигура 2, фигура 3, фигура 4 и фигура 5, както и в таблица 4. 
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Фигура 2. Колония на щам Monascus species C1 

върху среда CYA и температура 25°С. 

 
Фигура 3. Колония на щам Monascus species C1 

върху среда CYA и температура 37°С 

 
Фигура 4. Колония на щам Monascus species C1 

върху среда МЕA и температура 25°С. 

 
Фигура 5. Колония на щам Monascus species C1 

върху среда С25NA и температура 25°С. 
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Таблица 4. Морфологични и културални особености на щам Monascus pilosus CBS 289.34 и щам Monascus sp. C1 

Морфологични и 

културални 

особености 

Среди за култивиране, 7 дневен период на култивиране 

Чапек – Дрождев Екстракт Агар Малц Екстракт Агар Глицерол Нитретен Агар 

25
0
C 37

0
C 4

0
C 25

0
C 25

0
C 

CBS 289.34 C1 CBS 289.34 C1 CBS 289.34 C1 CBS 289.34 C1 CBS 289.34 C1 

БЕЗПОЛОВО РАЗМНОЖАВАНЕ - АЛЕЙРОКОНИДИИ 

Форма кръгли до к 

рушовидни 

кръгли до к 

рушовидни 

кръгли до к 

рушовидни 

кръгли до к 

рушовидни 

няма растеж няма растеж кръгли до 

крушовидни 

кръгли до 

крушовидни 

кръгли до 

крушовидни 

кръгли до 

крушовидни 

Цвят безцветни безцветни безцветни безцветни безцветни безцветни безцветни безцветни 

Брой на конидиите 2-4 2-3-4 2 2-3 2-3 1-2 2 1-2 

Размери (μm) 8x11;11x11 8x11;11x11 8x11;11x11 8x11;11x11 8x11;11x11 8x11;11x11 8x11;11x11 8x11;11x11 

Способност за 

образуване 

++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ + 

ПОЛОВО РАЗМНОЖАВАНЕ – ПЛОДНИ ТЕЛА КЛЕЙСТОТЕЦИИ 

Форма кръгли не са открити кръгли не са открити няма растеж няма растеж кръгли не са открити не са открити не са открити 

Цвят безцветни безцветни безцветни 

Способност за 

образуване 

+++ +++ +++ 

Диаметър (μm) 30-52 30-52 35-44 

ПОЛОВО РАЗМНОЖАВАНЕ - АСКОСПОРИ 

Форма овални не са открити овални не са открити няма растеж няма растеж овални не са открити не са открити не са открити 

Цвят безцветни безцветни безцветни 

Способност за 

образуване 

+++ +++ +++ 

Диаметър (μm) 4x6 4x6 4x6 
КОЛОНИЯ 

Диаметър (mm) 38 20 53 26.5 няма растеж няма растеж 52.5 30 19.5 4 

Цвят бял червен кафяво-

оранжев 

червен бял до 

оранжев 

оранжев бял бял 

Форма плоска плоска плоска плоска плоска плоска плоска плоска 

Въздушен мицел къс, бял, 

рехав 

къс, червен, 

рехав 

къс, кафяв до 

бял рехав 

къс, червен, 

рехав 

къс, оранжев 

до бял рехав 

къс, оранжев 

до бял, рехав 

къс, бял, рехав къс, бял, 

рехав 

Ексудати не образува не образува не образува не образува не образува не образува не образува не образува 
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След изтичането на 7-дневния период на растеж са направени микроскопски 

препарати и са избрани силно-пигментирани участъци от колония расла при 37°С и 

среда CYA. Щам Monascus sp. C1 образува дълги, хиалинни, септирани, неправилно 

разклонени хифи с ширина 3 –5 μm. Щам Monascus sp. C1 е анаморф. Конидиофорите 

при щам Monascus sp. C1 носят на върха си 2 до 4 безцветни, кръгли или крушовидни 

алейроконидии с размери 11х11 μm и 8х11 μm. Снимки на хифи, конидиофор с верижка 

от алейроконидии и отделени безполови спори са представено на фигура 6, фигура 7 и 

фигура 8. 

 
Фигура 6. Хифа на щам Monascus sp. C1. 

Наблюдават се и отделени конидии. 

 
Фигура 7. Конидиофор с верижка от 

алейроконидии при щам Monascus sp. C1. 

 
Фигура 8. Конидиофори и отделени конидии 

при щам Monascus sp. C1. 

 

 

 

При сравнение на морфолого-културалните характеристиките на селекционирания 

щам Monascus sp. C1 и останалите три референтни вида е установено, че таксономично 

щам Monascus sp. C1 е най-близък до щам Monascus pilosus CBS 289.24. На таблица 4 

сравнително са показани техните характеристики. Единствените по-съществени 

разлики между тях са наличието на полово размножаване при референтния щам и по-

засилената биосинтеза на пигменти при щам Monascus sp. C1. Тези признаци обаче са 

щамово специфичн. Имайки предвид сходството между щамовете по всички останали 

характеристики, селекционирания щам Monascus sp. C1 таксономично може да бъде 

причислен към вида Monascus pilosus (Hawksworth and Pitt, 1983). 

2.2. Необходимост от растежни фактори 

Необходимостта от добавка на различни растежни фактори и витамини към 

хранителната среда е важна таксономична характеристика за всеки щам. Тази 

особеност е проследявана при двата сравнявани щама – референтния M. pilosus CBS 

289.34 и селекционирания M. pilosus C1 върху два вида синтетична (минимална) 

хранителна среда Чапек – Докс, съдържаща различни азотни източника – NH4Cl или 

NaNO3. Като контрола е използвана среда MEPAG, при която азотът е с органичен 

произход (пептон и дрождев екстракт) и e богата на витамини и аминокиселини. 

Изчислената радиална скорост на растеж Kr на щам M. pilosus CBS 289.34 за 

различните хранителни среди е представена в таблица 5. От данните е видно, че 
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референтния щам M. pilosus CBS 289.34 в продължение на три пасажа на култивиране 

на минимална хранителна среда запазва относително постоянна скорост на растеж и 

вероятно притежава способността да синтезира всички необходимите му вещества, т.е. 

той е прототроф. 

 
Таблица 5. Радиална скорост на растеж на щам Monascus pilosus CBS 289.34 и щам Monascus 

pilosus. C1 върху бедна и богата хранителна среда 

Щам Пасаж 
Радиална скорост на растеж – Kr, mm/h 

NH4Cl NaNO3 MEPAG 

 

M. pilosus CBS 289.34 

I 0.217±0.008 0.188±0.007 0.336±0.004 

II 0.192±0.002 0.125±0.004 0.260±0.003 

III 0.192±0.006 0.144±0.003 0.250±0.002 

 

M. pilosus C1 

I 0.116±0.002 0.117±0.001 0.192±0.004 

II 0.112±0.002 0.098±0.007 0.164±0.002 

III 0.113±0.003 0.098±0.011 0.158±0.008 

 

Радиалната скорост на растеж Kr на щам M. pilosus C1, подобно на референтния, в 

продължение на три пасажа на култивиране на минимална хранителнасреда, се запазва 

относително постоянна. Тази му способност позволява той да бъде причислен към 

групата на прототрофните микроорганизми, без предпочитания към типа на 

неорганичния азот – амониев или нитратен. 

Независимо от липсата на цитринин при проведените до този момент 

експерименти с щам M. pilosus C1 е необходимо изследване на влиянието на различните 

физични и химични фактори върху този процес. Това ще даде възможност да бъде 

определено влиянието на външните фактори върху експресията на специфични гени 

гени, определящи метаболитните особености и тяхната роля при биосинтезата на 

вторичните метаболити при щам M. pilosus C1. 

 

3. Влияние на различни химични и физични фактори върху биосинтезата на 

пигменти и цитринин 

3.1. Влияние на състава на хранителната среда върху биосинтезата на 

пигменти и цитринин 

3.1.1. Нискомолекулни въглеродни източници – захари и алкохоли 

Свойство за биосинтеза на вторични метаболити се проявява при конкретни 

условията на култивиране на микроорганизмите (Hajjaj et al., 1999b). Влиянието на 

различните нискомолекулни въглеродни източници върху способността за биосинтеза 

на цитринин и пигменти при селекционирания щам M. pilosus C1 е проучено в 

дълбочинна култура на 16 въглеродни източника. След приключване на 

култивационния период са изчислени са основни кинетични параметри и са направени 

изследвания за наличието на цитринин в биомасата или културалната течност. 

Резултатите от проведените опити са представени в таблица 6. 
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Таблица 6. Влияние на типа въглероден източник върху биосинтезата на пигменти и цитринин  

Щам 
Въгл. 

източник 

Сухо 

тегло 

(g/l) 

Продукция на: 

Пигменти (ОЕ/ml) Цитринин 

общи екстрацелуларни 
биомаса 

(ng/ml/mg)
 

култ. 

течност 

(ng/ml) 
400nm 500nm 400nm 500nm 

M. 

pilosus 

C1 

Глюкоза 
10.89  ± 

0.02 

11.00 ± 

0.06 

21.50 ± 

0.08 

6.97 ± 

0.07 

7.38 ± 

0.02 

не е 

установен 

не е 

установен 

Лактоза 
0.55 ± 

0.08 
0 0 0 0 

не е 

установен 

не е 

установен 

Малтоза 
1.33 ± 

0.05 
0 0 0 0 

не е 

установен 

не е 

установен 

Захароза 
1.18 ± 

0.06 
0 0 0 0 

не е 

установен 

не е 

установен 

Рафиноза 
1.66 ± 

0.02 

0.28 ± 

0.05 

0.62 ± 

0.07 

0.20 ± 

0.02 

0.52 ± 

0.04 

не е 

установен 

не е 

установен 

Галактоза 
0.14 ± 

0.04 
0 0 0 0 

не е 

установен 

не е 

установен 

Ксилоза 
2.85 ± 

0.09 

4.20 ± 

0.01 

4.29 ± 

0.03 

3.28 ± 

0.04 

3.51 ± 

0.05 

не е 

установен 

не е 

установен 

Етанол 
0.44 ± 

0.06 
0 0 0 0 

не е 

установен 

не е 

установен 

Галактитол 
0.19 ± 

0.02 
0 0 0 0 

не е 

установен 

не е 

установен 

Инозитол 
0.27 ± 

0.01 
0 0 0 0 

не е 

установен 

не е 

установен 

Еритритол 
0.35 ± 

0.05 
0 0 0 0 

не е 

установен 

не е 

установен 

Ксилитол 
1.15 ± 

0.09 

0.53 ± 

0.05 

0.78 ± 

0.07 

0.27 ± 

0.02 

0.49 ± 

0.05 

не е 

установен 

не е 

установен 

Сорбитол 
0.98 ± 

0.01 

1.69 ± 

0.08 

2.42 ± 

0.02 

0.86 ± 

0.02 

0.96 ± 

0.08 

не е 

установен 

не е 

установен 

Глицерол 
0.84 ± 

0.02 

1.27 ± 

0.02 

1.49 ± 

0.09 

0.84 ± 

0.07 

0.70 ± 

0.03 

не е 

установен 

не е 

установен 

Манитол 
2.85 ± 

0.03 

5.92 ± 

0.01 

5.94 ± 

0.05 

4.75 ± 

0.06 

4.81 ± 

0.04 

не е 

установен 

не е 

установен 

Рибитол 
4.45 ± 

0.05 

5.30 ± 

0.09 

6.23 ± 

0.06 

3.72 ± 

0.05 

3.83 ± 

0.08 

не е 

установен 

не е 

установен 

 

Анализът на резултатите показва, че щам Monascus pilosus C1 може да усвоява 

глюкоза, малтоза, захароза, рафиноза и ксилоза. Експерименталния щам усвоява слабо 

галактоза и лактозата. Това по всяка вероятност се дължи на факта, че глюкозата като 

субстрат се усвоява от клетките с най-висока специфична скорост (qS), тъй като лесно 

преминава през клетъчната стена и мембрана и без допълнителна трансформация се 

включва в катаболитните реакции на клетката (Blumental, 1965; Tseng et al., 2000). От 

всички изследвани алкохоли най-лесно усвояем от щама е рибитола, което е около 41 % 

по-ниска стойност спрямо тази при въглероден източник глюкоза. 

При търсенето на подходящи за биотехнологията щамове-продуценти, значение 

имат не само техните биосинтетични свойства, но и до каква степен процесът е 

ефективен и икономически обоснован. Данни за някои от основните кинетични 

параметри – икономически коефициент YX/C, добивен коефициент по отношение на 

синтезирания продукт YР/C, средна скорост на растеж Vср. и скорост на усвояване на 

субстрата qS, при различните въглеродни източници са представени в таблица 7. 
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Таблица 7. Кинетични параметри на процеса на асимилация на различни въглеродни източници от 

щам Monascus pilosus C1 

Щам 
Въгл. 

източник 
YX/C Vср. (h

-1
) qS (g/g/h) 

YР/C 

общи ж. 

пигменти 

YР/C 

общи ч. 

пигменти 

Monascus 

pilosus C1 

Глюкоза 0.286 ± 0.02 0.064 ± 0.01 0.098 ± 0.05 0.294 ± 0.09 0.574 ± 0.05 

Лактоза 0.050 ± 0.02 0.003 ± 0.001 0.020 ± 0.004 0 0 

Малтоза 0.127 ± 0.09 0.007 ± 0.001 0.043 ± 0.01 0 0 

Захароза 0.105 ± 0.07 0.006 ± 0.002 0.041 ± 0.01 0 0 

Рафиноза 0.138 ± 0.09 0.009 ± 0.003 0.052 ± 0.01 0.026 ± 0.004 0.058 ± 0.007 

Галактоза 0.022 ± 0.02 0.0001 ± 0.0005 0.002 ± 0.001 0 0 

Ксилоза 0.165 ± 0.06 0.016 ± 0.005 0.076 ± 0.02 0.260 ± 0.08 0.266 ± 0.08 

Етанол 0.044 ± 0.08 0.002 ± 0.001 0.038 ± 0.01 0 0 

Галактитол 0.037 ± 0.09 0.001 ± 0.0004 0.003 ± 0.001 0 0 

Инозитол 0.039 ± 0.09 0.001 ± 0.0007 0.021 ± 0.004 0 0 

Еритритол 0.042 ± 0.06 0.001 ± 0.0005 0.032 ± 0.005 0 0 

Ксилитол 0.091 ± 0.07 0.006 ± 0.002 0.042 ± 0.003 0.042 ± 0.01 0.062 ± 0.004 

Сорбитол 0.084 ± 0.02 0.005 ± 0.002 0.040 ± 0.008 0.144 ± 0.02 0.207 ± 0.05 

Глицерол 0.069 ± 0.03 0.004 ± 0.003 0.038 ± 0.006 0.104 ± 0.07 0.122 ± 0.05 

Манитол 0.126 ± 0.02 0.016 ± 0.008 0.058 ± 0.02 0.262 ± 0.06 0.263 ± 0.07 

Рибитол 0.164 ± 0.05 0.025 ± 0.006 0.064 ± 0.01 0.195 ± 0.05 0.230  ± 0.04 

 

Най-висока ефективност на процеса на натрупване на биомаса се наблюдава при 

култивирането експерименталния щам M. pilosus C1 на хранителна среда, съдържаща 

глюкоза като въглероден източник. От висшите алкохоли експерименталният щам M. 

pilosus C1 най-добре усвоява рибитола и манитола и съответно икономическите 

коефициенти и средната скорост на растеж са относително високи. 

От изключителна важност за всеки биотехнологичен процес е добивът на целеви 

продукт от култивирането на щама-продуцент, каквито в случая са пигментите. При 

щам M. pilosus C1 най-голямо количество продуцирани пигменти са регистрирани при 

култивирането на среда, съдържаща глюкоза. Повече от два пъти по-ниски са 

стойностите за общите червени пигменти при култивиране на щам M. pilosus C1 на 

среди, съдържащи ксилоза, менитол, рибитол и сорбитол. Това вероятно се дължи на 

високата специфична скорост на усвояване на глюкозата и повишаването на ацетил-

КоА – пула в клетката, който е ключов метаболит в катаболитните и анаболитни 

реакции на живия организъм и е прекурсорна молекула за биосинтезата на различни 

вторични метаболити – пигменти, цитринин, монаколини и др. (Hajjai et al., 1999). 

След изтичането на 7-дневния период на култивиране, проби от културалната 

течност и синтезираната биомаса на щам M. pilosus C1 са изследвани за наличие на 

цитринин. В нито една проба не е регистриран този микотоксин. 

3.1.2. Азотни източници 

Способността на щам M. pilosus C1 да усвоява различни (органични и 

неорганични) азотни източници и тяхното влияние върху биосинтезата на вторични 

метаболити е проследявано в дълбочинни култури чрез определяне на количеството 

синтезирани биомаса и вторични метаболити. Данните от опитите са представени в 

таблица 8. 



17 

 

Таблица 8. Растеж на щам Monascus pilosus C1 върху среда Чапек-Докс с различни азотни 

източници. 

Щам 
Азотен 

източник 

Сухо 

тегло 

(g/l) 

Продукция на: 

Пигменти (ОЕ/ml) Цитринин 

общи екстрацелуларни биомаса 

(ng/ml/mg)
 
 

к. течност 

(ng/ml)
 
 400nm 500nm 400nm 500nm 

M. 

pilosus 

C1 

NH4Cl 
9.01 ± 

0.2 

5.97 ± 

0.5 

2.83 ± 

0.2 

4.61 ± 

0.7 

0.57 ± 

0.1 

не е 

установен 

не е 

установен 

NaNO3 
10.89 ± 

0.6 

11.00 ± 

0.4 

21.50 ± 

0.5 

7.38 ± 

0.3 

6.97 ± 

0.4 

не е 

установен 

не е 

установен 

NH4NO3 
11.46 ± 

0.4 

6.18 ± 

0.6 

5.26 ± 

0.8 

4.47 ± 

0.5 

3.39 ± 

0.2 

не е 

установен 

не е 

установен 

NaGlu 
11.17± 

0.3 

25.61 ± 

0.4 

18.64 ± 

0.4 

16.52 ± 

0.6 

9.48 ± 

0.6 

не е 

установен 

не е 

установен 

Урея 
12.16 ± 

0.7 

15.84 ± 

0.2 

4.50 ± 

0.7 

13.14 ± 

0.4 

2.04 ± 

0.4 

не е 

установен 

не е 

установен 

М. екстракт
 4.41 ± 

0.2 

3.72 ± 

0.8 

1.06 ± 

0.3 

1.05 ± 

0.4 

0.42 ± 

0.1 

не е 

установен 

не е 

установен 

Др. 

екстракт
 

9.84 ± 

0.6 

9.04 ± 

0.3 

4.62 ± 

0.8 

6.09 ± 

0.5 

3.54 ± 

0.2 

не е 

установен 

не е 

установен 

Пермеат
 6.68 ± 

0.4 

4.57 ± 

0.4 

1.52 ± 

0.1 

1.38 ± 

0.2 

0.48 ± 

0.1 

не е 

установен 

не е 

установен 

Пептон
 14.97 ± 

0.02 

4.79 ± 

0.9 

2.25 ± 

0.6 

2.20 ± 

0.2 

0.96 ± 

0.4 

не е 

установен 

не е 

установен 

 

От проведените експерименти е установено, че от всички 9 азотни източника, 

селекционирания щам M. pilosus C1, най-добре се развива на среди, съдържаща урея 

или пептон като азотни източници. 

Подобно на предходните експерименти, и при тези опити са изчислени и 

анализирани някои от основните кинетични параметри на процеса. Данните за тях са 

представени в таблица 9. 

 
Таблица 9. Кинетични параметри на процеса на усвояване на различни азотни източници от щам 

Monascus pilosus C1 

Щам 
Азотен 

източник 
YX/C Vср. (h

-1
) qS (g/g/h) 

YР/C 

общи ж. 

пигменти 

YР/C 

общи ч. 

пигменти 

M. pilosus 

C1 

NH4Cl 0.262 ± 0.05 0.053 ± 0.01 0.022 ± 0.01 0,082 ± 0.02 0.173 ± 0.03 

NaNO3 0.300 ± 0.04 0.064 ± 0.02 0.020 ± 0.01 0,303 ± 0.05 0.592 ± 0.04 

NH4NO3 0.305 ± 0.08 0.068 ± 0.01 0.019 ± 0.01 0,140 ± 0.03 0.164 ± 0.02 

NaGlu 0.303 ± 0.03 0.066 ± 0.01 0.019 ± 0.01 0,505 ± 0.04 0.694 ± 0.04 

Урея 0.320 ± 0.07 0.072 ± 0.01 0.018 ± 001 0,118 ± 0.02 0.417 ± 0.07 

М. eкстракт
 

0.227 ± 0.09 0.026 ± 0.01 0.026 ± 0,01 0,055 ± 0.03 0.192 ± 0.08 

Др. екстракт
 

0.278 ± 0.06 0.058 ± 0.02 0.021 ± 0.01 0,290 ± 0.07 0.568 ± 0.04 

Пермеат
 

0.225 ± 0.04 0.039 ± 0.01 0.026 ± 0.01 0,051 ± 0.02 0.154 ± 0.06 

Пептон
 

0.388 ± 0.08 0.088 ± 0.01 0.015 ± 0.01 0,058 ± 0.01 0.124 ± 0.02 

 

Изчислените кинетични параметри на процеса потвърждават направения по-горе 

извод, че щам M. pilosus C1 се развива най-добре на среда, съдържаща урея, като 

стойността за икономическия коефициент е най-висока – 0.320. Относително еднаква е 

ефективността на процеса при останалите азотните източници от неорганичен и органичен 

произход. Сред средите съдържащи органичен азот, най-висока ефективността на процеса 

на култивиране е установена при хранителна среда, съдържаща пептон. 

От таблица 9 е видно, че при конкретните условия на култивиране, независимо от 

високото рН на средата (над 6.0), щам M. pilosus C1 продуцира предимно жълти пигменти, 

като най-голямо е количество им на среда, съдържаща NaGlu или дрождев ектракт. 
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Противно на очакванията, че върху среда, съдържаща пептон, при която количеството 

синтезирана биомаса е най-голямо, количеството на синтезираните жълти пигменти е 

съответно едва 4.79 ОЕ/ml. Причината за това вероятно е, че количеството азот, което се 

усвоява от щама се използва предимно за конструктивни цели при биосинтезата на 

основните клетъчни компоненти, и много малка част от него се включва в 

макромолекулите на вторичните метаболити – пигменти. 

По отношение на другия изследван вторичен метаболит – цитринина, след изследване 

на пробите от проведените опити взети от културалната течност и биомасата на щама, е 

установено, че нито един от деветте азотни източника не индуцира биосинтезата на този 

микотоксин от щам M. pilosus C1. 

От проведените експерименти и направените анализи, може да се каже че, 

селекционирания щам M. pilosus C1 показва най-висока ефективност на процеса при 

култивиране на среда, съдържаща съответно глюкоза от захарите и рибитол от алкохолите 

и урея от азотните източници. Най-високи концентрации на пигменти са измерени при 

култивиране на щама на среда, съдържаща глюкоза като въглероден източник и натриев 

глутамат като азотен източник. Нито един от изследваните компоненти на хранителната 

среда не оказва индуцира биосинтезата на цитринин. 

3.2. Влияние на киселинността на средата върху биосинтезата на пигменти и 

цитринин 

Както е известно, концентрацията на Н
+
 йони в хранителната среда води до сериозни 

промени в генната експресия (Denison et al., 1995; Espeso and Arst, 2000; MacClabe et al., 

1998; Martin, 2000; Mingot et al., 2001, Penalva and Arst, 2002). Дали гените, отговорни за 

биосинтезата на цитринин при щам M. pilosus С1 се повлияват от този физичен фактор е 

изследвано чрез следващата серия от експерименти, при които са използвани дълбочинни 

периодични култури и средата е конструирана така, че първоначалното С/N отношение да 

е 40:1. Проведени са опити с рН на средата 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 и 6.0. 

3.2.1. Култивиране на щам Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 6.0 

При култивирането на щам M. pilosus С1 на среда съдържаща глюкоза и NH4Cl в 

отношение 40:1 и поддържано рН на средата 6.0 е наблюдавано закономерното за 

периодичното култивиране изчерпване на биогенните елементи от средата и свързаното с 

това синтеза на биомаса и пигменти. Резултатите са представени на фигура 9 и фигура 10. 

 

Фигура 9. Изменение на концентрацията на глюкозата и биомасата при култивиране на щам 

Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 6.0. 
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Фигура 10. Изменение на концентрацията на азота и фосфора и общите червени пигменти при 

култивиране на щам Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 6.0. 

 

Тези резултати показват, че щам Monascus pilosus C1 се развива добре при тези 

условия на култивиране с експоненциална фаза между 24 и 48 час и продуцира 

свободни от цитринин, предимно червени пигменти, достигащи до стойности 3.56 

ОЕ/ml и 1.05 ОЕ/ml за общите и екстрацелуларни пигменти. Тази киселинност на 

хранителната среда не оказва влияние върху продукцията на микотоксина цитринин (не 

индуцира неговата биосинтеза). 

3.2.2. Култивиране на щам Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 

5.0 

Следващите експерименти са проведени при рН на средата 5.0. Резултатите са 

представени на фигура 11 и фигура 12. 

 

Фигура 11. Изменение на концентрацията на глюкозата и биомасата при култивиране на щам 

Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 5.0. 
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Фигура 12. Изменение на концентрацията на азота и фосфора и общите червени пигменти при 

култивиране на щам Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 5.0. 

 

Анализът на получените резултати показва, че наблюдаваната при предходните 

експерименти тенденцията се потвърждава, с тази разлика, че концентрацията на 

продуцираните пигменти намалява от 3.56 ОЕ/ml до 2.57 ОЕ/ml за общите и от 1.05 

ОЕ/ml до 0.49 ОЕ/ml за екстрацелуларните червени пигменти съответно при рН 6.0 и 

рН 5.0. Тази изследвана концентрация на Н
+
 йони отново не индуцира продукцията на 

цитринин. 

3.2.3. Култивиране на щам Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 

4.0. 

Влиянието на киселинността на хранителната среда върху биосинтезата и 

секрецията на вторичните метаболити пигменти и цитринин при експерименталния 

щам M. pilosus C1 е проследена и при постоянно рН на хранителната средата 4.0. 

Резултатите от опитите са представени на фигура 13 и фигура 14. 

 

Фигура 13. Изменение на концентрацията на глюкозата и биомасата при култивиране на щам 

Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 4.0. 
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Фигура 14. Изменение на концентрацията на азота и фосфора и общите жълти пигменти при 

култивиране на щам Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 4.0. 

 

Анализът на получените резултати показва, че понижаването на киселинността на 

хранителната среда до рН 4.0 повлиява негативно на количеството на синтезираните 

пигменти. При тези условия не се индуцира биосинтезата и отделянето на цитринин и 

щамът продуцира и секретира преимуществено жълти пигменти. 

3.2.4. Култивиране на щам Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 

3.0. 

Експерименталният щам M. pilosus C1 е култивиран и при още по-ниски стойности 

на рН на средата – 3.0. Проследявано е влиянието на тази стойност на рН върху 

динамиката на растеж на щама и продукцията на вторични метаболити. Резултатите от 

опитите са представени на фигура 15 и фигура 16. 

 

Фигура 15. Изменение на концентрацията на глюкозата и биомасата при култивиране на щам 

Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 3.0. 
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Фигура16. Изменение на концентрацията на азота и фосфора и общите жълти пигменти при 

култивиране на щам Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 3.0. 

 

Резултатите, представени на фиг. 15 и 16 показват, че понижаването на рН на 

хранителната среда потиска растежа и биосинтетичните способности на щам M. pilosus 

C1, което се регистрира чрез намаляване на количеството синтезирана биомаса и и 

отделени пигменти. При рН 3.0 се продуцират преимуществено жълти пигменти. От 

друга страна, тази концентрация на Н
+
 йони не променят фенотипната характеристика 

на щама по отношение на биосинтезата на цитринин – при рН на средата 3.0 не са 

открити следи от цитринин. 

3.2.5. Култивиране на щам Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 

2.5. 

Последните експерименти проведени с дълбочинно култивиране на щам M. pilosus 

C1 има за цел щамът да бъде поставен в крайно нетипични и екстремни за него условия 

на развитие (рН на средата – 2.5) и при тези условия да бъде определена щамовата 

пластичност и способността за биосинтеза на пигменти и цитринин. Резултатите от 

преведените опити са представени на фигура 17 и фигура 18. 

 

Фигура 17. Изменение на концентрацията на глюкозата и биомасата при култивиране на щам 

Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 2.5. 
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Фигура 18. Изменение на концентрацията на азота и фосфора и общите жълти пигменти при 

култивиране на щам Monascus pilosus С1 при киселинност на средата 2.5. 

 

Анализът на експерименталните данни показва, че щам M. pilosus C1 се развива 

задоволително дори при изследваното ниско рН на хранителната среда. От 

представените резултати може да се направи извода, че екстремно ниското рН на 

средата 2.5 затруднява синтезата на биомаса и пигменти, като отчетените количества са 

ниски. В съответствие с условията на култивиране преимуществено се отделят жълти 

пигменти, но продукцията на цитринин не се индуцира. 

3.2.6. Анализ на кинетиката на растеж в периодична култура на щам 

Monascus pilosus C1 в зависимост от промяната на рН на хранителната среда. 

Влиянието на концентрацията на Н
+
 йони върху динамиката на растеж и 

биосинтеза на вторични метаболити (пигменти и цитринин) от експерименталния щам 

M. pilosus C1 е охарактеризирано чрез изчисляване и сравнителен анализ на основните 

кинетични параметри на процеса. Обобщените резултати са представени в таблица 10. 

 

Таблица 10. Кинетични параметри на дълбочинно култивиране на щам Monascus pilosus C1 в 

условия на различна киселинност на средата. 

рН на 

среда

та 

Кинетични параметри 

µ (h 
-1

) Td (h) Y X/C 
Y Р/C – общи 

qS  (g/g/h) 
qP  (g/g/h) - общи 

400 nm 500 nm 400 nm 500 nm 

6.0 
0.163 ± 

0.02 

4.25 ± 

0.05 

0.186 ± 

0.2 

0.073 ± 

0.01 

0.078 ± 

0.02 

0.03 ± 

0.01 

0.003 ± 

0.002 

0.004 ± 

0.001 

5.0 
0.157 ± 

0,01 
4.41 ± 0.1 

0.175 ± 

0.1 

0.049 ± 

0.03 

0.057 ± 

0.01 

0.03 ± 

0.01 

0.002 ± 

0.001 

0,.003 ± 

0.0008 

4.0 
0.148 ± 

0.03 
4.68 ± 0.1 

0.163 ± 

0.3 

0.049 ± 

0.02 

0.038 ± 

0.03 

0.04 ± 

0.02 

0.002 ± 

0.001 

0.002 ± 

0.0004 

3.0 
0.140 ± 

0.02 

4.95 ± 

0.06 

0.156 ± 

0.1 

0.05 ± 

0.01 

0.03 ± 

0.02 

0.04 ± 

0.01 

0.002 ± 

0.001 

0.001 ± 

0.0005 

2.5 
0.144 ± 

0.04 
4.81 ± 0.2 

0.148 ± 

0.2 

0.052 ± 

0.01 

0.05 ± 

0.01 

0.04 ± 

0.02 

0.0032 ± 

0.003 

0.0028 ± 

0.0006 

Киселинността на хранителната среда оказа съществено влияние върху 

кинетичните параметри на процеса на култивиране и биосинтеза на вторични 

метаболити. Ниската киселинност на хранителната среда влияе негативно върху 
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растежа на щама и съответно специфичната скорост на растеж намалява, а времето за 

удвояване на биомасата се увеличава. Най-голяма ефективност на процеса на 

култивиране по отношение на натрупана биомаса и продуцирани пигменти е 

регистрирана при рН 6.0. От друга страна, нито една изследвана концентрация на Н
+
 

йони не провокира биосинтезата и секрецията на цитринин. Ето защо за промишленото 

производство на свободни от цитринин пигменти в условия на дълбочинна култура, 

оптимална е хранителна среда с киселинност 6.0. 

От направените пет серии експерименти за отчитане влиянието на киселинността 

на хранителната среда върху биосинтезата на вторични метаболити при дълбочинно 

култивиране на щам M. pilosus C1 е установено, че увеличаването на концентрацията на 

Н
+
 йони в средата, потиска продукцията на биомаса и червени пигменти, като започват 

да преобладават жълтите. Различната киселинност не индуцира експресията на гените 

отговорни за биосинтезата на цитринин, т.е той е или трайно репресиран, или липсват в 

генома на този щам. 

3.3. Влияние на концентрацията на разтворен кислород в хранителната среда 

върху биосинтезата на пигменти и цитринин. 

За изследване на влиянието на концентрация на разтворен кислород в 

хранителната среда върху биосинтезата на вторични метаболити при щам M. pilosus C1 

в условия на периодично култивиране са проведени серии от опити, при които са 

поддържани анокси, хипокси и аеробни условия на средата. Определяне на влиянието 

на разтворения кислород в аеробни условия на култивиране е осъществено в предходни 

експерименти (Резултати и обсъждане, т. 3.2.1.). При експериментите с минимални и 

нулеви концентрации на разтворен кислород е използван комбиниран подход, като е 

отчитано и влиянието на различни въглеродни източници. 

3.3.1. Влияние на минимална концентрация разтворен кислород (хипокси 

условия) 

Влиянието на хипокси условията на хранителната среда върху механизма и 

регулацията на биосинтезата секрецията на вторични метаболити при щам M. pilosus C1 

е проучена в дълбочинна култура с продължителност 168 часа. Получените резултати 

са представени в таблица 11. 

Таблица 11. Влияние на хипокси условия върху фементативните свойства и биосинтезата на 

пигменти и цитринин при щам Monascus pilosus C1. 

Въгл. 

източник 

Сухо 

тегло 

(g/l) 

Продукци

я на 

етанол 

(g/l) 

Продукция на: 

пигменти (ОЕ/ml) цитринин 

общи екстрацелуларни култ. 

течност 

(ng/ml 

к.течност) 

биомаса 

(ng/ml/g св. 

биомаса) 400nm 500nm 400nm 500nm 

Глюкоза 
4.50 ± 

0.2 

0.16 ± 

0.02 

0.052 ± 

0.01 

0.062 ± 

0.03 

0.026 ± 

0.01 

0.043 ± 

0.005 
не е 

установен 

не е 

установен 

Лактоза 
0.54 ± 

0.03 
0 0 0 0 0 не е 

установен 

не е 

установен 

Малтоза 
2.53 ± 

0.1 

0.05 ± 

0.01 

0.022 ± 

0.003 

0.052 ± 

0.002 

0.011± 

0.003 

0.015 ± 

0.002 
не е 

установен 

не е 

установен 

Захароза 
0.74 ± 

0.1 
0 0 0 0 0 не е 

установен 

не е 

установен 

Галактоза 
0.98 ± 

0.06 
0 0 0 0 0 не е 

установен 

не е 

установен 
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От резултатите представени в таблица 11 се вижда, че хипокси условията на 

хранителната среда потискат растежа на експерименталния щам, което вероятно се 

дължи на минималните концентрации на разтворен кислород, достигащ до клетките. 

Най-добър растеж е отчетен на среда, съдържаща глюкоза. Този въглероден източник 

се ферментира от щам M. pilosus C1 до етанол, който от своя страна се използва като 

допълнителен енергетичен източник чрез реакциите на окислително фосфорилиране 

(Larsson et al., 2000). 

Продукцията на вторичните метаболити е ограничена при изследваните хипокси 

условия. Много ниски концентрации на червени пигменти са отчетени само на 

хранителни среди, съдържащи глюкоза и малтоза. Биосинтезата на микотоксина 

цитринин не се индуцира от изследваните условия на култивиране. 

3.3.2. Влияние на отсъствието на разтворен кислород (анокси условия) 

Подобни на предходните експерименти, проведени са и такива за изследване на 

влиянието на анокси условията на хранителната среда върху биосинтезата на вторични 

метаболити при щам M. pilosus C1. Опитната установка е аналогична, с тази разлика, че 

достъпът на разтворен кислород до клетките е ограничен от наслоен стерилен течен 

парафин върху културата с дебелина на слоя 2 см. Резултатите са представени в 

таблица 12. 

 

Таблица 12. Влияние на анокси условията на средата върху ферментативните свойства и 

биосинтезата на пигменти и цитринин Monascus pilosus C1. 

Въгл. 

източник 

Сухо тегло 

(g/l) 

Продукция 

на етанол 

(g/l) 

Продукция на: 

пигменти (ОЕ/ml) цитринин 

общи 
екстрацелуларн

и 

култ. 

течност 

(ng/ml 

к.течност) 

биомаса 

(ng/ml/g св. 

биомаса) 400nm 500nm 400nm 500nm 

Глюкоза 3.28 ± 0.3 3.25 ± 0.1 0 0 0 0 не е 

установен 

не е 

установен 

Лактоза 0.25 ± 0.02 0.05 ± 0.02 0 0 0 0 не е 

установен 

не е 

установен 

Малтоза 1.02 ± 0.2 0.65 ± 0.1 0 0 0 0 не е 

установен 

не е 

установен 

Захароза 0.48 ± 0.1 0.07 ± 0.01 0 0 0 0 не е 

установен 

не е 

установен 

Галактоза 0.52 ± 0.06 0.08 ± 0.02 0 0 0 0 не е 

установен 

не е 

установен 

 

Липсата на разтворен кислород в хранителната среда потиска биосинтезата както 

на биомаса, така и на пигменти и цитринин при експерименталния щам M. pilosus C1. 

По отношение на ферментативните свойства на щама, е установено, че щамът 

притежава способността да ферментира само глюкозата. Пигменти и цитринин не са 

регистрирани в нито една от пробите. От получените резултати може да се направи 

заключението, че независимо от типа на въглеродния източник, анокси условията 

инхибират растежа и биосинтезата на вторични метаболити. 

От проведените експерименти и получените резултати се вижда, че биосинтезата 

на биомаса и пигменти от щам Monascus pilosus C1 е в пряка зависимост от 

количеството на разтворен кислород в средата и достъпът му до клетките. Съответно, 
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колкото по-наситена е културалната течност с кислород, толкова по-голямо количество 

биомаса натрупа щама и толкова по-интензивна е биосинтезата на пигментите. Тъй 

като в нито един от изследваните варианти не е открит цитринин, то може да се 

направи заключението, че неговата биосинтеза не се повлиява от концентрацията на 

разтворен кислород. Следователно, след като е установено, че пигментната биосинтеза 

при щам M. pilosus C1 е в пряка зависимост от различните условия на култивиране, то 

вероятно гените, кодиращи цитрининовата поликетидсинтаза и неговият активатор са 

или трайно инхибирани и при никакви условия на култивиране (различни киселинност, 

количество разтворен кислороден, въглероден или азотен източник) не биха могли да се 

експресират, или не присъстват в генома на експерименталният щам. 

В хода на експерименталната работа са обработени над 120 проби от културална 

течност и биомаса за установяване наличието на микотоксина цитинин при 

култивиране в различни условия на щам M. pilosus C1. В нито една от пробите не е 

доказано неговото присъствие. Снимка на тънко-слойна хроматография от проби от  

културална течност и биомаса на щам M. pilosus C1 , култивиран на хранителна среда 

Чапек-Докс при рН 6.0 са представени на фигура 19. За сравнение е нанесена и проба от 

културална течност на щам M. purpureus AKC, синтезиращ цитринин, култивиран на 

хранителна среда индуцираща биосинтезата на микотоксина (т. 1 от раздел “Резултати 

и обсъждане”). 

 

                                      1        2       3       4        5      6      7       8   

Фигура 19. Тънко-слойна хроматография на проби от културална течност и биомаса на щам 

Monascus pilosus C1, несинтезиращ цитринин, култивиран на среда Чапек-Докс при рН 6.0 (стартове от 2 

до 7) и проба от културална течност на щам Monascus purpureus AKC, синтезиращ цитринин, култивиран 

на хранителна среда индуцираща биосинтезата му (старт 8) 

Легенда: 1 – стандарт цитринин Sigma (6 ng / старт); 2 – M. pilosus C1 култ. течност 120 ч.; 3 – M. 

pilosus C1 биомаса 120 ч.; 4 – M. pilosus C1 култ. течност 144 ч.; 5 – M. pilosus C1 биомаса 144 ч.; 6 - M. 

pilosus C1 култ. течност 168 ч.; 7 - M. pilosus C1 биомаса 168 ч.; 8 – M. purpureus AKC култ. течност 

 

Анализът на получените експериментални резултати за установяване на 

влиянието на различни условия на средата върху биосинтезата напигменти и цитринин 

при щам Monascus pilosus C1 показват, че липсва метаболитна зависимост между 

биосинтетичният път на пигменти и този на цитринина (Blanc et al., 1998). 

Представените в дисертационния труд данни потвърждават литературните за 

разклоняването на биосинтетичните пътища на пигменти и цитринин на ниво 

тетракетид (Hajjai et al., 1999). На метаболитно ниво е доказана ролята на 

поликетидсинтазните комплекси за катализиране на отделните реакции от тези пътища, 

както и присъствието на две отделни поликетидсинтази за всеки един от изследваните 
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вторични метаболити (Shimizu et al., 2005). Липсата на микотоксина цитринин във 

всички изследвани проби, независимо от параметрите на процеса, е доказателство за 

трайното инхибиране или липса на ген, кодиращ цитрининовата поликетидсинтаза и 

неговия активатор. За изясняването на това предположение са проведени биохимични и 

in silico анализи на група от селектирани щамове, принадлежащи към този род, с 

различна фенотипната изява на вторичния им метаболизъм. 

4. In silico и биохимични анализи на ключови ензими от централния 

метаболизъм при щамове от род Monascus 

Централният метаболизъм и неговата регулация при гъбите е добре проучен, 

което позволява експериманталният щам M. pilosus C1 да бъде използван като моделна 

система за оценка на относителната роля на ензимите от централния въглероден и 

азотен метаболизъм, както и на тези от антиоксидантната ензимна защита в 

продукцията на вторични метаболити. Изследването на генома и активността на ензими 

на щам M. pilosus C1 (пигмент-продуциращ и цитринин не-синтезиращ (Cit
-
)) и 

последващо сравнение на данните с тези на щамове от род Monascus – M. purpureus 

AKC, M. purpureus 94-5 (пигмент- и цитринин-синтезиращи (Cit+)) и M. purpureus M12 

(пигмент- и цитринин-несинтезиращ), дава възможност за изясняване ролята на 

метаболитните и генетични особености на щамовете върху биосинтезата на пигменти и 

цитринин. 

За охарактеризиране на клетъчната пластичност и влиянието на метаболитните и 

генетични особености върху вторичния метаболизъм при гъби от род Monascus са 

изследвани осемнадесет гена и тяхната експресия при гореспоменатите четири щама в 

условия на култивиране, индуциращи биосинтезата на цитринин (Blanc et аl., 1995). 

Целевите гени могат да бъдат разделени в три групи в зависимост от пътищата, в 

които участват кодираните от тях ензими, а именно: 

- участващи във въглеродния метаболизъм; 

- участващи в азотния метаболизъм; 

- участващи в антиоксидантната ензимна защитна система. 

Прилагайки съвременните постижения в областта на биологията и 

информационните технологии е разработен in silico модел, в основата на който стой 

създаването на биоинформатичен алгоритъм за сравнителен анализ на гени, отговорни 

за биосинтезата на ключови ензими от централния метаболизъм, осигуряващи 

поддържането на постоянен прекурсорен пул в клетката. 

Сравнителният анализ на биоинформатичните данни от in silico модела дава 

възможност да се оцени ролята на генетичните елементи в определяне на клетъчната 

пластичност и механизмите на регулация на вторичния метаболизъм. 

4.1. Ензими от централния въглероден метаболизъм 

4.1.1. Гликолиза 

Гликолизата (път на Ембден-Майерхоф-Парнас) е един от двата основни 

метаболитни пътя за усвояване на глюкоза от филаментозните гъби. Изследвани са 

ключови ензими - глицералдехид-3-фосфат дехидрогеназа и други като алкохол 

дехидрогеназа и манитол 1-фосфат дехидрогеназа, участващи в трансформацията на 

субстрати или продукти на този метаболитен път и значими за вторичния метаболизъм. 

Данните за броя гени, кодиращи ензимите, участващи в гликолизата, тяхната експресия 

и функция при вида M. pilosus и при експерименталните щамове са представени в 

таблица 13 и на фигура 20. 
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Таблица 13. In silico анализ и експресия на гени, кодиращ ензими, участващи в гликолизата при 

гъби от род Monascus. 

Ензим 

Геномни изследвания на вида  

Monascus pilosus 

Протеомни изследвания на род 

Monascus 

(брой изоензимни ивици) 

Функция 

брой 

гени 
име локализация 

M. 

pilosus 

C1 

M. 

purpur

eus 

АКС 

M. 

purpur

eus 94-

5 

M. 

purpur

eus М12 

Глицера

лдехид-

3-

фосфат 

дехидро

геназа 

1 TDH1 60.9 %: цитозол 

Ко-фактор НАД фосфорилиране 

на 

глицералдехид-

3-фосфат до 1,3-

ди 

фосфоглицерат 

2 1 3 3 

Ко-фактор НАДФ 

1 4 3 5 

Алкохол 

дехидро

геназа 

7 

ADH1 
91.3 %: 

митохондрии 

1 3 3 1 

окисление на 

етанола до 

ацеталдехид 

ADH2 56.5 %: цитозол 

ADH3 73.9 %: цитозол 

ADH4 56.5 %: цитозол 

ADH5 56.5 %: цитозол 

ADH6 56.5 %: цитозол 

ADH7 69.6 %: цитозол 

Манито

л 1-

фосфат 

дехидро

геназа 

1 DSF1 73.9 %: цитозол 5 

3 4 4 окисление на  на 

манитол 1-

фосфат до 

фруктозо-6-

фосфат 

 
   C1 AKC94-5 M12 C1    AKC 94-5 M12 C1   AKC  94-5  M12 C1    AKC 94-5 M12 

     

Глицералдехид-3-

фосфат 

дехидрогеназа 

(НАД) 

Глицералдехид-3-

фосфат 

дехидрогеназа 

(НАДФ) 

Алкохол 

дехидрогеназа 
Манитол 1-фосфат 

дехидрогеназа 

Фигура 20. Електрофоретичен профил на ензими, участващи в гликолизата при гъби от род Monascus. 

Белтъчното съдържимо на пробите е 100 µg / старт. 

Легенда: C1 – безклетъчен екстракт от щам M. pilosus C1; АКС - безклетъчен екстракт от щам M. 

purpureus АКС; 94-5 - безклетъчен екстракт от щам M. purpureus 94-5; М12 - безклетъчен екстракт от щам 

M. purpureus М12 

 

Биоинформатичният анализ на генома на вид Monascus pilosus показва наличие 

само на един ген (TDH1), кодиращ ензима глицералдехид-3-фосфат дехидрогеназа 
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(GAPDH) (1.2.1.12). При изследване на вътреклетъчната локализация на белтъка, 

кодиран от този ген, е установена над 50 % вероятност за локализация в цитозола.  

Проследяването на електрофоретичните профили на четирите експериментални 

щама показва наличието на различен брой изоензимни ивици. Разликите в броя на 

гените, кодиращи ензима глицералдехид-3-фосфат дехидрогеназа и броя изоензимни 

ивици с различна относителна електрофоретична подвижност би могло да се дължи на 

промени в мРНК или посттранслационни промени в първоначалния продукт на гена 

(активиране на сигнал за допълнителна пероксизомална субклетъчна локализация, 

промени в рамката на четене на мРНК или на протичане на алтернативен сплайсинг в 

пре-мРНК) (Frietag et al., 2012). Наличието на множество изоензимни форми вероятно е 

свързано с ключовата роля на ензима глицералдехид-3-фосфат дехидрогеназа в 

метаболизма на еукариотните клетки (Solomon et al., 2005, Hara et al., 2005; Tarze et al., 

2007) и доказват високата еволюционна стабилност на гена, кодиращ този ензим, 

независимо от филогенетичната дивергенция на експерименталните видове и разликите 

във фенотипната изява на продуктите от вторичния им метаболизъм. 

Алкохол дехидрогеназата (ADH) II (1.1.1.1) е ензим, участващ в процесите на 

ферментация и продукция на етанол. След направен биоинформатичен анализ на 

генома на вида M. pilosus са установени седем гена, кодиращи ензима алкохол 

дехидрогеназа (ADH1, ADH2, ADH3, ADH4, ADH5, ADH6, ADH7). При провеждането на 

сравнителен анализ посредством BLASTp на аминокиселинната последователност на 

ензимите, кодирани от гореспоменатите гени е установено, че протеиновите секвенции 

на алкохол дехидрогеназния ензим при M. pilosus показват висок процент на 

хомоложност – между 63 % и 67 % (фиг. 21). Тези стойности са показател за 

вероятността седемте гена да са паралози. Според данните от PSОRT II, шест от 

продуктите на ADH-гените (ADH2, ADH3, ADH4, ADH5, ADH6F, ADH7) при M. pilosus 

са локализирани в цитозола с висок процент вероятност – над 56 %. При белтъка, 

кодиран от ген ADH1 е установен клъстер от положително заредени аминокиселин и 

Гавел R-10 последователност за срязване в позиция 49 (RRN FS) - сигнал за насочване 

към митохондриите. Локализацията на ензима в този клетъчен органел е с вероятност 

91.3 %. 

 
Фигура 21. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, определящи 

ензима алкохол дехидрогеназа при вид Monascus pilosus 

 

При изследване на електрофоретичният профил на експерименталните щамове M. 

pilosus C1 и M. purpureus М12 е установено наличие само на една изоензимна ивица. 

Визуализацията на една изоензимна форма при M. pilosus C1 вероятно се дължи на 

факта, че при конкретните условия на култивиране и фазата на развитие на щама не се 

наблюдава експресия на останалите гени, които се активират само в условия на 

въглеродна лимитация (Edenberg, 2007). При останалите два цитрин-продуциращи 
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щама - M. purpureus 94-5 и M. purpureus АКС са установени по три изоензимни ивици, 

притежаващи близки или еднакви относителни електрофоретични подвижности. 

Друг ензим свързан с продукти на гликолизата е манитол 1-фосфат 

дехидрогеназата (MPD) (1.1.1.17). Този ензим участва в цикъла на манитола, който има 

отношение към биосинтезата на манитола. Този метаболитен път осигурява и 

поддържането на постоянно високи нива на редуциращите агенти. 

In silico анализът на генома на вида Monascus pilosus показва наличието само на 

един ген, кодиращ този ензим - DSF1. Вътреклетъчната локализация на продукта на 

гена DSF1 при вида M. pilosus е основно в цитозола с вероятност 73.9 %.  

При изследване на електрофоретичните профили е установено, че при щам M. 

pilosus C1 са визуализирани пет изоензимни ивици. Наличието на по-голям брой 

изоензимни форми на ензима манитол 1-фосфат дехидрогеназата при този щам би 

могло да се дължи на различни функционално активни мултимерни форми на ензима 

или протичането на постранслационни промени в първоначално синтезирания белтък, 

засягащи промени в аминокиселинната последователност, насочваща функционалния 

ензим към различни субклетъчна органели – цитозол или митохондрии (Singh et al., 

1988). При останалите три експериментални щама, принадлежащи към вида M. 

purpureus са отчетени близки или еднакви електрофоретични профили. Това би могло 

да се обясни с тяхната близка родственост (родителски щам – селектирани мутанти) и 

вероятно не зависи от способността за биосинтеза на вторични метаболити – в частност 

пигменти и цитринин. 

4.1.2. Пентозо-фосфатен път 

За изясняването на връзката между централния и вторичния метаболизъм при 

гъби от род Monascus, са изследвани гени, кодиращи ензимите глюкозо-6-фосфат 

дехидрогеназа и 6-фосфоглюконат дехидрогеназа, катализиращи реакции от 

окислителната фаза на пентозо-фасфатния път и тяхната експресия в условия на 

индукция на цитрининовата биосинтеза. Данните за броя гени, кодиращи ензимите, 

участващи в пентозо-фосфатния път, тяхната експресия и функция при вид M. pilosus и 

при експерименталните щамове са представени в таблица 14 и на фигура 22. 
 

Таблица 14. In silico анализ и експресия на гени, кодиращ енизми, участващи в пентозо-фосфатния 

път при гъби от род Monascus. 

Ензим 

Геномни изследвания на вида  

Monascus pilosus 

Протеомни изследвания на род 

Monascus 

(брой изоензимни ивици) 

Функция 

брой 

гени 
име локализация 

M. 

pilosus 

C1 

M. 

purpur

eus 

АКС 

M. 

purpur

eus 

94-5 

M. 

purpur

eus 

М12 

Глюкозо

-6-

фосфат 

дехидро

геназата 

2 

ZWF1 47.8 %: цитозол 
Ко-фактор НАД окисление на 

глюкозо-6-

фосфата до 6-

фосфо-

глюконолактон 

1 1 4 3 

ZWF2 30.4 %: цитозол 
Ко-фактор НАДФ 

2 3 5 3 

6-

фосфогл

юконат 

дехидро

геназа 

1 GND1 60.9 %: цитозол 

Ко-фактор НАД редуцикционно 

декарбоксилиран

е на 6-

фосфоглюконат 

до рибулозо 5-

фосфат 

4 2 4 4 

Ко-фактор НАДФ 

7 3 4 3 

 



31 

 

C1     AKC 94-5  M12 C1 AKC 94-5 M12 C1         AKC 94-5 M12   C1         AKC 94-5 M12      

        
Глюкозо-6-фосфат 

дехидрогеназа 

(НАД) 

Глюкозо-6-фосфат 

дехидрогеназа 

(НАДФ) 

6-фосфоглюконат 

дехидрогеназа 

(НАД) 

6-фосфоглюконат 

дехидрогеназа 

(НАДФ) 

Фигура 22. Електрофоретичен профил на ензими, участващи в пентозо-фосфатния път при гъби от род 

Monascus. Белтъчното съдържимо на пробите е 90 µg / старт. 

Легенда: C1 – безклетъчен екстракт от щам M. pilosus C1; АКС - безклетъчен екстракт от щам M. 

purpureus АКС; 94-5 - безклетъчен екстракт от щам M. purpureus 94-5; М12 - безклетъчен екстракт от щам 

M. purpureus М12 

 

Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназата (G6P) (1.1.1.49) е ключовият ензим, 

осъществяващ връзката между гликолизата и пентозо-фосфатния път. Анализът на 

биоинформатичните данни за гените, кодиращи ензима глюкозо-6-фосфат 

дехидрогеназа в генома на вид M. pilosus показва наличието на два гена – ZWF1 и 

ZWF2. При сравняване на аминокиселинните последователности на белтъците, 

кодирани от гените на вида M. pilosus не е установено сходство между тях (фиг. 23). 

Липсата на параложност в двата изследвани глюкозо-6-фосфат дехидрогеназни ензима 

може да е резултат или от настъпилата значителна еволюционна дивергенция или да 

представлява конвергенция на два различни гени. Ензимите, кодирани от гените на 

вида M. pilosus са локализирани в цитоплазмата с вероятност съответно от 47.8 % и 30.4 

%. 

 
Фигура 23. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, определящи 

ензима глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа при вид Monascus pilosus 

 

След провеждането на нативна електрофореза са установини различен брой 

изоензимни ивици при различните щамове. Проявяването на общо три изоензимни 

ивици при щам M. pilosus C1, кодирани от два гена, както и наличието на активност на 

ензима при двата ко-фактора (НАД и НАДФ) вероятно се дължи на липсата на 

експресия на един от двата гена в конкретните условия на култивиране. В 

електрофоретичния профил на останалите три експериментални щама, отнасящи се към 
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вида M. purpureus са установени по-голям брой изоензимни форми на ензима глюкозо-

6-фосфат дехидрогеназа спрямо тези на щам M. pilosus C1. Наличието на повече 

изоензимни форми при щамовете от вида M. purpureus е доказателство за тяхната по-

голяма метаболитна пластичност при променяна на условията на околната среда.  

Анализът на биоинформатичната база данни за наличието на ген, кодиращ ензима 

6-фосфоглюконат дехидрогеназата (6PG) (1.1.1.44) в генома на вида M. pilosus показва 

наличието на само един ген - GND1. След анализиране на данните от PSORT II е 

определена и клетъчната локализация на белтъка, кодиран от този ген – цитозол с 

вероятност 60.9 %. 

Подобно на електрофоретичения профил на ензима глюкозо-6-фосфат 

дехидрогеназа и при този ензим, независимо от наличието само на един ген, са 

наблюдавани голям брой изоензимни. При щам M. pilosus C1 са визуализирани общо 

единадесет изоензимни линии. Разликите в броя на кодиращите гени и брой на 

изоензимните ивици би могло да се дължи и на протичането на алтернативен сплайсинг 

в молекулата на пре-мРНК при експерименталния щам M. pilosus C1, определен от 

присъствието на 3 интрона в нуклеотидната последователност на гена (MGD база-

данни). Протичането на алтернативен сплайсинг е доказано и при други аскомицетни 

гъби (Strijbis et al., 2012). При останалите три щама, принадлежащи към вида M. 

purpureus са наблюдавани от две до четири изоензимни ивици, като техният брой се 

запазва относително постоянен независимо от използвания ко-фактор на ензимната 

реакция. Наличието на поне една активна изоензимна форма на ензима 6-

фосфоглюконат дехидрогеназа и при четирите експериментални щама позволява 

протичането на реакциите на пентозо-фосфатния път. 

4.1.3. Цикъл на Кребс 

Цикълът на Кребс е основен метаболитен път за генериране на енергия от 

въглерод-съдържащи субстрати и прекурсори за биосинтетичните реакции при 

аеробните организми. За изясняване на връзката между централния и вторичния 

метаболизъм и неговата регулация при гъби от род Monascus са изследвани ензимите 

изоцитрат дехидрогеназа, аконитаза, фумараза, малат дехидрогеназа и малик ензим 

(малат оксидоредуктаза). Данните за броя гени, кодиращи ензимите, участващи в 

цикъла на Кребс, тяхната експресия и функция при вид M. pilosus и при 

експерименталните щамове са представени в таблица 15 и на фигура 24. 
Таблица 15. In silico анализ и експресия на гени, кодиращ енизми, участващи в цикъла на Кребс 

при гъби от род Monascus. 

Ензим 

Геномни изследвания на вида  

Monascus pilosus 

Протеомни изследвания на род 

Monascus 

(брой изоензимни ивици) 

Функция 

брой 

гени 
име локализация 

M. 

pilosus 

C1 

M. 

purpur

eus 

АКС 

M. 

purpur

eus 

94-5 

M. 

purpur

eus 

М12 

Изоцитра

т 

дехидрог

еназа 

3 

IDH1 
65.2 %: 

митохондрии 

Ко-фактор НАД 
окислителното 

декарбоксилиран

е на изоцитрата 

до -

кетоглутарат 

3 2 4 3 

IDH2 
65.2 %: 

митохондрии 

IDH3 
69.6 %: 

митохондрии 

Ко-фактор НАДФ 

6 4 5 3 

Аконитаз

а 
3 

ACO1 
47.8 %: 

митохондрии 
1 3 5 2 

стерео-

специфичната 

изомеризация на 

цитрата до 
ACO2 

60.9 %: 

митохондрии 
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ACO3 60.9 %: цитозол изоцитрат 

Фумараз

а 
1 FUM1 

78.3 %: 

митохондрии 
2 1 4 4 

хидролиза на 

фумарата до L-

малат 

Малат 

дехидрог

еназа 

5 

MDH1 43.5 %: цитозол 

6 3 4 2 

окислението на 

L-малата до 

оксалацетат / 

реакции на 

гликогенеза 

MDH2 
60.9 %: 

митохондрии 

MDH3 52.2 %: цитозол 

MDH4 52.2 %: цитозол 

MDH5 33.3 %: ЕПР 

Малик 

ензим 
2 

MAE1 
65.2 %: цитопл. 

мембрана 
3 3 3 2 

окислителното 

декарбоксилиран

е на L-малат до 

пируват 
MAE2 

60.9 %: цитопл. 

мембрана 

 
C1     AKC 94-5  M12 C1       AKC 94-5 M12         C1      AKC  94-5  M12   M12  94-5 AKC  C1 

        

Аконитаза Изоцитрат 

дехидрогеназа 

(НАД) 

Изоцитрат 

дехидрогеназа 

(НАДФ) 

Фумараза 

 
C1      AKC  94-5 M12 C1      AKC  94-5 M12 

  

Малат 

дехидрогеназа 
Малик ензим 

Фигура 24. Електрофоретичен профил на ензими, участващи в цикъла на Кребс при гъби от род 

Monascus. Белтъчното съдържимо на пробите е 100 µg / старт. 

Легенда: C1 – безклетъчен екстракт от щам M. pilosus C1; АКС - безклетъчен екстракт от щам M. 

purpureus АКС; 94-5 - безклетъчен екстракт от щам M. purpureus 94-5; М12 - безклетъчен екстракт от щам 

M. purpureus М12 
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Изоцитрат дехидрогеназата (IDH) (НАД-зависима 1.1.1.41 и НАДР-зависима 

1.1.1.42) е един от ключовите ензими в цикъла на Кребс.  

Анализът на биоинформатичните данни за вида M. pilosus по отношение на броя 

на гените, кодиращи ензима изоцитрит дехидрогеназа показва наличието на три гена, 

кодиращи този ензим - IDH1, IDH2 и IDH3. Гените вероятно са паралози, независимо 

от ниския процент на идентичност (~20 %), тъй като притежават характерните за 

ензима каталитични домени (фиг. 25). Ниската степен на хомоложност е основание да 

се смята, че в хода на еволюцията техният геном вероятно е претърпял редица промени, 

които са довели до дивергенция. При изследване на аминокиселинните 

последователности на съответните продукти на тези гени за сигнали, насочващи 

белтъка към конкретните клетъчни компартменти е установено, че всички те 

притежават мотив, предполагащ митохондриална насоченост. При ген IDH1 това е 

Гавел R-2 последователност за срязване в 58 позиция (VRT|MA), при ген IDH2 е Гавел 

R-3 последователност за срязване в 32 позиция (NRCY|S) и при IDH3 - Гавел R-2 

последователност за срязване в 35 позиция (ARS|FA). 

 
Фигура 25. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, 

определящи ензима изоцитрат дехидрогеназа при вид Monascus pilosus 

 

Горепосочените гени при вида M. pilosus се експресират като три изоензмни 

форми, които при щам M. pilosus C1 са активни с ко-фактор НАД. При използването на 

ко-фактор НАДФ са установени два пъти повече изоензимни ивици с различна 

относителна електрофоретична подвижност. Подобна тенденция е забелязана и при 

останалите три експериментални щама от вида M. purpureus, като някои от тях не 

притежават ко-факторна специфичност по отношение на НАДФ / НАД. Наличието на 

голям броя изоензимни форми – девет, при щам M. pilosus C1 вероятно се определя от 

наличието на интрони в нуклеотидната секвенция (3, 4 и 2 интрона съответно при 

IDH1, IDH2 и IDH3) или на промени в аминокиселинната последователност, кодираща 

сигнали за различна субкретъчна локализация (MGD база-данни). 

Друг ензим от цикъла на Кребс е аконитазата (ACO) (4.2.1.3). При изследване на 

генома на вида M. pilosus е установено наличието на три гена, кодиращи този ензим - 

ACО1, ACО2 и ACО3. Анализът на аминокиселинната последователност на белтъците, 

кодирани от тези гени, показва над 50 % хомоложност между тях, което е основателна 

причина да бъдат приети като паралози (фиг. 26). По отношение на клетъчната 

локализация на белтъците, кодирани от гените на вида M. pilosus е установено, че те 

притежават сигнали за насочване предимно към митохондриите и цитозола. При вида 

M. pilosus продуктите на гените ACО1 и ACО2 притежават Гавел R-2 последователност 

за срязване в 36 последователност за срязване в (RRM|AT) и Гавел R-10 мотив за 

срязване в 48 позиция (RRN FS) – сигнали, предполагащи митохондриална насоченост 

с над 47 % вероятност. 
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Фигура 26. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, 

определящи ензима аконитаза при вид Monascus pilosus 

 

Резултатите от проведената нативна електрофореза на щамове M. pilosus C1 и M. 

purpureus АКС, M. purpureus 94-5 и M. purpureus М12 показват наличие на различен 

брой активни изоензимни форми при тези щамове. При щам M. pilosus C1, в 

конкретните условия на култивиране, се експресира само един от тези гени. При 

останалите три експериментални щама, принадлежащи към вида M. purpureus са 

наблюдавани съответно три ивици при щам M. purpureus АКС, пет при щам M. 

purpureus 94-5 и две при щам M. purpureus М12, като някои от тях са идентични при 

различните щамове. Този факт доказва близката родствена връзка между изследваните 

щамове, независимо от способността им да продуцират пигменти и/или цитринин. 

Фумаразата (FUM) (4.2.1.2.) се среща под две изоформи в еукариотната клетка. 

Едната е локализирана в митохондриите и участва директно в цикъла на Кребс, докато 

другата е с цитозолна локализация и катализира реакции от аминокиселинния и 

фумаратния метаболизъм (Peleg et al., 1989; Regev-Rudzki et al., 2009). Чрез използване 

на биоинформатичната база данни е установено, че в генома на вида Monascus pilosus 

присъства само един ген, кодиращ този ензим - FUM1. Анализът на резултатите от 

PSORT II показва наличие на сигнал за митохондлиална локализация в кодирания от 

FUM1 белтък - Гавел R-2 мотив за срязване в 74 позиция (TRT|ES). 

Анализът на изоензимния профил на щам M. pilosus C1 показва наличие на две 

активни изоензимни форми, вероятно отговарящи на митохондриалната и цитозолна 

фумараза. Наличието на два интрона в фумаразния ген при вида M. pilosus дава 

възможност да се предположи, че двете изоензимни форми, наблюдавани при 

експерименталния щам M. pilosus C1, са резултат или на алтернативен сплайсинг или 

постранслационни промени в първоначалния продукт на гена (Fredberg et al., 1995; 

Stein et al., 1994). Относително голям брой изоензимни форми са наблюдавани при 

щамове M. purpureus 94-5 и M. purpureus М12 – по четири, като три от тях са идентични 

и при двата щама, вероятно е свързано с тяхното близко родство (родителски щам-

селектиран мутант). Само една изоензимна ивица, идентична с тези при 

гореспоменатите два щама, е установена при другия селектиран мутант – щам M. 

purpureus АКС. 

Ензимът малат дехидрогеназа (MDH) (1.1.1.37) съществува под формата на две 

изоформи в еукариотната клетка – Mdh1 и Mdh2. Първият е локализиран в 

митохондриалния матрикс и катализира окислението на L-малата до оксалацетат. 

Вторият е локализиран в цитоплазмата и участва реакциите на гликогенезата 

(Armentrout et al., 1978; Roth and Schüller, 2001). При изучаване на гените, отговорни за 

биосинтезата на този ензим при Monascus pilosus са установени пет гена – MDH1, 

MDH2, MDH3, MDH4 и MDH5. Три от гените (MDH2, MDH3 и MDH5) са паралози с 
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ген MDH1 и показват степен на хомоложност между 24 % и 56 %. Ген MDH4 няма 

сходство с ген MDH1 (фиг. 27). След анализ на данните от PSORT II е изследвана 

вероятната локализация на продуктите на изследваните гени. В цитозола се установяват 

три от белтъците (кодирани от гените MDH1, MDH3 и MDH4), един в митохондриалния 

матрикс (кодиран от ген MDH2) и един в ендоплазматичния ретикулум (кодиран от ген 

MDH5). Въз основа на получените резултати от PSORT II анализа, ензимът с 

установена митохондриална локализация е само Mdh1, а белтъци с цитозолна 

локализация вероятно съставят другата изоформа на ензима – Mdh2. Наличието на 

тройна локализация на белтъците, кодирани от гените на вида M. pilosus е 

преимущество и обуславя неговата по-висока пластичност. 

 
Фигура 27. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, 

определящи ензима малат дехидрогеназа при вид Monascus pilosus 

 

След анализ на изоензимния профил на щам M. pilosus C1 е установено, че петте 

гена, отговорни за малат дехидрогеназата при вида, се експресират под формата на 

шест изоензимни форми. Наличието на една допълнителна изоформа вероятно се 

дължи на протекъл процес на алтернативен сплайсинг в поне един от продуктите на 

гените (налачие на интрони, MGD база-данни) или посттранслационни промени в про-

белтъка. При останалите три щама от вида M. purpureus са наблюдавани значително по-

малък брой изоензимни форми – при щам M. purpureus АКС три, при щам M. purpureus 

94-5 четири и при щам M. purpureus М12 само две изоензимни ивици. При сравнение 

между изоензимните профили на двата вида от род Monascus, различаващи се по 

фенотипната изява на вторичния си метаболизъм не е установено сходство между тях. 

Вероятно това се дължи на еволюционна дивергенция между двата вида по отношение 

на ензима малат дехидрогеназа. 

Малик ензима (ME) или НАДФ-зависима декарбоксилираща оксалоцетат малат 

дехидрогеназа (1.1.1.40) освен участие в катаболизирането на малата, играе роля и при 

осигуряването на редуциращия агент НАДФН за различни анаболитни реакции каквато 

е биосинтезата на липиди при ойлогенни видове гъби (Wynn and Ratledge, 1997). In 

silico анализът на гените, кодиращи малик ензима при вида M. pilosus показва наличие 

на два гена - MАЕ1 и MАЕ2. При сравняване на аминокиселинните им 

последователности посредством BLASTp е установено, че тези два гена са паралози и 

показват степен на сходство помежду си 57 % (фиг. 28). По отношение на клетъчната 

локализация на продуктите на тези гени е установено, че те се локализират предимно в 

цитоплазмената мембрана с вероятност над 60 %. 
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Фигура 28. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, 

определящи малик ензима при вид Monascus pilosus 

 

Резултатите от електрофоретичните изследваниия на четирите експериментални 

щама показват наличие на различен брой изоензимни форми при различните щамове. 

При щам M. pilosus C1 е визуализирана една допълнителна изоформа независимо от 

наличието на два гена за този ензим. Еднакви изоензимни профили са установени при 

два от щамовете на вида M. purpureus – щам M. purpureus АКС и щам M. purpureus 94-

5. Анализът на резултатите от електрофоретичните профили на четирите 

експериментални щама доказва еволюционната стабилност в рамките на вида M. 

purpureus и дивергенция между двата вида M. purpureus и M. pilosus по отношение на 

този ензим. 

След анализ на данните от изоензимните профили на четирите експериментални 

щама, отнасящи се към два от видовете на род Monascus и притежаващи различна 

фенотипна изява на вторичния си метаболизъм, е установено наличие на поне една 

активна изоензимна форма на ключовите ензимите от въглеродния катаболизъм. Това 

дава възможност за безпроблемното протичане на реакциите и поддържане на 

енергетичния баланс и прекурсорен клетъчен пул. 

4.2. Ензими, участващи в азотния метаболизъм 

От ензимите, участващи в азотния метаболизъм на клетката, в настоящия 

дисертационен труд са разгледани тези, имащи пряко отношение в метаболизирането 

на някои от най-често използваните при приготвянето на хранителни среди 

аминокиселини. Това са ензимите аланин дехидрогеназа, глутамат дехидрогеназа, 

левцин дехидрогеназа, лизин дехидрогеназа и аспартат дехидрогеназа. Данните за броя 

гени, в генома на вида M. pilosus, кодиращи тези ензими и тяхната експресия при 

щамове M. pilosus C1, M. purpureus 94-5, M. purpureus АКС и M. purpureus М12 са 

представени в таблица 16 и на фигура 29. 
Таблица 16. In silico анализ и експресия на гени, кодиращ ензими, участващи в азотния 

метаболизъм при гъби от род Monascus. 

Ензим 

Геномни изследвания на вида  

Monascus pilosus 

Протеомни изследвания на род 

Monascus 

(брой изоензимни ивици) 

Функция 

брой 

гени 
име локализация 

M. 

pilosus 

C1 

M. 

purpur

eus 

АКС 

M. 

purpur

eus 94-

5 

M. 

purpur

eus М12 

Глутамат 

дехидроге

наза 

2 

GDH1 60.9 %: цитозол 
Ко-фактор НАД 

дезаминиране на 

глутамата до α-

кетоглутарат 

4 3 7 3 

GDH2 47,8 %: цитозол 
Ко-фактор НАДФ 

3 3 5 1 
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Аланин 

дехидроге

наза 

2 

ALT1 69.6 %: цитозол 

1 1 3 4 

дезаминиране на 

аланина до 

пируват 
ALT2 47.8 %: цитозол 

Левцин 

дехидроге

наза 

2 

BAT1 60.9 %: цитозол 

1 1 3 4 

дезаминиране на 

L-левцина до 4-

метил-2-

оксопантеоат 
BAT2 56.5 %: цитозол 

Лизин 

дехидроге

наза 

2 

LYS1 69.6 %: цитозол 

3 1 1 1 

дезаминиране на 

L-лизин до 1,2-

дидехидропипер

идин-2-

карбоксилат 

LYS2 56.5 %: цитозол 

Аспартат 

дехидроге

наза 

1 AAT1 44.4 %: ЕПР 1 2 2 2 

окислителното 

дезаминиране на 

L-аспартата до 

оксалоацетат 

Треонин 

дехидроге

наза 

1 CHA1 39.1 %: цитозол 3 1 3 4 

дезаминиране на 

L-треонина до 

глицин 

 
C1       AKC 94-5 M12 C1   AKC 94-5 M12 C1  AKC 94-5 M12 C1  AKC 94-5M12  C1  AKC  94-5  M12 

      

Глутамат 

дехидрогеназа 

(НАД) 

Глутамат 

дехидрогеназа 

(НАДФ) 

Аланин 

дехидрогеназа 
Левцин 

дехидрогеназа 
Лизин 

дехидрогеназа 

 
   C1  AKC  94-5  M12 C1     AKC  94-5 M12 

  

Аспартат 

дехидрогеназа 
Треонин 

дехидрогеназа 

Фигура 29. Електрофоретичен профил на ензими, участващи в азотния метаболизъм при гъби от род 

Monascus. Белтъчното съдържимо на пробите е 100 µg / старт. 
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Легенда: C1 – безклетъчен екстракт от щам M. pilosus C1; АКС - безклетъчен екстракт от щам M. 

purpureus АКС; 94-5 - безклетъчен екстракт от щам M. purpureus 94-5; М12 - безклетъчен екстракт от щам 

M. purpureus М12 

 

Натриевият глутамат е един от основните компоненти на хранителните среди, 

индуциращи биосинтезата на цитринин при гъби от род Monascus (Hajjai et al., 1999b). 

Съществена роля в азотния метаболизъм играе ензимът глутамат дехидрогеназа. Той се 

среща под две изоензимни форми в еукариотната клетка – НАД-зависима и НАДФ-

зависима глутамат дехидрогеназа. 

В генома на вида Monascus pilosus са установени два гена, кодиращи съответно 

НАД - зависима глутамат дехидрогеназа и НАДФ – зависима глутамат дехидрогеназа - 

GDH1 и GDH2. При сравнение на аминокиселинните последователности на 

продуктите, кодирани от тези гени е установено, че те са паралози помежду си и 

притежават 31 % идентичност (фиг. 30). Локализацията на ензимите, кодирани от 

изследваните гени, е цитозолна с вероятност над 47 %. 

 
Фигура 30. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, 

определящи ензима глутамат дехидрогеназа при вид Monascus pilosus 

 

Изоензимният профил на щам M. pilosus C1 показва наличие на четири 

изоензимни форми при използването на ко-фактор НАД и три при използването на 

НАДФ. В генома на вида M. pilosus глутамат дехидрогеназата се кодира от два гена, 

съдържащи съответно 2 и 3 интрона (MGD база-данни). В условия на индукция на 

цитрининовата биосинтеза, необходимостта от повече активни ензими за усвояването 

на субстрата вероятно води до протичане на алтернативен сплайсинг в пре-мРНК и 

получаването на множество изоензимни форми. При останалите три експериментални 

щама, отнасящи се към вида M. purpureus, са установени идентични изоензимни 

профили. Тези резултати биха могли да се обяснят с филогенетичното им положение в 

рамките на рода.  

Аланин дехидрогеназата (ALТ) (1.4.1.1) е ензим, катализиращ както анаболитни, 

така и катаболитни реакции. Резултатите от анализа на биоинформатичната база данни 

за генома на вида M. pilosus, показват наличието на два гена, кодиращи този ензим 

(ALТ1 и ALТ2). Те се отнасят като паралози помежду си, тъй като между 

аминокиселинните последователности на определяните от тях белтъци се наблюдава 38 

% хомоложност (фиг. 31). След направен анализ на резултатите от PSORT II е 

установено, че най-вероятната клетъчна локализация на ензимите, кодирани от 

гореспоменатите гени, е в цитозола с вероятност над 34 %. 
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Фигура 31. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, 

определящи ензима аланин дехидрогеназа при вид Monascus pilosus 

 

Изследването на изоензимният профил на щам M. pilosus C1 показва, че в 

конкретните условия на култивиране се експресира само един от тези гени. При щам M. 

purpureus М12 са установени най-голям брой изоензимни форми на ензима аланин 

дехидрогеназа – четири. При останалите два щама от вида M. purpureus - M. purpureus 

АКС и M. purpureus 94-5 са визуализирани съответно една и три изоензимни ивици. 

Въпреки, че щамове M. pilosus C1 и M. purpureus АКС притежават само по една 

изоензимна форма на аланин дехидрогеназата, нейното функциониране осигурява 

протичане на реакцията на дезаминиране на аланина и превръщането му в пируват - 

важен прекурсор за реакциите на вторичния метаболизъм. 

Левцин дехидрогеназата (LED) (1.4.1.9) е ензим участващ както в 

катаболизирането на валин, левцин и изолевцин, така и при реакциите, касаещи тяхната 

биосинтеза. Анализът на биоинформатичната база данни за генома на вида M pilosus 

показва наличие на два гена, кодиращи ензима левцин дехидрогеназа - BAT1 и BAT2. 

При сравняване на аминокиселинните остатъци на белтъците, кодирани от тези гени е 

установен висок процент на идентичност – над 32 %, което позволява те да бъдат 

определени като гени паралози (фиг. 32). Резултатите от PSORT II софтуеърната 

обработка на данните показват, че най-вероятната локализация на белтъците, кодирани 

от изследваните гени, е цитозола с вероятност съответно над 60.9 % и 56.5 %. 

 
Фигура 32. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, 

определящи ензима левцин дехидрогеназа при вид Monascus pilosus 

 

В условия, индуциращи биосинтезата на цитринин при щам M. pilosus С1 се 

експресира само един от двата гена. Една изоензимна ивица е наблюдавана и при щам 

M. purpureus АКС. При сравнение на изоензимните профили на четирите 

експериментални щама е установена идентичност между някои от изоензимните форми 

на ензима левцин дехидрогеназа. Наличието на сходства между щамовете от вида M. 

purpureus, както и липсата на такава между тях и щам M. pilosus C1 вероятно се дължи 
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на еволюционната дивергеннция между двата вида по отношение на ензима левцин 

дехидрогеназа. Въпреки това, сравнителният анализ на изоензимните профили на 

четирите изследвани щама не показаха съществени разлики между тях. 

Лизин дехидрогеназата (LYS) (1.4.1.15) е ензим, катализиращ метаболизирането 

на лизина. В генома на вида M. pilosus са установени два гена - LYS1 и LYS2, кодиращи 

ензима лизин дехидрогеназа, показващи степен на идентичност 32 %, което ги определя 

като гени паралози (фиг. 33). По отношение на локализацията на белтъците, кодирани 

от изследваните гени, е установено, че техните продуктите се локализират предимно в 

цитозола с относително висок процент на вероятност (между 69.6 % и 56.5 %). 

 
Фигура 33. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, 

определящи ензима лизин дехидрогеназа при вид Monascus pilosus 

 

При експерименталния щам M. pilosus C1 са визуализирани три изоензимни форми 

на ензима лизин дехидрогеназа. Разликите в броя на гените и броя на изоензимните 

форми при този щам вероятно се дължи на протичането на процес на алтернативен 

сплайсинг в пре-мРНК, обусловен от наличието на интрони в двата гена (5 и 2 интрона 

съответно) (MGD база-данни) или на различни посттранслационни промени в 

продуктите на един от тези гени. При останалите три щама на вида M. purpureus са 

визуализирани само по една изоензимна ивица. При сравнение с вида M. pilosus е 

установена еволюционна дивергенция, проявяваща се в наличието на повече 

изоензимни форми с различна относителна електрофоретична подвижност. 

Подобно на разгледаните до сега ензими, аспартат дехидрогеназата (AAT) 

(1.4.1.21) е също ензим, който участва в азотния метаболизъм на еукариотните клетки. 

Анализът на биоинформатичната база данни за генома на вида M. pilosus показва 

наличие на един ген, кодиращ този ензим (AAT1). Продуктът на гена е локализиран 

предимно в ендоплазматичния ретикулум със степен на вероятност 44.4 %.  

При щам M. pilosus C1, генът AAT1 се експресира като една изоензимна форма. 

При останалите три щама - M. purpureus АКС, M. purpureus 94-5 и M. purpureus М12 са 

визуализирани по две изоензимни форми на аспартат дехидрогеназата. Те са напълно 

идентични при първите два щама. Изоензимната форма с относителна 

електрофоретична подвижност 0.082 е установена и при селектираният бял мутантен 

щам M. purpureus М12. Наличието на такова сходство при вида M. purpureus би могло да 

се приеме като доказателство за еволюционната стабилност на ензима в рамките на 

вида и дивергенция в рамките на рода, спрямо вид M. pilosus. 

Треонин дехидрогеназата (THD) (1.1.1.103) катализира първата стъпка от 

катаболизирането на L-треонина. При проучване на базата данни за генома на вида 

Monascus pilosus е установено наличието само на един ген, кодиращ ензима треонин 

дехидрогеназа (CHA1). Продуктът на ген CHA1 се локализира в цитозола на клетките. В 

условия на индукция на цитрининовата биосинтеза при щам M. pilosus C1 са 
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визуализирани три активни изоензимни форми на този ензим, вероятно резултат от 

протичането на алтернативен сплайсинг (наличие на 1 интрон в гена – MGD база-

данни) или посттранслационни промени в структурата на първоначалния продукт на 

гена. Три изоензимни форми са регистрирани и при щам M. purpureus 94-5, при щам M. 

purpureus АКС - една, а при щам M. purpureus М12 са установени четири изоензимни 

форми. В същото време не е наблюдавано сходство в изоензимния профил на щам M. 

pilosus C1 и някои от останалите експериментални щамове. Този резултат вероятно се 

дължи на протеклата еволюционна дивергеннция между двата вида. При наличие на 

азотна лимитация, се инактивират гените, кодиращи ензимите от гликолизата и се 

активират тези, участващи в цикъла на Кребс и катаболизирането на аминокиселините, 

позволяващи поддържането на енергетичната хомеостаза на клетката и натрупването на 

прекурсорни молекули (Lin et al., 2008). Тези данни се потвърждават и от описаните по-

горе резултати за щам M. pilosus C1 и позволяват изясняване ролята на метаболитните и 

генетични особености при гъби от род Monascus и тяхната връзка с регулацията на 

биосинтезата на цитринин. 

4.3. Ензими от антиоксидантната защитна система 

Всички аеробни организми са подложени на оксидативен стрес, причинен от 

частично редуцирани форми на молекулния кислород, известни като Реактивни 

Кислородни Видове (ROS). 

Клетъчните ензимни антиоксидантни защитни механизми са усъвършенствани 

системи за неутрализиране на въздействието на реактивните кислородни видове и 

представлява фино регулирана мрежа от химични реакции, катализирани от ензимите 

супероксид дисмутаза (СОД), каталаза и пероксидаза. 

За изясняване на клетъчната пластичност и устойчивост в процесите на 

детоксикация на ROS, генерирани в хода на реакциите от вторичния метаболизъм при 

гъби от род Monascus са изследвани някои основни ензими от антиоксдантната ензимна 

защита – СОД и каталаза. Използвайки биоинформатичната база данни за наличие на 

гени, кодиращи ензимите СОД и каталаза, е установено наличието на различен брой 

гени при вида Monascus pilosus. Данните от биоинформатичните и електрофоретичните 

анализи на ензимите супероксид дисмутаза и каталаза са представени в таблица 17 и на 

фигура 34. 

 
Таблица 17. In silico анализ и експресия на гени, кодиращ ензими, участващи в антиоксидантната 

защитна ензимна система при гъби от род Monascus. 

Ензим 

Геномни изследвания на вида  

Monascus pilosus 

Протеомни изследвания на род 

Monascus 

(брой изоензимни ивици) 

Функция 

брой 

гени 
име локализация 

M. 

pilosus 

C1 

M. 

purpur

eus 

АКС 

M. 

purpur

eus 

94-5 

M. 

purpur

eus 

М12 

СОД 4 

SOD1 39.1 %: ядро 

1 3 3 3 

обезвреждане на 

супероксидни 

радикали (O2
-
) 

SOD2 47.8 %: цитозол 
SOD3 56.5 %: цитозол 
SOD4 56.5 %: цитозол 

Каталаза 12 

CAT1 47.8 %: цитозол 

1 2 1 1 

детоксикацията 

на водороден 

прекис (H2O2) 

CAT2 47.8 %: цитозол 
CAT3 47.8 %: цитозол 
CAT4 56.5 %: цитозол 

CAT5 
66.7 %: извънкл., 

вкл. кл. стена 
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CAT6 60.9 %: цитозол 

CAT7 
44.4 %: извънкл., 

вкл. кл. стена 

CAT8 
87.0 %: 

митохондрии 
CAT9 52.2 %: цитозол 
CAT10 56.5 %: цитозол 

CAT11 
33.3 %: %: 

извънкл., вкл. кл. 

стена 

CAT12 
60.9 %: 

митохондрии 

 
Станд.                                           Станд. 

Cu/Zn     M12     94-5   AKC  C1      Mn 

SOD                                                  SOD 

Станд.                                                  Станд. 

Cu/Zn      M12     94-5   AKC    C1           Mn 

SOD                                                         SOD 

  

Супероксид дисмутаза (нативна) Супероксид дисмутаза (инхибирана) 

 
Станд.  C1    AKC 94-5 M12 

      
Каталаза 

Фигура 34. Електрофоретичен профил на ензими от антиоксидантната ензимна защитна система 

при гъби от род Monascus. Белтъчното съдържимо на пробите е 80 µg / старт. 

Легенда: C1 – безклетъчен екстракт от щам M. pilosus C1; АКС - безклетъчен екстракт от щам M. 

purpureus АКС; 94-5 - безклетъчен екстракт от щам M. purpureus 94-5; М12 - безклетъчен екстракт от щам 

M. purpureus М12 

 

Видът M. pilosus притежава в генома си четири гена, кодиращи ензима супероксид 

дисмутаза (SOD1 – SOD4). При сравняване на аминокиселинните последователности на 

белтъците, кодирани от тези гени, е наблюдаван относително висок процент на 

идентичност между продуктите на гените SOD1 от една страна и SOD2 и SOD4 от 

друга, което ги определя като гени паралози (фиг. 35). Не е установена хомология с 

гена SOD3. Изследването на вътреклетъчната локализация на ензимите показва, че 
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ензимът, експресиращ се от ген SOD1 се насочва към ядрото със степен на вероятност 

от 39.1 %. С относително по-малка вероятност, от 26 %, е възможно той да бъде 

насочен към цитозола или митохондриите, тъй като се установява Гавел R-2 

последователност за срязване в 37 позиция (LRG|DS). Белтъците, експресирани от 

останалите три гена се локализират в цитозола (над 47 % вероятност). 

 
Фигура 35. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, 

определящи ензима супероксид дисмутаза при вид Monascus pilosus 

 

При щам M. pilosus C1 са установени две изоензимни форми на ензима СОД с 

относителна електрофоретична подвижност 0.400 и 0.520. След провеждането на 

инхибиторен анализ е доказано, че изоензимната форма с относителна 

електрофоретична подвижност 0.400 е Cu/Zn СОД. Идентична изоензимна форма е 

визуализирана и при щам M. purpureus 94-5. Еднакви изоензимни профили са 

наблюдавани при двата селектирани мутанта – щамове M. purpureus АКС и M. 

purpureus М12. Регистрираните сходства в изоензимните профили на четирите 

експериментални щама доказват еволюционната консервативност на ензима СОД. 

Наличието на две изоформи на СОД при щам M. pilosus C1 обуславя неговата ниска 

клетъчна пластичност в условия на стрес. Тази му характеристика вероятно се 

компенсира от наличието на други алтернативни механизми и пътища (синтез на 

пигменти) за детоксикация на реактивните кислородни видове (Kujumdzieva et al., 

1997). 

При in silico анализ на генома на вид Monascus pilosus са установени дванадесет 

гена, кодиращи ензима каталаза (CAT1 – CAT12). Сравнителният анализ на 

протеиновата секвенция на ген CAT1 с тези на останалите гени, показва висока степен 

на хомоложност помежду им – над 30 %, което е основание гените да бъдат приети като 

гени паралози (фиг. 36). Изследването на вътреклетъчната локализация на ензимите 

показа, че те се локализират главно в цитозола. В аминокиселинните секвенции на 

белтъците, кодирани от гени CAT8 и CAT12 са установени мотиви за насочване към 

митохондриите. 
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Фигура 36. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, определящи 

ензима каталаза при вид Monascus pilosus 

 

Анализът на изоензимният профил на щам M. pilosus C1 показва, че при 

конкретните условия на култивиране се експресира само един ген, кодиращ каталаза. 

Идентична изоензимна форма е установена и при останалите експериментални 

контролни щамове, отнасяни към вида M. purpureus. Единствено при щам M. purpureus 

АКС е визуализирана повече от една изоензимна форма на каталаза. Наличието на 

сходен изоензимен профил и при три от експерименталните щама вероятно се дължи на 

еволюционната стабилност на този ензим и се обуславя от ролята му при детоксикация 

на ROS, резултат от процесите на биосинтеза на вторични метаболити.  

Резултатите от проведените in silico и изоензимни анализи на осемнадесетте 

ензима на щам Monascus pilosus C1 показват активност на всеки един от тях. Генотипът 

и неговата фенотипна изява при щам M. pilosus С1, възпрепятстваща продукцията на 

цитринин, не е пряко свързана с биосинтезата на ензими от главните метаболитни 

пътища и продукцията на ппрекурсорни молекули. Възможностите за формиране на 

цитринин в клетката на двата вида от род Monascus, вероятно се дължи на разлики в 

генотипа и експресията на специфични гени, кодиращи ензимни системи от пътищата, 

отговорни за биосинтезата на пигменти и цитринин. 

Във връзка с това работата по изясняването на ролята на метаболитните и 

генетични особености върху биосинтезата на цитринин продължи с прилагането на 

различни биоинформатични подходи и модели за изследване на клетъчната 

пластичност по отношение на специфичните ензимни системи, отговорни за 

биосинтезата на този микотоксин. За постигането на тази цел анализите са проведени 

не само на ниво „род Monascus“, а на ниво „отдел Ascomycota“, като са сравнявани 

генотипни характеристики на експериманталния вид M. pilosus със съответните им при 

други Cit
+
 видове аскомицетни гъби (щам Aspergillus oryzae RIB40 и Penicillium 

chrysogenum Wisconsin 54-1255) Референтните видове са подбрани поради свойството 

си да синтезират вторични метаболити, отнасящи се към групата на поликетидните 

производни. 

 

5. In silico анализ на активатора на гена на цитрининовата поликетидсинтаза 

при гъби от отдел Ascomycota 

Генният клъстер, отговорен за биосинтезата на цитринин при гъби от вида 

Monascus purpureus, е изграден от ген за цитрининовата поликетид синтаза (pksCT) и 

пет отворени рамки на четене (orf1 - orf5). Екпресията на гена pksCT се регулира от 

активатора на цитрининовата синтеза (ctnA) (Shuimizu et al., 2007). 

За изясняване на ролята на генетичните елементи в цитрининовата биосинтеза при 

гъби от род Monascus е проведен in silico сравнителен анализ на гена-регулатор на 
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pksCT при видовете Monascus pilosus и Monascus purpureus и избраните Cit
+
 видове от 

отдел Ascomycota. Данните за степента на идентичност между аминокиселинните 

последователности и вероятната вътреклетъчна локализация на продуктите на гена са 

представени на таблица 18 и фигура 37. 

 
Таблица 18. Вътреклетъчна локализация на регулатора на цитрининовата биосинтеза при гъби от 

отдел Ascomycota.  

Белтък 

Monascus 

pilosus 

Monascus 

purpureus 
Aspergillus oryzae RIB40 

Penicillium 

chrysogenum Wisconsin 

54-1255 

Ген 
Лока 

лизация 
Ген 

Лока 

лизация 
Ген 

Лока 

лизация 
Ген 

Лока 

лизация 

Регула

тор на 

pksCT 

- - ctnA 55.6% EПР AO090701000896 
69.6% 

цитозол 
Pc13g09880 

52,2% 

ядро 

 

Фигура 37. Сравнителен анализ на аминокиселинните последователности на белтъците, определящи 

регулатора на цитрининовата биосинтеза при вид Monascus pilosus, Monascus purpureus и щамове 

Aspergillus oryzae RIB40 и Penicillium chrysogenum Wisconsin 54-1255 

 

При проучване на биоинформатичната база данни е установено, че в генома на 

вида Monascus pilosus не се открива ген, чиито продукт активира ген pksCT. При 

останалите три експериментални вида - Monascus purpureus, Aspergillus oryzae щам 

RIB40 и Penicillium chrysogenum щам Wisconsin 54-1255, в генома им присъства такъв 

ген. При тези три вида е открит само по един ген, кодиращ активатора на pksCT. 

Относително високият процент на хомоложност между гените на тези три различни 

вида е предпоставка те да бъдат характеризирани като гени ортолози помежду си. 

Цитрининът, макар и продукт на вторичния метаболизъм с изразен токсичен ефект 

върху чужди еукариотни клетки, се характеризира с висока еволюционна стабилност 

при различни филогенетично отдалечени видове, което предполага изпълнението на 

важни функция за клетката-продуцент. 

Чрез използването на PSORT II софтуер е установена и най-вероятната клетъчна 

локализация на активатора на pksCT, като продукта на ген ctnA се локализира в 

ендоплазматичния ретикулум, този на ген AO090701000896 в цитозола, а белтъка, 

кодиран от ген Pc13g09880 в ядрото. 
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Заключение 

От получените експериментални резултати би могло да се направи заключението, 

че вида M. pilosus, и в частност щам M. pilosus C1, притежава генетичен и метаболитен 

потенциал за биосинтеза на свободни от цитринин вторични метаболити. Направеният 

in silico анализ на гените, кодиращи ключови ензими, дава ценна информация за 

връзката между централния и вторичния метаболизъм и влиянието на условията на 

средата и генетичните елементи върху биосинтезата на вторични метаболити и 

клетъчната пластичност на вида M. pilosus (фиг. 38). 

 

 
Фигура 38. Роля на централния метаболизъм за биосинтезата на поликетидни съединения при вид 

Monascus pilosus 

 

Присъствието на голям брой гени паралози, отговорни за експресията на ключови 

ензими от гликолизата, пентозофосфатния път, цикъла на Кребс, както и такива, 

участващи в катаболизирането на аминокиселините, са основание да се предполага за 

наличието на алтернативни пътища за осигуряване на клетката с енергия и редуциращи 

агенти (НАДН), необходими за анаболитните процеси. Двата вида от род Monascus 

притежават генетичен потенциал за постоянно генериране на молекули ацетил-КоА и 

малонил-КоА, необходими за биосинтезата на вторични метаболити при филаментозни 

гъби. Това позволява поддържането на относително постоянен клетъчен пул от 

прекурсорни молекули. Това е валидно и за гените, кодиращи ензимите от 

антиоксидантната защитна система на клетката, играеща основна роля при 

детоксикацията на екзо- и ендогенно генерирани реактивни кислородни видове. 

Високият процент на хомоложност между протеиновите им секвенции и наличието на 

гени паралози в генома на Monascus pilosus са показател за еволюционната стабилност 

на ензимите, осигурявайки оптимално протичане на метаболитните процеси в клетката 

и съответно регулация на биосинтеза на вторични метаболити. 
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Анализът на получените резултати показва, че видът M. pilosus притежава всички 

необходими гени, кодиращи основните ключови ензими от централния метаболизъм и 

антиоксидантната защитна система, осигуряващи поддържане на вътрешната 

хомеостаза. По тази си характеристика той не се отличава от другите пигмент – и/или 

цитрин- синтезиращи видове от род Monascus. Единствената доказана разлика е 

установена на генетично ниво в активатора на гена pksCT (фиг. 39).  

 

 
 

Фигура 39. Регулация на биосинтезата на пигменти и цитринин при гъби от отдел Ascomycota 

 

Всички изследвани Cit
+
 видове притежават ген с достатъчно висок процент на 

хомоложност спрямо активатора на pksCT при вида Monascus purpureus. Единствено в 

генома на вида Monascus pilosus такъв хомолог не е открит. Фенотипно тази разлика се 

проявява в липсата на биосинтеза на цитринин при вида Monascus pilosus. 

Получените резултати от проведените микробиологични, биохимични и in silico 

изследвания са основание да се предположи, че експерименталния щам Monascus 

pilosus C1 има нарушена регулация на биосинтезата на цитринин и може успешно да 

бъде използван за индустриално получаване на свободни от този микотоксин 

микробиални пигменти. 

Въз основа на получените биохимични и in silico резултати за определяне 

влиянието на метаболитните и генетични особености върху биосинтезата на 

поликетидни съединения при щам M. pilosus С1 е създаден модел за ролята на 

вторичните метаболити в клетъчните адаптационни стратегии (фиг. 40). 
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Фигура 40. Роля на вторичния метаболизъм в адаптационните механизми на гъби от род Monascus 

 

Моделът отразява влиянието на екзогенните сигнали върху генетичните елементи 

и тяхната експресия, което от своя страна обуславя метаболитните особености на  всеки 

щам продуцент. Определено е участието на ключови ензими от централния 

метаболизъм за поддържането на вътрешната хомеостаза и тяхната регулаторна роля по 

отношение на биосинтезата на вторични метаболити, изразяваща се в поддържането на 

постоянен пул от прекурсорни молекули. Поликетид синтазните комплекси са 

представени като основни ензими, катализиращи реакции от биосинтетичните пътища 

на  поликетидните молекули. Моделът показва връзката между катаболитните и 

анаболитни реакции в клетката и функционалните особености на всеки един от 

синтезираните от род Monascus вторични метаболити (липиди, цитринин, пигменти и 

монаколини) за осигуряване на по-голяма пластичност и адаптивност на вида. 

 

 

Изводи 
 

В резултат на проведените експерименти са формулирани следните изводи: 

 

1. Чрез класически микробиологичен подход от див изолат е селекциониран  щам 

Monascus sp. C1, синтезиращ пигменти и не синтезиращ микотоксина цитринин. 

 

2. Селекционираният щам е определен таксономично с принадлежност към вид 

Monascus pilosus и е охарактеризиран като анаморфен, мезофилен и прототрофен. 

 

3. Усвояването на различен тип въглеродни и азотни източници  необходими за 

конструктивния и енергетичен обмен при растежа на щам Monascus pilosus C1 не 

индуцира биосинтезата на цитринин. 

 

4. Стойности на рН от 2.5 до 6.0 и различни концентрации на разтворен кислород 

в хранителната среда при дълбочинни култури не води до биосинтезата на цитрин при 

щам Monascus pilosus C1. 
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5. Сравнителният биохимичен анализ на белтъчните профили на ензими от 

въглеродния и азотния метаболизъм и антиоксидантната защитна система при Cit
+
 (M. 

purpureus 94-5 и M. purpureus AKC) и Cit
-
 (M. purpureus М12 и M. pilosus C1) щамове 

показа, че при щам M. pilosus C1 не се наблюдава нарушение във функцията на 

централните метаболитни пътища, отговорни за генерирането на прекурсорни 

молекули за биосинтезата на вторични метаболити и поддържане на енергетичната 

хомеостаза. 

 

6. Биоинформатичният анализ на гените, кодиращи ключови ензими от 

централния въглероден и азотен метаболизъм и от антиоксидантната ензимна защитна 

система показа, че установените генeтични особености на щам M. pilosus C1 нямат 

отношение към биосинтезата на цитринин. 

 

7. Способността на щам M. pilosus C1 да синтезира свободни от цитринин 

пигменти се дължи на значителни структурни изменения или делеция на ген, кодиращ 

регулатора на цитрининовата биосинтеза (pksCT). 

 

8. In silico изследванията на централните метаболитни пътища на въглерода и 

азота показаха, че вида M. pilosus се характеризира с висок адаптационен и „quorum 

sensing“ потенциал, дължащ се на генни дупликации (ADH1-7, ZWF1-2, IDH1-3, ACO1-

3, MDH1-5, MAE1-2, GDH1-2, ALT1-2, BAT1-2, LYS1-2, SOD1-4, CAT1-12) и различна 

вътреклетъчна локализация на кодираните от тях белтъци. 

 

 

Използвана литература 

1. Armentrout V. N., Graves L. B., Jr., and Maxwell D. P., 1978 - Localization of 

Enzymes of Oxalate Biosynthesis in Microbodies of Scierotium rolfsii, Phys Biochem., 68, 

1597 – 1599 

2. Bennett J. and Klich M., 2003 – Micotoxins, Clin Microbiol. Rev., 16, 3, 497-516. 

3. Blanc P. J., Laussac J. P., Le Bars J., Le Bars P., Loret M. O., Pareilleux A., Prome 

D., Prome J. C., Santerre A. L. and Goma G., 1995 – Characterisation of monascidin A from 

Monascus as citrinin, Int. J. Food Microbiol., 27, 201 – 213. 

4. Blanc P., Hajjaj H., Loret M., Goma G., 1998 – Control of the production of citrinin 

by Monascus. Proc. Symp. Monascus Cult. Appl., Toulouse, France. 

5. Blumental H., 1965 – Carbohydrate metabolism. In: The Fungi (Ainswort G. and 

Sussman A., eds.), Vol. I, Academic press, New York and London, 229 – 268. 

6. Denison S., Orejas M., Arst H., 1995 – Signaling of ambient pH in Aspergillus 

involves a cysteine protease., J. boil. Chem., 270, 48, 28519 – 28522. 

7. Edenberg, H., 2007 – The genetics of alcohol methabolism: Role of alcohol 

dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase variants, Alc. Res & Health, 30, I, 5-13. 

8. Espeso E. and Arst H., 2000 – On the mechanism by which alkaline pH prevents 

expression of the acid-epressed gene., Molec. Cel. Biol., 20, 10, 3355 - 3363. 

9. Freitag J., Ast J., Bölker M., 2012 - Cryptic peroxisomal targeting via alternative 

splicing and stop codon read-through in fungi., Nature, 485, 7399, 522-525. 

10. Friedberg D., Peleg Y., Monsonego A., Maissi S., Battat E., Rokem E., Goldberg I., 

1995 - The fumR gene encoding fumarase in the filamentous fungus Rhizopus oryzae: cloning, 

strucuture and expression., Gene, 163, 139-144. 



51 

 

11. Hajjaj H., Blanc P., Groussac E., Goma G., UribelarreaJ. - L. and Loubiere P., 

1999b – Improvement of red pigment/citrinin production ratio as a function of  environmental 

conditions by Monascus ruber, Biotechn. Bioengin., 64, 4:497 – 501. 

12. Hajjaj H., Blanc P., Groussac E., Uribelarrea J. - L., Goma G. and Loubiere P., 

2000a – Kinetic analysis of red pigment and citrinin production by Monascus ruber as a 

function of organic acid accumulation, Enz. Microb. Techn., 27, 619 – 625. 

13. Hara MR, Agrawal N, Kim SF, 2005 - S-nitrosylated GAPDH initiates apoptotic 

cell death by nuclear translocation following Siah1 binding. Nat. Cell Biol. 7, 7, 665–74. 

14. Hawksworth D. L. and Pitt J. I., 1983 – A new taxonnomy of Monascus sp. based 

on cultural and microscopical characters, Austr. J. Bot., 31, 1: 51 – 61. 

15. Kujumdzieva A, Hallet J.- N., Savov V., Rasheva T., 1997 – Monascus purpureus 

strain producer of pigments and by-products., United States Pattent, 5,627,068. 

16. Larsson S., Quintana-Sáinz A., Reimann A., Nilvebrant N., Jönsson L., 2000 -  

Influence oflignocellulose-derived aromatic compounds on oxygen-limited growth and 

ethanolic fermentation by Saccharomyces cerevisiae, Appl. Biochem. Biotechn., 84, 1, 617-

632. 

17. Lin W.-Y., Chang J.-Y., Hish C.-H., Pan T.-M., 2008 – Profiling the Monascus 

pilosus proteome during nitrogen limitation., J. Agric. Food Chem., 56, 433-441. 

18. MacClabe A., Orejas M., Perez – Gonzalez J., Ramon D. 1998 – Opposite patterns 

of expression of two Aspergillus nidulans xylanase genes with respect to ambient pH., 

J.Bacteriol., 180, 5, 1331 – 1333. 

19. Martin J., 2000 – Molecular control of expression of Penicillium biosynthesis genes 

in fungi: regulatory proteins interact with a bidirectional promoter region., J.Bacteriol., 182, 9, 

2355 – 2362. 

20. Mingot J., Espeso E., Diez E., Penalva M., 2001 – Ambient pH signaling regulates 

nuclear localization of the Aspergillus nidulans Pac transcription factor., Molec. Cel. Biol., 

21, 5, 1688 – 1699. 

21. Pastrana L., Blanc P., Santerre A., Loret M., Goma G.,1995 – Production of red 

pigments by Monascus rubber in synthetic media with strictly controlled nitrogen source., 

Proc. Biochem., 30, 4, 333 – 341. 

22. Pastrana L., Loret M. O., Blanc P. J. and Goma G., 1996 – Production of citrinin by 

Monascus ruber submerged culture in chemical defined media. Acta Biotechnol., 16, 315 – 

319. 

23. Peleg Y., Battat E.,  Scrutton M. C. and Goldberg I. - 1989 - Isoenzyme pattern 

and subcellular localisation of enzymes involved in fumaric acid accumulation by Rhizopus 

oryzae, Appl. Microbiol., 32, 3, 334-339. 

24. Penalva M. and Arst H., 2002 – Regulation of gene expression by ambient pH in 

filamentous fungi and yeasts., Microbiol. Molec. Biol. Rev., 66, 3, 426 – 446. 

25. Regev-Rudzki N, Battat E, Goldberg I, Pines O. 2009 - Dual localization of 

fumarase is dependent on the integrity of the glyoxylate shunt. Mol. Microbiol., 72, 2, 297-

306. 

26. Roth S. and Schüller H.J., 2001 - Cat8 and Sip4 mediate regulated transcriptional 

activation of the yeast malate dehydrogenase gene MDH2 by three carbon source-responsive 

promoter elements, Yeast, 18, 2, 151-162. 

27. Shimizu T., Kinoshita H., Ishihara S., Sakai K., Nagai S., Nihira T., 2005 – 

Polyketide syntase gene responsible for citrinin biosynthesis in Monascus purpureus., Appl., 

Envir. Microbiol., 71, 7, 3453 – 3457. 

28. Shimizu T., Kinoshita H., Nihira T., 2007 – Identification and in vivo functional 

analisis by gene description of ctnA, an activator gene involved in citrinin biosynthesis in 

Monascus purpureus., Appl. Environ. Microbiol. 73, 16, 5097 – 5103. 



52 

 

29. Singh M., Scrutton N., Scrutton M., 1988 – NADP generation in Aspergillus 

nidulans: Is the mannitol cycle involved?, J. Gen. Microbiol., 134, 643 – 654. 

30. Solomon P., Tan K.-C., Oliver R., 2005 – Mannitol 1-phosphate metabolism is 

required for sporulation in plant of the wheat pathogen Stagonospora nodorum., Mol. Plant-

Micr. Interact., 18, 2, 110-115. 

31. Stein I., Peleg Y., Even-Ram S., Pines O., 1994 - The single translation product of 

the FUM1 gene (fumarase) is processed in mitochondria before being distributed between the 

cytosol and mitochondria in Saccharomyces cerevisiae., Mol. Cell Biol. 14, 7, 4770-4778. 

32. Strijbis K, van den Burg J, Visser WF, van den Berg M, Distel B. 2012 - 

Alternative splicing directs dual localization of Candida albicans 6-phosphogluconate 

dehydrogenase to cytosol and peroxisomes., FEMS Yeast Res., 12, 1, 61-68. 

33. Tarze A., Deniaud A., Le Bras M., Maillier E., Molle D., Larochette N., Zamzami 

N., Jan G., Kroemer G., and C. Brenner, 2007 - GAPDH, a novel regulator of the pro-

apoptotic mitochondrial membrane permeabilization. Oncogene 26, 18, 2606–2620 

34. Tseng Y., Chen M., Lin C., 2000 – Growth, pigment production and protease 

activity of Monascus purpureus as affected by salt, sodium nitrate, polyphosphate and sugars., 

J. Appl. Microbiol., 88, 31 – 37. 

35. Wynn J. and Ratledge C., 1997 – Malik enzyme is a major source of NADPH for 

lipid accumulation bt Aspergillus nidulans, Mircobiol., 143, 253-257. 

 

 

Справка за приносите на дисертационния труд 
 

В представения за защита дисертационен труд могат да бъдат посочени следните 

приноси: 

1. Селекциониран е високопродуктивен щам Monascus pilosus C1, продуцент на 

свободни от цитринин вторични метаболити. 

 

2. Използван е оригинален алгоритъм за изследване влиянието на химични (състав 

на хранителната среда) и физични (pH и pO2) фактори върху биосинтезата на вторични 

метаболити (монаколини, пигменти и цитринин) от гъби, принадлежащи към род 

Monascus. 

 

3. Създаден е биохимичен и in silico модел за сравнително изследване на 

вторичния метаболизъм при аскомицетни гъби. Чрез него е проведен сравнителен 

биохимичен и in silico анализ на ключови ензими от централния метаболизъм, 

отговорни за поддържане на клетъчния пул от прекурсорни молекули, участващи в 

биосинтезата на вторични метаболити. Чрез този модел е доказано, че биосинтезата на 

цитринин не е в пряка зависимост от централните метаболитни пътища за асимилация 

на въглеродни и азотни съединения. 

 

4. Доказано е, че биосинтезата на цитринин при аскомицетни гъби е свързано 

преимуществено с наличието на специфичен ген pksCT, отговорен за пост-

транслационната модификация на синтезирани вече поликетидни съединения. 

 

5. Фенотипно и генотипно са охарактеризирани гъбите от род Monascus като 

клетъчна нано-фабрика за получаване на вторични метаболити (монаколини, пигменти 

и цитринин) и е предсказана връзката им с клетъчната адаптация, сигнализация и 

комуникация на популационно ниво. 



53 

 

Научни публикации и участия в научни форуми и проекти 
 

Научни публикации 

 

1. Е. Pisareva, A. Kujumdzieva, 2005, “Thermostability of Superoxide Dismutases 

from Monascus purpureus var. albinus”, - Biotehn.  Biotechn. Equipm., 19, 1, 98-

102. 

2. Е. Pisareva, V. Savov, A. Kujumdzieva, 2004, ”Pigments and Citrinin Biosynthesis 

by Fungi belonging to Genus Monascus” - Zeitschrift fur Naturforschung 60 C, 116 

– 120. 

3. E. Pisareva, A. Kujumdzieva, 2006, “Taxonomic investigation and growth 

characteristics of citrinin free Monascus pilosus C1 strain” – Biotechn. Biotechn. 

Equipm., 20, 1, 88-96. 

4. E. Pisareva, A. Kujumdzieva, 2010, “Influence of carbon and nitrogen sources on 

growth and pigment production by Monascus pilosus C1 strain” – Biotechn. 

Biotechn. Equipm., 24/SE, 501 - 506. 

5. Заявка за патент за изобретение на тема „Метод за преработка на царевичен 

глутен“ No111043/30.09.2011 г., заявители: А. Куюмджиева и Е. Писарева 

 

Участия в научни форуми 

 

1. Е. Коцева, Т. Недева, А. Куюмджиева, 2002, “Биосинтеза на амилолитични 

ензими и пигменти при щам Monascus purpureus AKC”, постерна сесия на 

Десетия конгрес на Микробиолозите в България, Пловдив. 

2. Е. Писарева, А. Куюмджиева, 2003,”Биосинтеза на пигменти и цитринин при 

гъби, принадлежащи към род Monascus”, постерна сесия на Десетата Юбилейна 

Научна Сесия на Биологическия Факултет, София. 

3. E. Pisareva, A. Kujumdzieva, 2009 - “Modulation of citrinin and pigments 

biosynthesis by Monascus fungi in response to the ambient pH” - постерна сесия 

Семинар по Екология 23-24 Април, София. 

4. E. Pisareva, A. Kujumdzieva, 2010, “Investigation of carbon and nitrogen sources on 

growth and pigment production by Monascus pilosus C1 strain” , постерна сесия 

Втора Балканска научна Конференция по Биология, Пловдив, 21-23 Май. 

5. E. Pisareva, A. Kujumdzieva, 2011 – “Pigments biosynthesis and stability 

improvement of Monascus pilosus strain through nutrient environment”, постерна 

сесия Семинар по Екология, 28-29 Април, София. 

 

Участия в проекти: 

 

1. „Изследване локализацията на каталазните и супероксид дисмутазните ензими 

при дрожди с ферментативен и окислителен метаболизъм“ – дог. Nо Б1509/05, 

финансиран от МОН – фонд „Научни изследвания“. 

2. „Междууниверситетска европейска лаборатория по Приложна микробиология“ – 

дог. Nо ВУ-Б-201/06, финансиран от МОН – фонд „Научни изследвания“. 



54 

 

3. „Биотехнология на кадмиеви наночастици от дрожди“ – дог. Nо 1/09-1, 

финансиран от МОН – фонд „Научни изследвания“. 

4. “European partnership for vocational training in production of healthy sound 

bioproducts (EURO - BioHealth)” - дог. Nо BG/00/C/P/TH/93202 

5. “Job oriented e-learning in biotechnology and environment protection” (JOBeL-Bio) -

дог. Nо BG/02/B/F/PP-132106 

6. “Transnational network in Biotechnology and environment protection 

(HealthBiotech)” - дог. Nо BG/04/B/F/NT-166032  

7. “e-Reference tools for VET trainers in food industry (e-FOST)”- дог. Nо 

BG/05/B/F/PP-166054 

8. “Multimedia Training of VET Professionals for Innovation Support in Biotech Sector 

( VET-InTech)” - дог. Nо 2008-1-BG1-LEO 05-00433 

9. “Implementation of ECVET for qualification design in sanitation and water loss 

management - EC-AQUA” - дог. Nо 2011-1BG1-LEO05-05029 
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Куюмджиева за предоставената възможност за работа в лабораторията по 

„Приложна микробиология”, за доверието и ценните професионални съвети, които 

допринесоха за развитието и успешното изготвяне на настоящия дисертационен 

труд. 

Благодаря на д-р Венцислава Петрова за незаменимата помощ, разбиране и 

професионални съвети, на д-р Траяна Недева за постоянната подкрепа и внимание. 

Искрено благодаря на Величка Бачорова за всеотдайността и търпението, за 

придобитите практически умения и ценните житейски съвети. 

Изказвам признателност и към целия екип на катедра „Обща и промишлена 

микробиология“ за придобитите през годините научни знания и опит. 
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подкрепяха и бяха до мен през изминалите години. 

 


