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STRESZCZENIE 

Zbadano zawartość ergosterolu w grzybni Aspergillus niger pochodzącej z fabryki kwasu 
cytrynowego. Wykonano szereg prób z różnymi rodzajami grzybni i stwierdzono, że zawar

tość surowego ergosterolu nie przekracza 0,17%. 

WSTĘP 

Ergosterol został po raz pierwszy wyodrębn iony 
z micelium grzyba wywołu jącego sporysz Claviceps pur-
purea-ergot, stąd pochodzi jego nazwa (36). Nas tępnie 
obecność jego stwierdzono w drożdżach (21) i miceliach 
innych grzybów z rodziny Aspergillus Pénicillium, Phy-
comyces (4), Torula (13), Fusarium (52). 

Zawar tość ergosterolu w grzybach była przedmiotem 
szeregu badań, z k tórych najpoważniejsze są prace Pru-
essa i wspó łp racowników (29, 30, 31). 

Zawar tość ergosterolu w micelium zależy od rodzaju 
szczepu. W obrębie danego szczepu waha się jednak 
dość znacznie (29, 30, 31). Stwierdzono, że nawet w po
tomstwie otrzymanym przy zasiewie zarodników zebra
nych z jednej kultury zawar tość ergosterolu jest różna 
(46, 47). 

Ponieważ tworzenie się ergosterolu postępuje równo
legle do rozwoju micelium (5), im dłuższy jest czas kul
tywacji, tym wyższa zawar tość steroli (29). Maksymalną 
zawar tość steroli w micelium stwierdzono przed samym 
początkiem autolizy (42). Warunki sprzyjające wzrostowi 
wpływają dodatnio na syntezę steroli (27). 

N a syntetyzowanie steroli przez grzyby wpływ mają 
różne czynniki . Ważną rolę odgrywa rodzaj i skład po
żywki. Zwiększenie zawar tośc i cukru w pożywce zmniej
sza zawar tość steroli: dla micelium Aspergillus fischeri 
na pożywce zawiera jącej 10% glukozy wynosi 1,16%, 
przy 40% glukozy w pożywce spada do 0,67% (46, 47). 
Zawar tość azotu W pożywce i stosunek węgla do azotu 
również wp ływa na syntezę sterolu. Wen'ck, Petersen 
i Fred prowadzili badania zmieniając zawar tość glukozy 
i mocznika i stwierdzili , że maksimum tworzenia się 

40 
steroli osiąga się przy stosunku - (46, 47). 

Wed ług Komarowa zwiększenie ilości dodanego azo
tu do pożywki zwiększa zawar tość sterolu (19). Pewne 
znaczenie ma również źródło azotu i węg lowodanów (27). 
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Im niższa jest początkowa war tość pH pożywki, tym 
więcej steroli syntetyzuje grzyb. 

W czasie trwania fermentacji korzystne jest doda
wanie do pożywki węg lanu wapnia (30). Dobre napo
wietrzenie, swobodny dostęp powietrza sprzyjają wzros
towi zawar tośc i steroli (27). Stwierdzono, że optymalna 
temperatura wynosi 37°C (47). Badając wpływ mikro
e lementów w pożywce stwierdzono, że działanie ich jest 
różne: u pewnych szczepów zwiększają one syntezę ste
roli , podczas gdy u innych hamują (5). Ergosterol wy
stępuje w micelium w stanie wolnym lub związanym 
z kwasami, np. z kwasem palmitynowym jako palmity-
nian ergosterolu, i z białkiem komórki . Z Aspergillus 
fumigatus wydzielono także nadtlenek (48). Ponieważ 
ergosterol utlenia się dość ł a two na świetle, możliwe, 
że tworzenie się nadtlenku stanowi zjawisko wtórne . 

Mechanizm syntezy steroli w grzybach nie jest jasny. 
Przypuszczano, że tworzenie się steroli odbywa się na 
koszt tłuszczu, ponieważ duże zawar tośc i steroli stwier
dzono w przypadkach stosunkowo niższej zawartości 
tłuszczu. 

Rumuńscy badacze Vanghelovici i Serban pracowali 
nad wyjaśnieniem mechanizmu tworzenia się steroli, ba
dając Aspergillus niger (41, 42). Stwierdzili , że Asper
gillus niger dobrze rośnie na pożywkach organicznych, 
zawierających substancje złożone z mniej niż 6 atomów 
węgla (gliceryna). 

Aspergillus niger może syn te tyzować sterole z ma
łych łańcuchów węglowych . Podczas syntezy w komórce 
pojawiają się aktywne grupy aldehydowe, czego dowo
dem jest fakt, że dodanie jonów SOs hamuje syntezę ste
roli . Kwasy t łuszczowe są surowcem do tworzenia się 
steroli. Pierwszym etapem asymilacji k w a s ó w tłuszczo
wych jest przekszta łcenie ich w związki nienasycone. 

Przed pracami Vanghelovici , Bernhauer i Potzelt po
dali hipotetyczny, nie oparty na materiale doświadczal
nym, schemat biosyntezy sterolu (2). Podstawowymi 
jednostkami dla budowy sterolu wed ług tych autorów 
są u — ketokwasy i aldehyd metylokrotonowy. 
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Aspergil lus niger zawiera od 0,1 do 1,16% ergoste-

rolu. Ponieważ wydobycie ergosterolu z grzybni jest 
klopotliwsze i daje produkt bardziej zanieczyszczony, 
do celów przemys łowych stosowano dotąd jako surowiec 
drożdże. W ostatnich latach wobec uruchomienia produk
cji peniciliny na drodze fermentacji zwrócono u w a g ę na 
wykorzystanie grzybni Pénicil l ium po produkcji penicil i
ny do otrzymywania ergosterolu. Opublikowano szereg 
prac na ten temat (1, 10, 12, 18, 20, 24, 26, 32, 37, 38). 
Wydobywanie ergosterolu z grzybni opiera się na meto
dach wypracowanych dla drożdży (3, 8, 15, 17, 33, 45). 
N a ogół do wydobywania ergosterolu stosuje się świe
ży, wilgotny mater ia ł . Początkowe twierdzenia, że przy 
stosowaniu drożdży suszonych otrzymuje się niższe wy
dajności (2), zosta ły obalone (14). Stwierdzono, że przy 
drożdżach suszonych w odpowiednich warunkach (tem
peratura ok. 50°C) otrzymuje się nie tylko nie niższe, 
ale właśnie wyższe wydajności , co t łumaczy się zacho
dząca w czasie procesu suszenia autolizą (26, 39). Maks i 
mum zawar tośc i ergosterolu w drożdżach stwierdzono 
po 10 — 12 godz. autolizy prowadzonej w temp. 
45 — 50 а С. 

Vanghelovici stwierdził , że grzybnia Aspergillus ni
ger zawiera maksimum steroli przed,samym początkiem 
autolizy (42). Należa łoby stąd wyciągnąć wniosek, że 
grzybni autol izować nie należy. W n iek tó rych pracach 
podawano suszenie w niskiej temp. względnie w próżni, 
nie badano jednak wpływu suszenia na wydajność . 

Metody stosowane do wydobywania ergosterolu po
dzielić można na dwie grupy. 

Pierwsza polega na ekstrakcji ca łego tłuszczu wraz 
ze sterolami rozpuszczalnikiem organicznym, nas tępn ie 
zmydleniu wyekstrahowanego tłuszczu i wyodrębn ien iu 
frakcji n iezmydlającej się, z k tóre j wydobywa się ergo-
sterol przez krysta l izację . 

W drugim sposobie cały mater ia ł poddaje się zmy
dleniu, część niezmydloną ekstrahuje się odpowiednim 
rozpuszczalnikiem, z k tórego krystalizuje ergosterol. Do 
ekstrakcji t łuszczu w metodzie pierwszej stosuje się ty
powe rozpuszczalniki jak: aceton (8, 9, 35), eter ety
lowy (8, 20, 35, 48), eter naftowy, benzyna, czterochlorek 
węgła (19), alkohol etylowy (20, 30, 35), alkohol buty
lowy (3, 51), metylowy (1). Zmydla się zwykle alkoholo
w y m ługiem potasowym (1, 15, 34, 37, 44. 50), alkohc-
lowo-wodnym roztworem K O H łub N a O H (6, 17, 19). 
Zmydlanie roztworem wodnym prowadzi na ogół do 
otrzymania masy koloidalnej nie dającej się sączyć 
a przy ekstrakcji tworzącej trudno rozdzielające się 
emulsje. Niek tórzy badacze dowodzą, że wodorotlenek 
sodowy nie zas tępuje potasowego, ponieważ nie roz
kłada wszystkich komórek (16). Zmydlanie można prze
prowadzić w wodnym roztworze wodorotlenku lub w ę 
glanu alkalicznego pod ciśnieniem (33). W niek tórych 
metodach przed zmydlaniem stosuje się wstępną hydro
lizę kwasami: 6-procentowym (34) lub 13-procentowym 
HC1 (22). 

Do ekstrakcji ergosterolu z mieszaniny po zmydleniu 
stosuje się benzen, eter etylowy (24, 50), eter dwubuty-
lowy (9), eter naftowy (1). Krysta l izację ergosterolu pro
wadzi się z eteru etylowego, eteru naftowego, alkoholu 
(17, 38, 44), benzenu (32, 35) octanu etylu (11), alkoholu 
metylowego, dwuchloroetanu (9), acetonu (7) i mieszanin 
wymienionych rozpuszczalników. 

Do specjalnych metod na leży wyt rącan ie po zmy
dleniu wapniowych soli k w a s ó w t łuszczowych, k tó re 
adsorbują sterole. Sterole ekstrahuje się z odsączo
nego osadu odpowiednim rozpuszczalnikiem. Gdy kwa
sów t łuszczowych jest niewiele, można do masy zmy-
dlonej dodać benzoesanu sodu i potem mieszaninę za
kwasić . Wyt rąca jący s i t kwas benzoesowy adsorbuje 
sterole, k tó re można ła two wyodrębn ić przez eks t rakc ję 
alkaliczną kwasu benzoesowego. 

Do oddzielenia ergosterolu od innych steroli stosuje 
się oprócz krystalizacji frakcjonowanej wyt rącen ie di-
gitoniną i nas tępnie rozłożenie otrzymanego związku (4). 
W przypadku małych ilości ergosterolu w mieszaninie 
adsorbuje go się na tlenku glinu (38, 48). Do zupełnego 
oczyszczenia ergosterolu stosuje się często przekształce
nie go w octan lub benzoesan, które, można przekrystali-
zować i rozłożyć (4, 35, 37, 51). 

Ergosterol daje charakterystyczne barwne reakcje, 
k tóre służą do wykrywania jego obecności . 

Z chwilą uruchomienia w Polsce produkcji kwasu cy
trynowego na drodze fermentacji za pomocą Aspergilluss 
mger, powsta ł problem zuży tkowan ia na jpoważnie jszego 
produktu odpadkowego, jakim jest grzybnia. 

Celem pracy niniejszej było zbadanie zawar tośc i ergo
sterolu z grzybni otrzymanej z Fabryki Kwasu Cytryno
wego i opracowanie metody wyodrębn ien ia ergosterolu 
w skali laboratoryjnej. 

W pracy niniejszej stosowano obie zasadnicze me
tody wymienione wyże j . W e d ł u g pierwszej ekstrahowa
no z grzybni tłuszcz wraz ze sterolami, stosując jako 
rozpuszczalniki: aceton, alkohol, eter etylowy. Z wy
ciągów oddestylowano rozpuszczalnik i pozosta ły t łuszcz 
zmydlono alkoholowym ługiem potasowym, mieszaninę 
po zmydleniu wylano do wody, w y t r ą c o n y osad odsą
czono, przesącz ekstrahowano benzenem i benzen od
destylowano. 

Otrzymane osady badano na reakcje charakterystycz
ne. Osady dające reakcje barwne krystalizowano z al
koholu i benzenu (4 : 1), alkoholu, eteru, dwuchloro
etanu. 

W drugiej metodzie grzybnię zmydlono alkoholowym 
lub alkoholowo wodnym ługiem potasowym, grzybnię 
odsączono, przesącz wylano do wody (lub nie przera
biano dalej), wy t rącony osad odsączono, przesącz ekstra
howano benzenem. Grzybnię ekstrahowano jeszcze 3 H- 4-
krotnie alkoholem lub mieszaniną alkoholu i benzenu, 
acetonem. Próbowano również s tosować wstępną ekstrak
cję wodną. 

C z ę ś ć d o ś w i a d c z a l n a 
Do pracy stosowano 4 rodzaje grzybni nades łane 

z Fabryki Kwasu Cytrynowego: 
1. z prób laboratoryjnych, którą otrzymano w sta

nie wilgotnym, 
2. z 30-dniowej hodowli na 22,5-procentowym roz

tworze melasu w temp. 27 — 37°C, suszona 3 doby 
w temp. 60 — 70°C oraz sproszkowana, 

3. po fermentacji 15-dniowej w temp. 28 — 38°C, 
grzybnia zabita parą w temp. 90°C, suszona w temp. 
50°C w otwartych tacach, przys łana niesproszkowana, 

4. po fermentacji 12-dniowej prowadzonej na 30-pro-
centowym roztworze melasu w temp. 35 — 40°C, grzyb
nia wilgotna o zawar tośc i 60% wilgoci , oznaczonej przez 
wysuszenie w suszarce w temp. od 60 — 80°C przez 
24 godz. (do s tałej wagi). 

Grzybnię 1 przed zastosowaniem wysuszono w suszar
ce laboratoryjnej w temp. 60 —• 80°C i zmielono, grzyb
nię 3 zmielono, grzybnię 4 stosowano w stanie wilgot
nym tylko rozdrabniając . 

Przerobiono następującą ser ię p rób : 
1. 400 g suchej i zmielonej grzybni ekstrahowano 

przez gotowanie na łaźni wodnej przy ciągłym miesza-
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niu w ciągu 7 godz. z mieszaniną 600 ml alkoholu ety
lowego 95-procentowego + 600 ml acetonu. Grzybnię 
odsączono na gorąco i ekstrahowano jw. mieszaniną 
400 ml alkoholu + 400 ml acetonu, znowu odsączono 
i ekstrahowano w ten sam sposób 400 ml eteru etylo
wego + 400 ml alkoholu. Grzybnię odsączono i wyrzu
cono. Z przesączów oddestylowano rozpuszczalniki, a po
zostałość zmydlono wodorotlenkiem potasu w roztworze 
alkoholowym, rozcieńczono 1 objętością wody, wyt rąco
ny osad odsączono i przekrystalizowano z alkoholu i ete
ru. Przesącz wyekstrahowano 3-krotnie benzenem. 
Z ekstraktu benzenowego oddestylowano benzen. Osad, 
po stwierdzeniu, że daje reakcje barwne, przekrystali
zowano jw. * 

2. 300 — 500 g grzybni suchej i zmielonej gotowano 
pod chłodnicą zwrotną na łaźni wodnej ze 100 — 200 g 
wodorotlenku potasu w 100 — 200 ml wody i 0,6 — 11 
alkoholu etylowego przy ciągłym mieszaniu 3 — 6 godz. 
Grzybnię odsączono. Przesącz wylano. Grzybnie ekstra
howano 3 4- 4-krotnie po 0,6 — 11 alkoholu etylowego 
95-procentowego przez gotowanie pod chłodnicą zwrot
ną na łaźni wodnej przy ciągłym mieszaniu przez 3 — 6 
godz. Sączono na gorąco. Ekstrakty alkoholowe rozcień
czano wodą w ilości równe j V2 objętości , W y t r ą c o n e 
osady odsączono i badano charakterystyczne reakcje 
barwne dla ergosterolu. Wyciąg i alkoholowe zagęsz
czono przez oddestylowanie % objętości alkoholu, po
zostałość rozcieńczono do po łowy wodą i wy t rząsano 
3-krotnie eterem. Wyc iąg eterowy zagęszczono. Wytrą
cone osady, k tó re dawa ły reakcje barwne, przekrysta
lizowano z alkoholu i eteru. 

3. Jw. tylko wyciągi alkoholowe ekstrahowano ben
zenem. 

4. 350 g grzybni suchej i zmielonej gotowano pod 
chłodnicą zwrotną na łaźni wodnej z 200 g wodorotlen
ku potasu w 400 ml wody i 0,6 1 alkoholu etylowego 
przez 4 godz. Grzybnię odsączono na gorąco. Przesącz 
wylano. Grzybnię ekstrahowano 3-krotnie po 1 1 alko
holu etylowego 95-procentowego na gorąco przez 3 godz. 
i 1 1 eteru przez 3 godz. Z eks t r ak tów alkoholowych 
po staniu przez k i l k a dni w lodówce wytrącają się osa
dy, k tó re odsączono. Ekstrakty alkoholowe zagęszczono 
przez oddestylowanie alkoholu: I do obj. 200, II do 120, 
III do 120 ml. Z ekstraktu eterowego po oddestylowaniu 
eteru pozostaje t rochę oleju. Po oziębieniu z zagęszczo
nych pierwszych dwóch wyc iągów alkoholowych wy
trącają się osady dające intensywne reakcje barwne, 
trzeci daje s łabe reakcje. 

5. Jw. nie s tosując 4-tej ekstrakcji eterem. 
6. Jw. stosując 4-tą eks t rakc ję nie eterem, lecz ben

zenem. 
7. 400 g grzybni suchej i zmielonej gotowano pod 

chłodnicą zwrotną przy ciągłym mieszaniu przez 6 godz., 
ze 125 g wodorotlenku potasu w 125 ml wody i 600 ml 
etanolu odsączono na gorąco, przesącz wlano do 600 ml 
wody, niewielki osad odsączono, daje reakcje barwne. 
Przesącz ekstrahowano 3-krotnie benzenem. Gdy przy 
ekstrakcji tworzyły się emulsje dodawano siarczanu g l i -
nowo-potasowego, wyt rąca jący się n iewielki osad od
sączono. Klarowny ekstrakt benzenowy zagęszczono 
przez oddestylowanie benzenu. Grzybnię ekstrahowano 
3-krotnie po 800 ml alkoholu 95-procentowego. Ekstrakty 
alkoholowe zagęszczono do ca 100 ml . W y t r ą c o n e osady 
przekrystalizowano z alkoholu + benzen (4 : 1). 

8. Jw. s tosując 4-tą eks t r akc ję benzenem (lub miesza
niną alkoholu i benzenu) względnie acetonem. 

9. Jw. stosując zmydlanie alkoholowym ługiem po
tasowym. 

10. 300 g grzybni suchej zmielonej zalano 800 ml wo
dy i ogrzewano pod chłodnicą zwrotną przy s ta łym mie
szaniu na łaźni wodnej przez 6 godz. Grzybnię odsą
czono na gorąco. Z przesączu wodnego po oziębieniu 
wyt rąca się brązowy osad, k tóry oczywiście reakcji 
barwnych nie daje. Przesącz wraz z osadem wyrzucono. 
Grzybnię gotowano pod chłodnicą zwrotną ze 100 g wo
dorotlenku potasu w 100 ml wody i 450 ml alkoholu 
etylowego 95-procentowego na łaźni wodnej przy cią-
głvm mieszaniu przez 6 godz. Grzybnię odsączono na 
gorąco, do przesączu dodano 400 ml wody, wy t rącony 
osad odsączono. Daje wyraźną reakcję barwną. Przesącz 
wyt rząsano 3-krotnie benzenem. Wyc iąg benzenowy od
destylowano. Grzybnię ekstrahowano na gorąco 3-krot
nie po 600 ml alkoholu etylowego, przy ciągłym miesza
niu przez 6 godz. Ekstrakty alkoholowe zagęszczano do 
80 — 60 ml. W y t r ą c o n e osady dające wyraźne reakcje 
barwne przekrystalizowano z alkoholu i dwuchloroeta-
nu. Z grzybnią 1, 2 i 3 przerobiono próby 1 7H 10. 
Z grzybnią wilgotną 4 przerobiono metody 2, 4 i 7 biorąc 
po 500 — 700 g grzybni wilgotnej. 

W n i o s k i z p r z e p r o w a d z o n y c h 
d o ś w i a d c z e ń 

Stwierdzono, że otrzymane A rodzaje grzybni różniły 
się dość znacznie między sobą. Najgorsze w y n i k i dawała 
grzybnia 3 (fermentacja 15-dniowa), nieco lepsze wyn ik i 
uzyskano z grzybni ostatniej przerabianej w stanie w i l 
gotnym, po fermentacji ty lko 12-dniowej prowadzonej 
jednak w t rochę wyższej temperaturze. Najlepsze wyni 
k i dawa ły pierwsze grzybnie z prób laboratoryjnych. 
Grzybnia 3 dawała najgorszą wydajność , z eks t rak tów 
alkoholowych wyt rąca ło się dużo smół, otrzymany pro
dukt był brudny. Ze stosowanych metod najlepsza oka
zała się metoda 7. N a ogół wystarcza 3-krotna ekstrakcja 
grzybni po zmydleniu, otrzymane z trzeciego ekstraktu 
ilości są znikome, a z czwartego otrzymuje się zazwy
czaj ś lady (metody 5, 6, 8). W s t ę p n a ekstrakcja wodna 
(metoda 10) jest uciążliwa, powstaje gęsta, lepka masa, 
trudno sącząca się. 

Mieszaninę po zmydleniu po wylaniu do wody i od
sączeniu wyt rąconego osadu nie na leży w y l e w a ć (meto
da 2 i 4), gdyż przez eks t r akc ję benzenem można z niej 
w y d o b y ć jeszcze pewne ilości ergosterolu. Ilość stoso
wanego wodorotlenku potasu na w a g ę suchej grzybni 
nie, powinna przekraczać 40%. Duży nadmiar daje lepkie 
roztwory i zanieczyszcza nas t ępne ekstrakty. Przemy
wanie grzybni wodą przy sączeniu po zmydleniu nie 
udaje się — tworzy się lepka maź, bardzo źle sącząca 
się. Bezpośrednia ekstrakcja t łuszczu — metoda 1 — daje 
nieco niższe wydajności , otrzymuje się za to t rochę 
czyściejszy produkt, straty rozpuszczalników są jednak 
bardzo duże. Po krystalizacji najlepsza okazała się mie
szanina alkoholu i benzenu (4 : 1) lub dwuchloroetan. 
Kilkakrotna krystalizacja pociąga za sobą dość znacz
ne straty. 

W wyniku badań stwierdzono, że grzybnia Asper
gillus niger dawała w najlepszym przypadku 0,12% ergo
sterolu o temp. topn. 152 — 155°. 

Porównując uzyskaną wyda jność ergosterolu z grzyb
ni 2 i 3 można sądzić, że wiek grzybni w p ł y w a na wy
dajność, k tóra przy grzybni młodszej spada o 30%. 
Wniosek ten potwierdzają dane literatury, omówionej 
w pierwszej części pracy. 

Zestawienie w y n i k ó w 

Lp. 
Czas trwania 
fermentacji 

' dni 

roztworu 
melasu 

Temp. 
ferment, 

w °C 

Temp. 
suszenia 

w "C 

% ergosterolu 
surowego (po 

kryst.) 
% ergosterolu 

PO 4 kryst. 

1 60-80 0,17 0,12 
2 30 22,5 27—37 60- 70 0.16 0,12 
3 15 28—38 50 0.12 0,08 
4 12 30 

1 • - -
35—40 stosowano wilg. 0,13 0,09 
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Niska zawar tość ergosterolu zależy głównie od szcze
pu. Prawdopodobnie niekorzystne warunki hodowli przy 
przejściu z prób laboratoryjnych fermentacji do tech
nicznych, w pierwszym rzędzie złe napowietrzenie, nie
odpowiedni skład pożywki , obniżają znacznie zawar tość 
ergosterolu. 

Stosowanie grzybni wilgotnej, na ogół korzystniejsze 
ze względu na straty przy suszeniu, ma tę n iedogodną 
s t ronę, że w czasie przechowywania na wilgotną grzyb
nię rzucają się pleśnie. Próba przerobiona z part ią spleś
niałą wykaza ła duży spadek zawar tośc i ergosterolu. 
Suszenie należy przeprowadzać w temp. do 60°C. 

Otrzymane wydajnośc i ergosterolu z grzybni Asper
gillus niger są niższe niż z drożdży. Straty w warunkach 
laboratoryjnych są oczywiście duże ze względu na ope
rowanie b. małymi i lościami produktu, ale należy są
dzić, że wykonane p róby laboratoryjne dają dostateczne 
podstawy dla przeprowadzenia procesu w skali ćwierć -
technicznej. 

Ponieważ grzybnia jest bezwar tośc iowym odpadkiem, 
otrzymywanym w dużych ilościach, proces wydobywania 
z niej ergosterolu może się okazać opłacalny (drożdże 
są mater ia łem war tośc iowym, k tó ry zużytkowuje się 
do innych celów). 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Определено количество эргостерола n Azpergi l lus niger, 
служащего для производства лимонной кислоты. 

Для получения оргостерола принято два метода: 
1. проведено экстракцию жировых веществ в месте с стеролами, 

омыление жиров и отделение эргостерола из негндролизиропанион 
части ; 

2. пропедеио гидролиз всего материала водно-спиртовым раство
ром едкого калия, экстрагировано нсгидролнзированную часть соот-
нетствующим растворителем И ИЗ раствора извлечено эргостерол. 

Для того чтобы определить самые лучшие условия в этих методах, 
"роизпедсио опыты, варьируя количество употребленного едкого 
калия, продолжительность гидролиза и экстракции, т 1 ш и количество 
Растворителя. 

Самый лучший результат получается при проведении гидролиза 
водно-спиртовым раствором К О Н в количестве 30% на вес плесени, 
горячее фильтрование, розбавление в воде и экстрагирование бен
золом. Остаток плесени экстрагировано еще 3-кратно спиртом и фильт
ровано горячий раствор. Осадок получающийся из растворов в бен
золе и алкоголе перекрнстализовано из смеси спирта и бензола ( 4 :1 ) 
или дихлорэтана 

Разные роды Aspergi l lus niger давали разный выход оргосте
рола. Вероятно решающее значение имеют здесь условии фермен
тации (питательная среда, приход воздуха) н возраст плесени. 

Выход сырого эргостерола был 0.12 — 0.17%, после очистки 0,08 — 
0,12%. Потерн в лабораторных условиях были большие, так как нам 
приходилось работать малыми количествами. 



S U M M A R Y 

The cornent of ergosterol in Aspergi l lus njger, proceeding 
f rom a factory of citric has been determined. — 

T w o pr inc ipal methods of extraction of ergosterol have 
been appl ied: 

1. extraction of fats and sterols, and the hydrolysis of fats 
fo l lowed by the Isolation of ergosterol f rom the unhydrol i-
zed part; 

2. hydrolysis of the whole mater ia l wi th potassium hy 
droxide i n hydrated alcohol and the extraction of the unhy-
drolised part with a suitable solvent was executed. The eva 
poration of the solvent left the residue of ergosterol. — 

A number of experiments, modi fy ing both methods were 
carr ied out, in order to f ind a most convenient parameters: 
the quantity of potassium hydroxide, tne t ime of hydrolysis 
and extraction, the k ind and the qual i ty of solvent. — 

The most suitable method was found to be: hydrolys ing 

the fungus with K O H in hydrated alcohol, using ЗО'/о of K O H , 
calculated on the basis of the dry fungus, m ix ing with water, 
f i l ter ing the precipitate, extract ing the solution three times 
with benzene. Then the fungus has been extracted three t i 
mes with alcohol and the solution was f i l tered hot. T h e pre 
cipitate f rom benzene and alcoholic extract was recrystall i-
sed several times f rom the mixture of alcohol and benzene 
(4 : 1) or dichloroethane. — 

Dif ferent kinds of fungus y ie lded various quantities of 
ergosterol. Possibly, the y ie ld depends of the conditions of 
fermentation (medium, aeration) and of the age of fungus. — 

T h e content of the crude ergosterol was 0,12 — 0,17*/c. 
A f te r purif icat ion, it decreased to 0,08 — 0,12°/o. A s we worked 
with small quantities of fungus — on the laboratory scale, 
the losses have been relatively great. — 
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