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Bhisham C. Gupta, Irwin Guttman:  
Statistics and Probability with Applications for 
Engineers and Scientists 
 
Vydal J. Wiley, Hoboken, New Jersey 2013.  
Pevná vazba, 896 stran, cena 109 Euro. 
ISBN 13: 978-1-118-46404-5 

 
Kniha je koncipována jako učebnice aplikované sta-

tistiky a pravděpodobnosti. Podle autorů je určena studen-
tům inženýrských a přírodovědných oborů. Velká část 
příkladů a úloh je však zaměřena spíše na ekonomické 
aplikace. Kniha je poměrně obsáhlá, takže odpovídá při-
bližně dvousemestrálnímu kurzu. Text je členěn celkem do 
19 kapitol, které pokrývají problematiku statistiky a prav-
děpodobnosti od základů až po určitou vyšší profesionální 
úroveň. Kniha je rozdělena na dva přibližně stejně obsáhlé 
oddíly. První je věnován popisné statistice. Jsou v něm 
rozebrány základy sběru statistických dat a jejich zobraze-
ní, typy rozdělení náhodných veličin, pravděpodobnostní 
funkce, teorie odhadu a testování hypotéz. Druhý oddíl je 
zaměřen na různé partie aplikované statistiky, které se 
týkají např. regulačních diagramů, analýzy kategorických 
dat, lineární regrese a její analýzy, návrhem a analýzou 
faktorových experimentů, apod. 

Každá probíraná partie je doplněna řešenými příklady 
a poměrně obsáhlým souborem neřešených úloh. Řešení 
ukázkových příkladů je vždy stručně popsáno a následně 
je demonstrováno, jak lze k řešení dospět pomocí softwaru 
MINITAB (ver. 16) a často také pomocí běžně dostupného 
MS Excelu. Tento přístup k demonstraci řešení typických 
úloh považuji za velmi chvályhodný, neboť převádí mate-
matické vztahy do praktické roviny. Z webovských stránek 
knihy (www.wiley.com/go/statsforengineers) je navíc 
možno získat XLS soubory se vstupními daty k úlohám 
a soubory s makry, které rozšiřují zabudované statistické 
funkce MS Excelu. Kromě toho, na webovských strán-
kách jsou také k dispozici soubory určené pro software 
MINITAB a JMP.   

Knihu bych doporučil zejména tomu, kdo se zabývá, 
nebo hodlá zabývat aplikovanou statistikou na vyšší úrov-
ni. Byla by také vhodná pro pedagogy vyučující uvedenou 
problematiku, neboť v knize lze najít opravdu velké množ-
ství úloh využitelných při výuce.  Pro studenty, učící se 
pouze základy statistiky a pravděpodobnosti, by kniha byla 
až příliš obsáhlá.   

 
Karel Řehák 

 
 
 
 
 

Beck Alain (ed.):  
Glycosylation Engineering of 
Biopharmaceuticals: Methods 
and Protocols  
 
Vydal Humana Press 2013, 355 stran, 
111 obrázků, cena 117,65 Euro. 
ISBN 978-1-62703-326-8 
 

Termín bioléčiva „Biopharmaceuticals“ se obvykle 
vztahuje na proteiny, nukleové kyseliny, či atenuované 
mikroorganismy, které jsou používány pro terapeutické, 
někdy i diagnostické účely. Jsou sem řazeny látky získané 
jinak než chemickou syntézou nebo izolací z biologického 
materiálu, tedy ty produkované rekombinantní technologií. 
Na současném farmaceutickém trhu se v této kategorii 
podílejí podstatným podílem monoklonální protilátky. 
U nich je často výhodné změnit glykosylační profil pro 
zvýšení účinnosti a snížení cytotoxických efektů při jejich 
aplikaci. Kniha „Glycosylation Engineering of Biopharma-
ceuticals: Methods and Protocols“ shrnuje některé metody 
této oblasti. V úvodu jsou popsány způsoby exprese re-
kombinantních imunoglobulinů mucinového typu, jež jsou 
charakterizovány vysokou hladinou O-oligosacharidů, dále 
možnosti použití CHO buněk exkretujících sialyltransfera-
su pro produkci sialylovaných glykoproteinů, expresi gly-
kosylovaných monoklonálních protilátek modifikovanými 
kvasinkami rodu Pichia, příprava Saccharomyces cerevisi-
ae vhodné pro produkci humanizovaných glykoproteinů, či 
genetická úprava bakulovirů pro navození produkce galak-
tosylovaných protilátek ve hmyzích buňkách. Další část 
knihy se zabývá analýzou glykoproteinů včetně přípravy 
nanočipů pro MS/MS charakterizaci glykosylace monoklo-
nálních protilátek, použití streptokokové proteasy pro kon-
trolovanou digesci Cetuximabu a jeho následnou analýzu. 
Jsou zde i kapitoly představující různé metody analýzy 
glykosylačního profilu a monosacharidového složení proti-
látek, hmotnostně spektrometrické analýzy O-oligo-
sacharidu, rychlostní ultracentrifugace, či zjištění hetero-
genity monoklonálních protilátek pomocí běžných chro-
matografických a elektroforetických metod jako je HPLC, 
chromatografie využívající hydrofobních interakcí, nebo 
kapilární elektroforéza. Třetí tematický okruh knihy popi-
suje metody strukturní analýzy glykoproteinových kom-
plexů. Jedná se o identifikaci a charakterizaci epitopů pro-
tilátek nebo studium komplexů protilátky s antigenem 
v podmínkách, zachovávajících nekovalentní interakce při 
hmotnostní spektrometrii a dále analýzu struktury mono-
klonálních protilátek pomocí výměny vodík/deuterium. 
Závěrečná pasáž knihy je věnována farmakokinetickým 
a farmakodynamickým vlastnostem terapeutických protilá-
tek od způsobu vyhodnocení jejich cytotoxicity založe-
ných na měření aktivity uvolněné laktátdehydrogenasy, 
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luminometrického stanovení APT po měření vazby C1q/
C4b molekul komplementu pomocí průtokové cytometrie. 
Nechybí ani protokoly pro použití povrchové plasmonové 
resonance (SPR) pro vyhodnocení vazby Fcγ receptorů 
z rodiny imunoglobulinů na protilátky navázané na čipu 
prostřednictvím proteinu A a metody kvantifikace mono-
klonálních protilátek v séru pomocí hmotnostní spektro-
metrie.  

Kniha přináší přehled o produkci a charakterizaci 
glykoproteinů a jejich komplexů s důrazem na glykosylo-
vané farmaceutické proteiny. Čtenář zde nalezne i proto-
koly pro některé konkrétní metody. Jsem toho názoru, že 
kniha může být užitečným rádcem těm, kteří hledají zá-
kladní orientaci v tomto oboru.  

Tomáš Ruml 
 

 
Kortagere Sandhya (ed.): 
In silico models for drug  
discovery 
 
Vydal Humana Press 2013, 265 stran, 
59 obrázků, cena 101,64 Euro. 
ISBN 978-1-62703-341-1 
 
Kniha „In silico models for drug dis-
covery“ přináší přehled možností vyu-

žití metod pro návrh vakcín i malých molekul jakožto tera-
peutických látek, potenciálně použitelných v boji proti 
infekčním agens, včetně virů. Tento směr je jistě perspek-
tivní a žádoucí v době, kdy infekční onemocnění mají na 
svědomí celosvětově většinu úmrtí. Navíc je stále větší 
hrozbou rozvoj mikroorganismů resistentních 
k antibiotikům i dalším lékům. V úvodu jsou popsány růz-
né in silico modely používané pro virtuální vyhledávání 
léků. Jsou zde představeny jak metody založené na struk-
tuře proteinů, tak i ty vycházející naopak ze struktury li-
gandů. Nechybí ani diskuse o validaci výsledků a budou-
cích trendech výzkumu. Na tuto poměrně stručnou kapito-
lu navazuje přehled dostupných databází mikroorganismů, 
použitelných pro návrh inhibitorů včetně příkladu konkrét-
ní aplikace. Na příkladu Plasmodium falciparum a léků 
používaných pro léčbu malárie je demonstrována aplikace 
in silico modelů pro analýzu příčin resistence a vyhledává-
ní alternativních léků. Další kapitoly jsou orientovány na 
různé metody analýzy vztahu struktury a funkce terapeu-
tických látek a na možnosti predikovat/optimalizovat je-
jich terapeutický účinek, včetně přístupu vycházejícího 
z analýzy významnosti funkčních skupin terapeutických 
molekul. Jsou zde i konkrétní příklady modelů pro mapo-
vání lineárních i konformačních epitopů B-buněk a modelů 
pro výpočet vazebné afinity ligandu a cílového proteinu, 
krátké pasáže přinášející přehled databází pro in silico 
design vakcín a snahy o implementaci software napomáha-
jícího vzájemnému propojení výzkumných laboratoří, hle-
dajících inhibitory stejného patogenu. V závěru knihy jsou 
příklady konkrétních aplikací zaměřených na identifikaci 

funkčně relevantních proteinových domén Helicobacter 
pylori, způsob identifikace látek inhibujících letální faktor 
anthrax toxinu, inhibitorů vstupu HIV do hostitelských 
buněk, inhibici kinas Plasmodium falciparum, nebo návr-
hu inhibitorů ligasy, účastnící se editace RNA Trypanoso-
ma brucei. Tato ligasa je nutná pro viabilitu patogenu jak 
v hmyzím vektoru, tak v krevním řečišti člověka. Závěreč-
ná kapitola je věnována současným strategiím návrhu inhi-
bitorů Mycobacterium tuberculosis, včetně přehledu pou-
žívaných inhibitorů a výpočetních modelů pro tento cíl. 

Kniha přináší přehled přístupů pro in silico návrh 
terapeutických látek použitelných v boji proti závažných 
infekčním onemocněním. I když neobsahuje detailní popis 
pro přímou aplikaci jednotlivých modelů, věřím, že posky-
tuje kvalifikovanou a aktuální informaci. Lze ji proto do-
poručit těm, kteří hledají orientaci v tomto odvětví farma-
ceutického výzkumu. 

Tomáš Ruml 
 
 

Xiaoyuan Chen (ed.): 
Nanoplatform-based molecular imaging 
Vydal J. Wiley 2011, Singapur, pevná vazba, 823 stran. 
ISBN: 978-0-470-76703-0 

 
Kniha s titulem „Nanoplatform-based molecular ima-

ging“ je zaměřena zejména na racionální design ve vodě 
rozpustných biokompatibilních nanočástic pro molekulární 
zobrazování a monitorování procesů v živých buňkách, ale 
i v celých organismech. Molekulární próby založené na 
nanotechnologiích určené pro zobrazování jsou slibným 
nástrojem pro možnou diagnostiku a sledování účinnosti 
léčby řady závažných onemocnění jako jsou např. rakovi-
na, neurodegenerativní a kardiovaskulární choroby. 

K sepsání tohoto titulu skládajícího se ze čtyř částí 
s celkem 32 kapitolami přispělo téměř sto autorů celosvě-
tového formátu. Editorem knihy je profesor Xiaoyuan 
Chen, který je autorem více než 200 publikací. Prof. Chen 
působil na Stanfordské universitě, v Národním institutu 
zdraví (NIH) a v Laboratoři molekulárního zobrazování 
a nanomedicíny (LOMIN). 

Kniha je logicky uspořádaná s vysvětlením základ-
ních principů molekulárního zobrazování, vývoje a synté-
zy nanočástic a materiálového inženýrství. Nejsou opome-
nuty způsoby povrchové modifikace nanočástic, které řídí 
míru jejich biokompatibility, a tím i možnost použití. Další 
kapitoly jsou věnovány vlivu velikosti, tvaru a povrchové 
chemie nanočástic na jejich cytotoxicitu, biodistribuci 
a farmakokinetiku.  

Druhá část knihy je věnována zejména aplikacím 
nanočástic. Jsou vysvětleny základní principy zobrazování 
pomocí počítačové tomografie (CT), magnetické rezonan-
ce (MRI), ultrazvuku, rentgenu a optického zobrazování. 
Zajímavostí je shrnutí poměrně moderní metody zobrazování 
biologických systémů pomocí Ramanovy spektroskopie. 

Třetí část pojednává o technikách inkorporace zobra-
zovacích činidel do lipoproteinů a virových částic. Samo-
statná kapitola je dále věnována uhlíkovým nanotyčinkám 
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a jejich aplikacím v biomedicíně. V neposlední řadě je 
v knize diskutována reálnost teranostiky jako kombinace 
diagnostiky a terapie rakoviny. Několik kapitol se zabývá 
využitím zlatých nanočástic, a to nejen pro biologické 
zobrazování, ale např. také pro fototermální terapii. 

V poslední části publikace je kapitola přinášející no-
vinky v pokrocích aplikací nejnovějších nanotechnologií 
pro molekulární zobrazování. Jsou diskutovány limitace 
a budoucí výzvy těchto metod. 

Velmi komplexní publikaci lze doporučit jak lékař-
ským a vědeckým pracovníkům, tak studentům magister-
ských a postgraduálních programů.     

Silvie Rimpelová 
 
 

POLYSACHARIDY 2013 – DODATKY 

DEVELOPMENT OF GROWTH MEDIUM  
SUITABLE FOR EXOPOLYSACCHARIE  
PRODUCTION BY BIFIBACTERIAANIMALIS 
SSP. LACTIS 
 
MUHANNAD ALHUDHUD, ANDY LAWS,  
and PAUL HUMPHREYS 

 
University of Huddersfield, Queensgate, Huddersfield, 
United Kingdom, HD1 3DH 
u0871646@hud.ac.uk 

 
Complex media are commonly used in studies exam-

ining exopolysaccharide (EPS) production by Bifidobacte-
ria. Quantification and structure analysis of EPS in com-
plex medium can be complicated by interference due to 
EPS-equivalent (EPS-E) polymers contained in media 
components. This study outlines the development and vali-
dation of a broth medium suitable for EPS production by 
B.animalis ssp lactis free from EPS-E substances, and EPS 
isolation procedure.  

 
 

NEW WAY OF PREPARATION OF PHOTO-
CROSSLINKABLE DERIVATIVES 
OF HYALURONIC ACID 
 
MARTIN BOBEK, GLORIA HUERTA-ANGELES, 
EVA PŘÍKOPOVÁ, MARTINA BRANDEJSOVÁ, 
and VLADIMÍR VELEBNÝ 
 
Contipro Biotech s.r.o., 561  02 Dolní Dobrouč, Czech 
Republic 
Martin.bobek@contipro.com 

 

New derivatives from hyaluronic acid (HA) were 
prepared using new methodology by activation of carbox-
ylic acid. Ester substituents, furyl or thienyl acryloyl, al-
low additional stabilization of material after cross-linking 
under UV. Mild reaction conditions without toxic reagents, 
simple up-scale and full biocompatibility make from these 
derivatives an optimal choice for cosmetic or medicinal 
applications, especially for nanofibers or thin film for-
mation. 

 
 

HYALURONAN BASED MATERIALS FOR BONE 
HEALING  
 
JULIE BYSTROŇOVÁ, LUCIE WOLFOVÁ, MAR-
TIN PRAVDA, and VLADIMÍR VELEBNÝ 
 
Contipro Biotech s.r.o., 561 02 Dolní Dobrouč 401, Czech 
Republic 
bystronova@contipro.com 

 
Hyaluronan (HA) is a naturally occurring 

glycosaminoglycan and one of the chief components of the 
extracellular matrix and therefore one of its promising 
applications is a hydrogel-based scaffolds for the field of 
tissue engineering. In this presentation we would like to 
present partial results obtained from development of 
material on the basis of HA hydrogels for bone healing 
and regeneration.  
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POLYSACCHARIDES FROM SEED-MUCILAGE 
OF HYPTIS SUAVEOLENS  
 
ANDREA ČAVARKAPA*, RENATE LÖPPERT, 
SIRIPORN OKONOGI, WERNER PRAZNIK, 
FRANK M. UNGER, and HELMUT VIERNSTEIN 
 
Department of Pharmaceutical Technology and Biophar-
maceutics, University of Vienna, Vienna, Austria 
andrea.cavarkapa@univie.ac.at 
 

Mucilage isolated from seeds of Hyptis suaveolens is 
normally very viscous, almost tasteless and odorless. The 
extracted alkali soluble mucilage was separated into acidic 
and neutral fractions, which  occure in the ratio of ca. 1:1.  

In order to determine their molecular weight and 
monosaccharide composition, they were analysed by Size 
Exclusion Chromatography and after hydrolysis with tri-
fluoroacetic acid by Thin Layer Chromatography. 

Further structural investigations of the both polysac-
charides such as methylation analysis, NMR, HPLC are 
still required. 

 
 

EVALUATION OF THE BAKING QUALITY OF 
WHEAT FLOUR MIXTURES WITH VALUABLE 
GENOTYPES 
 
ONDŘEJ JIRSAa, KATEŘINA VACULOVÁa, PETR 
MARTINEKa, ZDENĚK STEHNOb, and IVANA 
LAKNEROVÁc 

 

a Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kro-
měříž, b Crop Research Institute, Drnovská 507, 161 06 
Praha, c Food Research Institute Prague, Radiová 7, 
108 32 Praha, Czech Republic 
jirsa@vukrom.cz 
 

The aim of the work was to evaluate the baking quali-
ty of wheat flour mixtures with valuable genotypes. These 
mixtures were developed especially with regard to increas-
ing nutritional value of common wheat products. The en-
hancing of nutritional value of final bread product was 
dependent on the amounth and composition of particular 
milling fractions of used valuable genotypes. Common 
retail smooth flour of standard quality and flour from win-
ter wheat cultivar Citrus (yellow endosperm with beta-
carotenoides) were used as a main components for mixture 
preparation. Supplemental components included whole 
meals of winter wheat cv. Skorpion (blue aleuron), emmer 
wheat (cvs. Tapioszele and Rudico) and hulless spring 
barley (cv. AF Lucius, breeding line KM 1057). Mixing 
characteristic of blends showed generally longer dough 
development time and dough stability. No of the blends 
had obviously sticky dough. Bread made from some 
blends resulted in rather dense crumb (especially with 
barley), while some other ones resulted in rather sparse 
crumb. 

This work was financially supported by the Ministry 
of Agriculture of the Czech Republic (QI91B095 and  
RO0211). 
 
 
STARCH AT SYNCHROTRON 
 
SERGE PEREZ 
 
Centre de Recherches sur les Macromolecules Vegetales, 
CNRS, Grenoble, France 
perez@cermav.cnrs.fr 

 
Recent developments in methods and instrumentation, 

using X-ray synchrotron radiations, have contributed to 
major advances in our understanding of the fine structure 
of amylose and amylopectin. The structure of the starch 
granule slowly unravels with new insight into key structur-
al features. The presentation will review and distinguish 
between those structural features that have received wide-
spread acceptance and those that are still under debate, 
with the ambition of being educational and to provide 
stimulation for further fundamental investigation into the 
starch granule as a macromolecular assembly.   

 
 

IDENTIFICATION OF POLYSACCHARIDES 
IN MEDICAMENTS AND FOOD SUPPLEMENTS 
 
JAN PRAVDA, ANDRIY SYNYTSYA, ROMAN BLE-
HA, and JANA ČOPÍKOVÁ 
 
Department of Carbohydrates and Cereals, ICT Prague, 
Technická 5, 166 28 Praha 6, Czech Republic 
pravdaj@vscht.cz 

 
Polysaccharides are often part of medicaments and 

food supplements and perform many different functions in 
them. Presence of declared polysaccharides can be found 
by infrared spectroscopy quite simply. On the other hand, 
previous work has shown problem for some samples, 
where interference in MIR region did not allow identifica-
tion of polysaccharides. The aim of this presentation is to 
find the reliable purifying procedure of medicaments and 
food supplements and then to identify declared polysac-
charides by infrared spectroscopy.  

 
Financial Support from Specific University Research 

(MSMT No. 20/2013). 
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IN SITU CROSSLINKABLE VERY LOW MOLECU-
LAR WEIGHT CONJUGATE OF HYALURONIC 
ACID AND TYRAMIN 
 
MARTIN PRAVDA, JULIE BYSTROŇOVÁ , LUCIE 
WOLFOVÁ AND VLADIMÍR VELEBNÝ 
 
Contipro Biotech s.r.o., 561 02 Dolní Dobrouč 401, Czech 
Republic 
pravda@contipro.com 
 

Hyaluronan-tyramine conjugates (HA-TA) are prom-
ising materials for application in biomedicine. HA-TA is 
capable to undergo horseradish peroxidase (HRP) mediat-
ed crosslink reaction which leads to hydrogel formation. 
Recently our group developed new type of HA-TA deriva-
tive where tyramine moiety is to the polymer backbone 
attached via suitable aliphatic linker (HA-LIN-TA). Very 
low Mw (40 kDa) of this conjugate allows preparation of 
low viscose solutions with broad range of polymer contain 
(0,5–15 % (w/w)). Presence of aliphatic linker increases 
efficacy of crosslink reaction. In result despite of low Mw 
of conjugate crosslink reaction is sufficiently effective for 
hydrogel formation. 

REFERENCES 
 
  1.  Darr A., Calabro.: A. J. Mat. Sci.: Mater. Med. 20, 33 

(2009). 
  2. Wolfova L., Pravda M., Nemcova M., Velebny V.: 

J. Tissue Eng. Regen. Med. 6 Suppl. 1, 191 (2012). 
 
 
FIBER FROM HYDROFOBIZED HYALURONIC 
ACID DERIVATE 
 
JOLANA ŠČUDLOVÁ, JIŘÍ BĚŤÁK, TOMÁŠ PITU-
CHA, ROMANA ŠULÁKOVÁ, PAVEL KLEIN, ILO-
NA MATĚJKOVÁ, KLÁRA ŠLEZINGROVA, and 
VLADIMÍR VELEBNÝ  
 
Contipro Biotech, 561 02 Dolní Dobrouč 401, Czech Re-
public 
scudlova@contipro.com 
 

The poster summarizes results from a hydrophobized 
hyaluronan (HHA) fiber formation.  Mechanical properties 
of a native HA fibers are unsatisfactory especially in wet 

conditions, therefore it is advantageous to perform 
a chemical hydrophobization by using palmitoyl side 
chains. HHA fibers show unique physical-chemical, me-
chanical and biological characteristics. Furthermore, HHA 
fibers are strong enough to be textile processable.  
 
 
EFFECT OF Fusarium INFECTION ON THE CON-
TENT OF SELECTED POLYSACCHARIDES IN 
BARLEY GRAIN 
 
KATEŘINA VACULOVÁa, JARMILA MILOTOVÁa, 
IRENA SEDLÁČKOVÁa, MARTA ZAVŘELOVÁa, 
MILENA ZACHARIÁŠOVÁb, JANA HAJŠLOVÁb, 
JAROSLAVA EHRENBERGEROVÁc, and PAVLÍNA 
SMUTNÁc 

 

a Agrotest Fyto, Ltd., Havlickova 2787, 767 01 Kromeriz, 
b Institute of Chemical Technology Prague, Technicka 3, 
166 28 Praha 6, c Mendel University in Brno, Ze-
medelska 1, 613 00 Brno, Czech Republic 
vaculova@vukrom.cz 
 

Infection of stands by fungi of the genus Fusarium 
leads to a decrease in yield and quality of barley grain due 
to the presence of mycotoxins, their toxic secondary me-
tabolites. A set of 29 cultivars and genetic resources of 
spring barley, grown at two locations (Kroměříž, Žabčice) 
in 2011–2012 in an experiment with natural infection and 
inoculation with F. culmorum, was used to study the rela-
tionship between a level of infection and the content of 
selected polysaccharides (starch, fibre, beta-glucans). The 
results revealed that the inoculation was a significant fac-
tor of variability for beta-glucans only, the content of 
which reduced due to an increased infection pressure. Con-
tents of examined trichothecenes and zearalenones in grain 
ranged from the limit of quantification (LOQ) to 22210 
g kg–1 (DON – deoxynivalenol; cv. Ricardo, inoculated 
variant) and were affected by both year and location. Sig-
nificant negative correlations between DON-3G 
(deoxynivalenol-3-glucoside), DON and beta-glucan con-
tent in grain detected in groups of cultivars with covered 
grain, standard starch or 2-row spike were not confirmed 
in sets with opposite characters, i.e. naked caryopses, 
waxy starch or 6-row spikes. The results of the study cor-
respond with the data that the differences in the level of 
Fusarium infection and mycotoxin accumulation in indi-
vidual barley materials are influenced by morphological 
and vegetative specificities determined by the genotype 
rather than by differences in the content of basic compo-
nents of grain.  
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Since glucan therapy has achieved great success in 
preclinical animal models, many efforts have been made to 
determine their therapeutic efficacy in humans. Currently, 
at least 20 clinical trials are running, including cancer ther-
apy. Some of the trials are under way in the Czech Repub-
lic. Although data from most of these trials have not been 
released, published data suggest strong effects on immune 
system and cancer growth. 
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Fruiting bodies of edible mushrooms are known as 

a plentiful source of various bioactive compounds includ-
ing proteins, phenolics, triterpenes and polysaccharides1. 
These compounds, i.e. cell wall polysaccharides 
(β-glucans, chitins)2, the main sterol (ergosterol)3, etc. are 
responsible of antioxidant, antimicrobial, inmunomodula-
tory and other biological activities supporting human 
health. Apparently, hypocholesterolemic activity of mush-
rooms is reached by two different ways: (a) impairing the 
cholesterol absorption during digestion process or (b) 

blocking cholesterol synthesis pathway. Several fungal 
species are able to inhibit 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl 
CoA reductase (HMGCR), a key enzyme of cholesterol 
metabolism4. 

This work is focused on a suitable isolation procedure 
to fractionate fruiting body matrix from Pleurotus os-
treatus and Lentinula edodes and obtain fractions with 
HMGCR inhibition properties.  HMGCoA reductase inhi-
bition was successfully maintained in the P. ostreatus dia-
lyzed fractions, but some problems in the enzyme assay 
connected with interferences were found for the fractions 
from L. edodes. FTIR spectroscopy was applied to evalu-
ate the general composition and purity of the obtained 
fractions. In order to purify these fractions and thus under-
stand the chemical nature of the inhibitor, several washing 
procedures were applied. The combination of used prepar-
ative methods (extraction, dialysis and washing with aque-
ous ethanol) was effective to remove phenolics and small 
molecules and thus purify reminder proteins.  Several rati-
os of carbohydrates vs. proteins vs. phenolics were found 
depending on the dialysis fraction and the washing step. 
Mannitol was identified as one of the main low molecular 
fruiting body component of L. edodes, but not of P. os-
treatus that is in agreement with previous studies5,6. 
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