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Povzetek: Chlorella vulgaris (C. vulgaris) je zelena evkariontska enocelična mikroalga, ki uspeva tako
v površinskih vodah kot na kopnem. Prvič jo je leta 1890 opisal danski mikrobiolog Martinus Willem
Beijerinck. Majhna kroglasta alga se razmnožuje nespolno, z avtosporulacijo in dobro uspeva v težkih
razmerah, je odporna proti škodljivcem, se hitro razmnožuje in ne potrebuje posebnega gojišča. Zaradi navedenega je zanimiva za industrijsko gojenje. Bila je tudi ena prvih mikroalg, ki so jih začeli
proizvajati v komercialne namene.
Zaradi visoke vsebnosti esencialnih aminokislin, poli-nenasičenih maščobnih kislin, antioksidantov ter
protimikrobnih in protivnetnih učinkovin so alge zanimive za prehransko, farmacevtsko in kozmetično
industrijo. Sposobnost kopičenja lipidov jih uvršča visoko na lestvici potencialnih alternativnih virov
za pridelavo biogoriv. Spekter njihove uporabnosti pa se širi tudi na področje čiščenja odpadnih voda,
saj lahko iz onesnaženih voda porabljajo dušik, fosfor in amonijak, ter akumulirajo nekatere škodljive
snovi, kot so npr. težke kovine.
Ključne besede: mikroalge, Chlorella vulgaris, uporaba, gojenje, biološko aktivne učinkovine, zelene
tehnologije, zelena alga

ALGE
Med alge v splošnem prištevamo organizme, ki
so sposobni fotosinteze, a jih ne moremo uvrstiti
med višje rastline. Strokovnjaki ocenjujejo, da je
na svetu med 30.000 do več kot 1.000.000 vrst
alg. Razpon ocene je širok, saj na področju taksonomije alg namreč še vedno ni soglasja o tem,
kako opredeliti posamezne vrste[1]. Možnih
razvrstitev alg je več, v grobem pa jih lahko glede
na njihove morfološke značilnosti razdelimo na
zelene alge (Chlorophyta), zlato-rjave in rjave
alge (Phaeophyta), rdeče alge (Rhodophyta),
evglenoide
(Euglenophyta),
dinoflagelate
(Dinoflagellata) in diatomeje (Chrysophyta)[2].
Včasih so med alge poleg evkariontskih prištevali
tudi fotosintetsko aktivne prokariontske organizme (npr. modrozelene cepljivke, cianobakterije), vendar so raziskave pokazale, da je prokariontske alge bolj smiselno uvrstiti med bakterije. Kljub temu, modro-zelene alge mnogi še
vedno obravnavajo kot alge[3].

Alge uspevajo v številnih vodnih okoljih (tako v
sladki vodi kot v morju), na prsti in na kamnitih
podlagah. Lahko so prosto plavajoče (planktonske), pritrjene na različne površine (bentoške)
ali rastejo lebdeče na vodni površini (neustonske). Endolitične alge lahko najdemo v poroznih kamninah ali na površinski skorji puščavskih tal[2]. Med algami lahko najdemo tudi kar
nekaj ekstremofilov, npr. take, ki rastejo v
izredno suhih ali slanih okoljih. Toleranco in pa
inhibitorni učinek slanosti na rast lahko lepo
spremljamo na primeru Dunalielle, ki uspeva v
Mrtvem morju. Opaziti jo je mogoče le po
močnem zimskem deževju, ki povzroči rahel padec slanosti omenjenega morja. Čeprav alge za
svojo rast potrebujejo vodo, so nekatere odporne na sušenje in lahko preživijo (vendar ne
morejo rasti) tudi daljša sušna obdobja[1].
Večina alg lahko preživi samostojno, a jih kljub
temu pogosto najdemo v simbiozah z glivami
(lišaji), mehkužci, koralami in rastlinami, nekaj
alg je tudi parazitskih[2].
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Slika 1: Dunaliella tertiolecta pod optičnim mikroskopom (fotografija iz arhiva avtorjev).
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Alge so v osnovi fotoavtotrofni organizmi, kar
pomeni, da so s fotosintezo sposobne pretvarjati
svetlobno energijo v kemično. V določenih pogojih sicer nekatere vrste lahko rastejo tudi
heterotrofno. To pomeni, da kot vir energije
uporabljajo preproste organske spojine (na primer ogljikove hidrate), ki jih dobijo iz okolice.
Enako kot rastline, alge v procesu fotosinteze
porabljajo ogljikov dioksid in vodo, kot odpadni
produkt pa nastaja kisik. To pretvorbo
omogočajo klorofil in podobni pigmenti, ki absorbirajo svetlobo v vidnem območju spektra.
Ker ima svetlobna energija lahko tudi negativne
učinke, alge pred njimi ščitijo nekateri metaboliti, kot so sporopolenin in aminokisline, podobne mikosporinu, ki absorbirajo del tega sevanja
[4]
.

Slika 2: Strukturi klorofila a in b.

Slika 3: Chlorella vulgaris, pogled z optičnim in fluorescenčnim mikroskopom. Pigmenti, kot je klorofil,
absorbirajo svetlobo določene valovne dolžine (na levi sliki vidimo zelene kloroplaste) in oddajajo
svetlobo višje valovne dolžine v rdečem območju (na desni sliki vidimo fluorescenco klorofila). (Fotografija iz arhiva avtorjev).
Alge tako predstavljajo enega od ključnih
proizvajalcev kisika na našem planetu, in so,
podobno kot rastline na kopnem, tudi začetni
člen v prehranjevalni verigi v vodnih okoljih.
Po velikosti so zelo raznolike. Mikroalge
(enocelične alge) so lahko velike od manj kot
mikrometer (npr. cianobakterije Prochlorococcus
v premeru merijo približno 0,5 μm, zelena

morska alga Ostreococcus približno 1 μm) do
nekaj mikrometrov, celice morske diatomeje
Ethmodiscus lahko merijo celo 1 mm. Bentoške
alge, to so tiste, ki rastejo pritrjene na podlago, v
v povprečju velike med nekaj centimetri in nekaj
metri, morski rjavi Macrocystis pa lahko zraste
do kar 60 m[1].
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Alge se lahko razmnožujejo spolno ali nespolno,
s preprosto cepitvijo celic. Slednja je značilna
predvsem za mikroalge. Pogosto sta prisotni obe
vrsti razmnoževanja, pri čemer v ugodnih pogojih običajno poteka nespolno, v neugodnih pa
se aktivira spolno razmnoževanje, ki omogoča
izmenjavo in naravno selekcijo genov. Pri
mnogih vrstah spolno razmnoževanje spodbudijo
večje spremembe v okolju, npr. padec temperature, sprememba slanosti, dostopnosti anorganskih hranil kot so fosfor, dušik in magnezij, ali
skrajšanje dneva.
Življenjskemu ciklu, ki vključuje fazi spolnega in
nespolnega razmnoževanja, pravimo metageneza. V njej se izmenjujeta diploidna (sporofit) in
haploidna (gametofit) generacija alge. T.i. sporofit ima dvojni set kromosomov in v sporangiju
s procesom redukcijske delitve tvori in v okolico
sprošča spore. Spore so haploidne celice (t.j.
imajo en set kromosomov) iz katerih se razvije
bodisi ženski, bodisi moški gametofit. Gametofit
v gametangiju proizvaja ustrezne spolne celice –
gamete, ki so prav tako haploidne, in pogosto
običkane. Ženska in moška gameta se v fazi
oploditve združita v zigoto, iz katere se razvije
nov sporofit. Dolžine faz v življenjskih ciklih
spolno razmnožujočih se alg se med posameznimi vrstami razlikujejo. Pri nekaterih je
prevladujoča oblika sporofit, pri drugih gametofit. Še posebej pri sladkovodnih vrstah alg, zigota
pogosto preide v mirujoče stanje, t.i. zigosporo.
Ta ima debelo, odporno, celično steno in vsebuje
večjo zalogo hranil. Po ugodnem okoljskem
dražljaju, kot je primer povečanje svetlobe, temperature ali hranilnih snovi, pa vzkali in zopet
vstopi v cikel rasti[5].
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Uporabnost alg
Čeprav po svetu za različne namene gojijo številne mikroalge, je najbolj razširjena uporaba cianobakterije Spirulina ter zelenih mikroalg iz rodov Chlorella, Dunaliella in Haematococcus[6].
Uporabljali so jih že zelo zgodaj, obsežnejša
proizvodnja pa se je začela šele v 50. letih prejšnjega stoletja. Po drugi svetovni vojni so se
namreč začela intenzivna raziskovanja, predvsem
v ZDA, Nemčiji, Izraelu, Češki, Japonski, Tajski,
Franciji in Italiji, in tako je industrija na tem področju v kratkem času napredovala in se relativno hitro razširjala.
Spirulina in Chlorella se pogosto uporabljata kot
dopolnila v prehrani. Največ Spiruline trenutno
proizvedejo na Kitajskem in v Združenih državah,
vedno več pa tudi v Indiji in na Tajskem. Z gojenjem Chlorelle so začeli na Japonskem, danes
pa sta med glavnimi proizvajalkami poleg omenjene še Tajvan, Kitajska[7].

Biogoriva
Biogoriva so goriva, pridobljena iz različnih obnovljivih bioloških virov. Med njimi najdemo biodizel, biovodik, bioetanol in bioplin. Surovine
prve generacije biogoriv (oznaka FGF) so
predstavljale užitne rastline (bogate z olji, sladkorji ali škrobom), surovine druge generacije
(oznaka SGF) so vključevale neužitne rastline in
neužitne dele rastlin, odpadni les, trdne
komunalne odpadke ipd., v tretji generaciji
(oznaka TGF) pa so se kot perspektivne izkazale
alge. Prednost teh so neodvisnost od trga hrane,
ter njihova hitra rast ter visoka produkcija
uporabnih snovi (predvsem lipidov)[8]. Pridobivanje biogoriva iz mikroalg kljub temu zaenkrat
še ni razširjeno, saj problem predstavljajo visoki
stroški predelave[4].

Uporaba v prehrani

Slika 4: Cikel razmnoževanja zelenih alg (Povzeto
po https://schoolbag.info/biology/living/141.html).

Alge so dober vir esencialnih aminokislin,
maščobnih kislin, mikrohranil, vitaminov in mineralov. Poleg tega vsebujejo veliko koristnih
mineralov, vlaknin, vitaminov in polifenolov[9]. V
suhi biomasi vsebujejo 50-70 % beljakovin. V teh
je velik delež esencialnih aminokislin, ki jih naše
telo ne more sintetizirati samo in jih zato moramo vnesti s prehrano. Alge vsebujejo tudi koristne pigmente – klorofile, karotenoide in fikobiline, ki delujejo kot pre-vitamini in antioksidanti, uporabni pa so tudi kot barvila[8].
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Uporaba alg v okolijskem inženirstvu

Slika 5: Prehransko dopolnilo na osnovi alge
Chlorella (Vir: http://www.alge-chlorella.si/).

Uporaba v medicini, farmaciji in kozmetični
industriji
Čeprav se morske alge že dolgo časa uporabljajo
v tradicionalni in ljudski medicini, se je njihova
uporaba v sodobni medicini pričela šele leta
1950.
Kot omenjeno, so vir antioksidantov in vitaminov, v nekaterih pa so našli tudi snovi, ki delujejo
protibolečinsko, protivnetno (primer so sulfati
polisaharidov, zlasti fukoidini iz rjavih alg, alkaloidi – kaulerpini, izoliranih iz rdečih in zelenih
morskih alg, ter karotenoidi – fukoksantin in
astaksantin[10]), protimikrobno (zavirajo rast
bakterij in virusov) in protitumorsko (npr. ekstrakti, bogati s sicer toksičnim debromoaplisiatoksinom iz alg Lyngbya majuscula, Oscillatoria
nigroviridis in Schizothrix calcicola[10]). Izvlečke iz
alg najdemo tudi v pripravkih proti kašlju in za
celjenje ran[10].
Posebej naj omenimo karotenoide. To so rumeno-oranžni pigmenti, ki v algah, rastlinah, pa
tudi nekaterih bakterijah in glivah delujejo kot
pomožna fotosintezna barvila in ščitijo pred
negativnimi učinki svetlobnega sevanja. Do danes so odkrili že okoli 700 tipov naravnih karotenov, od katerih jih lahko človeško telo absorbira,
transportira in shrani ter uporabi 50[11]. V več raziskavah se je pokazalo, da ugodno učinkujejo na
širok spekter bolezni. Učinek je odvisen od molekulske sestave posameznega karotenoida, saj
ta vpliva na njegove kemijske in fizikalne lastnosti. Njihova biosinteza v algah je odvisna od
vrste, starosti in vplivov okolja.
Razne snovi, ki jih najdemo v mikroalgah s
pridom izkorišča tudi kozmetična industrija. Pogosto se uporabljajo iz alg pridobljena
zgoščevalna sredstva (snovi, ki nase vežejo vodo)
in antioksidanti. Med drugim se nahajajo v nekaterih vlažilnih in regenerativnih izdelkih za nego
kože in las.

V algah mnogi vidijo velik potencial za čiščenje
okolja. Sposobne so namreč rasti v odpadnih
vodah[8], iz katerih odstranjujejo organske snovi
in minerale, ki jih izkoriščajo za svojo rast (npr.
nitrate in fosfate ter nekatere toksične organske
molekule), privzemajo in akumulirajo tudi težke
kovine, kot na primer nizke koncentracije bakrovih, nikljevih, cinkovih, kadmijevih, svinčevih in
živosrebrnih ionov[12]. Ob tem vršijo fotosintezo
in z njo iz zraka odstranjujejo ogljikov dioksid.

ZELENA ALGA CHLORELLA VULGARIS
Klasifikacija[13]:
Domena
Kraljestvo
Deblo
Razred
Red
Družina
Rod
Vrsta

evkarionti (Eukaryota)
rastline (Plantae)
zelene alge (Chlorophyta)
Trebouxiophyceae
Chlorellales
Chlorellaceae
Chlorella
Chlorella vulgaris

Chlorello vulgaris (C. vulgaris) je leta 1890 opisal
znan nizozemski mikrobiolog Martinus Willem
Beijerinck. Ime rodu (Chlorella) izvira iz grške besede chloros (Χλωρός), kar pomeni zeleno, in latinske pripone -ella, ki se nanaša na njeno mikroskopsko velikost. Na Zemlji je prisotna že od
predkambrijskega obdobja pred 2,5 milijarde
let[14].

Slika 6: Zelena alga Chlorella in njeni organeli
(Povzeto po Safi in sodelavci[14]).
C. vulgaris je evkariontska zelena alga. Večino
celice zapolnjuje en sam kloroplast. Ob stresnih
pogojih se v citoplazmi tvorijo lipidne kapljice, v
kloroplastu pa nastanejo škrobna zrna[14][15].
Algno celico obdaja čvrsta celična stena, ki se
spreminja s celičnim ciklom. Po delitvi je celična
stena hčerinske celice gosta in tanka (nekje 2
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nm). Stena celice se postopoma debeli do
končnih 17–21 nm[14]. V splošnem se C. vulgaris
razmnožuje nespolno, s t.i. avtosporulacijo.
Materinska celica se razcepi na štiri hčerinske celice. Ko vsaka od novonastalih celic v fazi zorenja
razvije svojo celično steno, celična stena
materinske celice poči in hčerinske celice se
sprostijo v okolje. Ostanki celične stene
materinske celice pa služijo kot hranilo za novo
nastale hčerinske celice[14]. Zaradi preprostega
celičnega cikla, hitre rasti, se Chlorella že dolgo
uporablja kot modelni mikroorganizem za
proučevanje fotosintetskih in presnovnih procesov, ki so podobni kot pri višjih rastlinah[6].
Chlorella lahko raste fototrofno, v prisotnosti organskih hranil pa tudi miksotrofno ali
heterotrofno. Zaradi uspevanja v nekaterih
»neugodnih« pogojih in visoki odpornosti na
škodljivce, je primerna za proizvodnjo tudi v
večjem merilu[14].
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kovih hidratov in 10 % lipidov. V njej najdemo 9
esencialnih in 5 neesencialnih aminkislin[13]. Vsebuje pomembne vitamine kot so B1, B2, B12, K, E
in C ter nikotinska kislina.

Uporaba v medicini
Trenutno je uporaba Chlorelle najbolj razširjena
na Japonskem. Izkazalo se je, da izboljšuje odpornost in deluje protivnetno. Ugotovili so, da
zavira pojav starostnih bolezni, kot so bolezni
srca in ožilja, visok pritisk in siva mrena.
Zmanjševala naj bi tudi tveganje za arterosklerozo in spodbujala sintezo kolagena v
koži[14]. Poleg omenjenega, ekstrakt Chlorelle
(imenovan tudi Dermochlorella) dodajajo v
izdelke za nego kože, saj naj bi peptidi in aminokisline v njem imeli pomlajevalni učinek in
delovali poživljajoče ter vlažilno[4][17][18].
Chlorella vsebuje karotenoide β-karoten, lutein,
zeaksantin, astaksantin in kantaksantin[19].

Uporaba v prehrani
Hranilna vrednost Chlorelle je približno 3 kCal/g.
Vsebuje približno 55 % beljakovin, 15 % oglji-

Slika 7: Prikaz biološko aktivnih učinkovin (antioksidantov) v zeleni algi Chlorella.
Lutein in zeaksantin sta antioksidanta, ki celico
varujeta pred prostimi radikali. V človeškem telesu ju najpogosteje najdemo v očeh, kjer preprečujeta oksidativne poškodbe očesnega tkiva
zaradi delovanja svetlobe. Poleg tega oba pripomoreta k zdravljenju manjših poškodb kože in
zmanjšujeta tveganje za pojave kapi, bolezni srca
in raka na dojkah. Tudi β-karoten (pre-vitamin A)
je antioksidant (z metabolizmom ga telo lahko
pretvori v vitamin A). Poleg opisanega se lahko

pomembno vpleta v nadzoru rasti tumorja[20] in
okrepi imunski sistem[11]. Vendar pa je pretirano
uživanje β-karotenov lahko tudi škodljivo. Opazili
so, da v določenih odmerkih lahko pripomore k
nastajanju tumorjev (zlasti pri kadilcih), ter
povzroča raka pljuč in kožne bolezni [21][22].
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Čiščenje odpadnih voda in predelava biomase v biogoriva
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uporabljajo tudi za druge namene (npr. za pridelavo hrane in biogoriv)[14].

Iz različnih vrst odpadnih voda, kot so tekstilne,
komunalne, kmetijske odpadne vode in odplake,
lahko C. vulgaris pri gojenju v fotobioreaktorju
fiksira do 74 % (v vodi raztopljenega) ogljikovega
dioksida, absorbira 45–97 % vezanega dušika,
odstrani 28–96 % fosfatov ter v odpadni vodi
zmanjša kemijsko potrebo po kisiku (COD) za 61–
86 %. C. vulgaris se zato uvršča med obetavne
mikroorganizme za bioremediacijo odpadnih
voda z visokim potencialom za odstranjevanje
amonijaka in manjših količin fosfatov v vodi[14].

Industrijsko gojenje Chlorelle vulgaris
Avtotrofna rast
Pri avtotrofnem načinu gojenja alg lahko
uporabljamo tako odprte kot zaprte sisteme.
Odprti bazeni so najcenejši in zato tudi najpogostejši načini proizvodnje alg v velikem obsegu.
Med take sisteme so uvrščene naravne vode
(jezera, lagune in ribniki), bazeni odpadne vode
in umetni ribniki. Ti so običajno zgrajeni poleg
elektrarn ali težke industrije, ki odvaja velike količine ogljikovega dioksida. Da bi vsem celicam
omogočili enakomerno izpostavljanje sončni
svetlobi, je priporočena globina ribnika 15–50
cm in mešanje kulture. Zaradi tveganja
onesnaženja je potreben strog okolijski nadzor
izhlapevanja vode, onesnaževalcev, bakterij in
rasti drugih vrst alg[14]. Kot alternativo z manjšimi
tveganji so uvedli zaprte fotobioreaktorje. V teh
biomasa raste v nadzorovanem okolju (pH, jakost svetlobe, temperatura, koncentracija ogljikovega dioksida). To omogoča dodatni nadzor
nad rastjo alg ter pridobivanje več in
kvalitetnejše biomase za proizvodnjo visoko kakovostnih farmacevtskih, prehranskih in kozmetičnih izdelkov[14].
Heterotrofna rast
Heterotrofni način gojenja alg ne zahteva svetlobe, alge se hranijo z organskim virom ogljika.
Mikroalge rastejo v bioreaktorju ali fermentorju
z mešalnim rezervoarjem. Pri uporabi te metode
lahko pričakujemo višjo stopnjo rasti, nižje
stroške žetve in nabiranja biomase ter visoko
koncentracijo komponent kot so lipidi. Uporabni
viri ogljika za C. vulgaris, so glukoza, acetat, glicerol in glutamat. Najhitreje raste pri dodajanju
glukoze. Glavna pomanjkljivost takega sistema je
visoka cena in razpoložljivost sladkorjev, ki se

Slika 8: Algni reaktor za optimalno fotosintetsko
proizvodnjo (Vir:

https://www.hatch.blue/blog/2019/6/20/thepromise-that-is-heterotrophic-microalgae-cultivation)

Miksotrofna rast
C. vulgaris lahko hkrati izvaja fotosintezo in izkorišča organska hranila iz okolice. Pri tem načinu
celice niso strogo odvisne od svetlobe ali organskega substrata, ta način zato omogoča hitro
produkcijo biomase in visoko vsebnost lipidov[14].

Optimalni pogoji za gojenje C. vulgaris
Svetloba
C. vulgaris se pod različnimi valovnimi dolžinami
svetlobe vede različno. Ko jo gojimo pod modro
svetlobo, se celice delijo počasi. Pod rdečo, se
celice delijo hitreje, vendar nimajo časa, da
dozorijo. Zelena svetlobo pigmenti v celici slabo
absorbirajo. Najbolj primerna za gojenje te vrste
alg je bela svetloba, saj so v njej prisotne vse
valovne dolžine svetlobe. Rdeča svetloba spodbudi celice, da se hitreje delijo, modra svetloba
jim dovoli, da dozorijo, zelena pa prodre globje v
kulturo. Tako lahko celice alg belo svetlobo relativno učinkovito pretvorijo v biomaso[23].
Raziskave kažejo na prednosti nestalnega osvetljevanja alg, saj te rastejo enako hitro pri intervalni ali stalni osvetljavi, cena gojenja pa je v
prvem primeru nižja. Poleg tega se pri večini fototrofnih mikroalg (med njimi tudi C. vulgaris)
celične kulture delijo predvsem v odsotnosti
svetlobe[24].
Vir ogljika
Najpomembnejše hranilo, ki ga alge potrebujejo,
je ogljik, saj je osnova vseh molekul, ki gradijo in
omogočajo delovanje celice. Če je kultura av6/8
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totrofna, kot vir ogljika porablja ogljikov dioksid
ali hidrogenkarbonate (kot je soda bikarbona).
Za dovajanje ogljikovega dioksida navadno
uporabljajo z ogljikovim dioksidom obogaten
zrak. Če je kultura v heterotrofni fazi rasti, kot vir
ogljika uporablja organske molekule (npr.
glukoza, škrob, acetati, glicerol, itd.). Primer
učinkovitega sistema za proizvodnjo biomase C.
vulgaris je cevasti fotobioreaktor, z dovodom
zraka, z 8 % vsebnostjo ogljikovega dioksida[24].
Cevasta konstrukcija omogoča dobro osvetljenost za avtotrofno rast.
Vpliv dušika
Koncentracija dušika v gojišču je za C. vulgaris
zelo pomembna, saj regulira rast celic in
nastanek lipidov v celici. Raziskave so pokazale,
da sta za C. vulgaris najboljša vira dušika kalijev
nitrat in sečnina[24].
Vrednost pH
C. vulgaris ni zelo občutljiva na pH, saj lahko
raste vse od pH 4 in do pH 10. Po nekaterih virih
največjo produkcijo biomase doseže pri pH 9 (v
bazičnih pogojih)[24].
Mešanje
Mešanje preprečuje posedanje alg, izboljša izmenjavo plinov med kulturo in zrakom ter celicam v kulturi zagotavlja, da so enakomerno
izpostavljene hranilom in svetlobi[13]. Poznanih je
več tehnik mešanja kulture, izbira tehnike je posledično odvisna od več dejavnikov (vrsta alge,
sistem in pogoji gojenja, itd.).
Temperatura
C. vulgaris lahko raste pri temperaturah od 16 °C
pa do 35 °C. Optimalna temperatura za gojenje
C. vulgaris je blizu 30 °C[24].
Pri temperaturah pod 16 °C se rast celic upočasni, pri temperaturah nad 35 °C pa običajno
odmre[13].

Slika 9: Gojenje C. vulgaris pri kontrolnih pogojih
v računalniško vodenem laboratorijskem reaktorju avtorjev članka.
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