вцпrк
офiцiйного опонента доктора бiологiчних наук Горового Леонтiя Федоровича
на дисертацiйну роботу

Олега Валерiйовича Федотова

<<Бiотехнологiчпi засади реryлюваItця i використанця прооксидантно_

антиоксидантноi активностi базидiевих

грибiв>>,

-

висунуту нв здобуття наукового ступеня доктора бiологiчних наук
за спецiальнiстю 03.00.20

.ЩИСертацiйна робота
бiотехнологiТ. Рукоп

О.В. Федотова

-

бiоmехнолоеiя

с закiнченою на}.ковою працею в га_llузi

с дисертацiйноi роботи оформлений

у

вiдповiдностi до

вимог чинного законодавства УкраiЪи. !исертацiя написана |рамотною
украТнською мовою, стиль викладеннrI вiдповiдас прийнятому в науковiй
лiтературi.

На

захист дисертацiя представлена

у

формi рукопису. Вона

побудована за традицlиним
пооудована
традицiЙним планом, викладена
викладена на JZ)
cTopiHKax, мlстить
мiстить
325 сторlнках,

анотацiю, змiст, всryп, огляд лiте lаryри, роздiл <Матерiали

4,5,6,'7,8 i 9, висновки,

методи

викладенi

в

список використаних джерел,

6

дослiджень>>, результати експеримента-IIьних дослiджень,

роздiлах 3,

i

додаткiв до дисертацii, а також 2З таблицi

i

З8 рисункiв. Основний змiст

роботи викладено на 288 cTopiHKax. Список використаних джерел мiстить
425 найменувань, з-помiж яких 245

- латиницею.

Сформульована автором мета роботи полягае

в розробцi наукових

засад використання прооксидантно-антиоксидантноi активностi базидiсвих

грибiв для пiдвищення ефективностi процесiв Тх бiотехнологiчного
культивування. Завдання, якi поставив перед собою автор дJш досягнення
цiеТ мети, детillrьно iнформують про Bci етапи дослiдження:

видiлити та вивчити pocToBi характеристики штамiв базидiевих
грибiв;

- встановити piBeHb та взаемозв'язок пок€вникiв накопиченнlI бiомаси,
перекисного окислення лiпiдiв i прооксидантноi, антиоксидантноТ,
оксидоредукт€lзноi

- виявити

активностей в процесi культивування штамiв;

ефективнi фактори, що впливають на piBeHb перекисного

окислення лiпiдiв; прооксидантноi, антиоксидантноТ

i

оксидоредуктазноТ

активностей в процесi культивування штамiв;

лiпiдiв та прооксидантноi, антиоксидантноТ, оксидоредуктазноi активностей
в процесi культивування штамiв;

дантно-антиоксидантноi системи для селекцii та пiдви Iення ефективностi
продуцентiв бiологiчно активних речовин;

-

розробити методичнi пiдходи iнтенсифiкацiТ

i

оптимiзувати схему

бiотехнологii ферментних препаратiв грибних оксидоредуктаз та визначити
iх ocHoBHi фiзико-бiохiмiчнi характеристики;

-

визначити BMicT полiфенолiв та пiгментiв

-

каротиноiдiв i меланiнiв

та гIровести вiдбiр штамiв перспективних продуцентiв цих речовин;
- розроб ити та апробувати

способи

використаннjI

прооксидантно-анти-

оксидантноi активностi базидiевих грибiв в бiотехнологiТ.

Об'ектами дослiдження обрано ферментативЕу i неферментативну
складовi прооксидантно-антиоксидантноi системи 58 штамiв 13 видiв 9
родин базидiевих грибiв порядкiв Polyporales та Дgaricales в процесi ix

бiотехнологiчного культивування. Предметом дослiдження були
особливостi реryляцii прооксидантно-антиоксидантноТ активностi штамiв
базидiевих грибiв з перспективою ik бiотехнологiчного
.Щля

в

користання.

виконання роботи О,В. Федотов використав широке коло методiв

дослiдженнll, а саме: бiотехнологiчнi, мiкологiчнi, мiкробiологiчнi, фiзико-

бiохiмiчнi

та

статистичнi; здiйснено видiлення,

i

дослiдження культурально-морфологiчних
штамiв;

спектрофотометричне

i

бiосинтетичних характеристик
прооксидантноi,

визначеннrI

антиоксидантноi, катапазноI i пероксид€вноТ

дiальдегiду, полiфенолiв

культивування

активностi, BMicTy м€lлонового

пiгментiв, водорозчинних бiлкiв

та

ix

амiнокислотного скJIаду.

Актуальнiсть теми роботи не викJIикае cyMHiBiB. Базидiсвi гриби

дiйсно мають величезний потенцi

,

Iв

бiотехнологii, про що свiдчить

швидке зростання промислового виробництва та пiдвищенний науковий
iHTepec до цих грибiв.

Роздiл 1, пiд н€lзвою <Науково-практичнi аспекти реryлювання i
використання прооксидантно-антиоксидантноi активностi базидiсвих
грибiв>, с оглядом лiтератури за темою дисертацiйноi роботи О.В.Федотова,

мiстить 5 пiдроздiлiв, якi в певнiй Mipi вiдповiдаютъ i обгрунтовують план

власних експериментапьних дослiджень автора.

В

першому пiдроздiлi

дисертант викJIадае своi уявлення про сучасний стан та перспективи
використання культур базидiевих грибiв у бiотехнологii
напрямки

ix

i

аналiзуе ocHoBHi

практичного використання. Матерiал викладено логiчно, що

дае уявлення про загальнiй стан проблеми. Але, на наш погляд, в
лiтературному оглядi докторськоi дисертацiТ € надлишок загальноТ
iнфОрмацiТ на piBHi пiдрl^rника (стор.36-З9,50), бажано було би аналiзувати

проблеми бiотехнологii не взаг€rлi, а з прив'язкою до базидiсвих грибiв. В

оглядi мiститься багато iнформацii щодо мiкромiцетi На наш погляд,

доцiльнiше було

б

навести аналогiчнi данi стосовно вищих грибiв,

наприклад такого модельного виду як Schizophyllum соmmuпе (стор. 46-47,
49).

Ана;riзуючи особливостi базидiсвих грибiв, як об'сктiв культивування,
на наш погляд, не доцiльно давати опис заг€Lпьноi схеми життсвого циклу

грибiв (стор. 53), якi е в багатьох пiдрlпlниках з ботанiки та мiкологiТ,
достатньо вказати лише на ix специфiку, яка стосу€ться

теми дисертацiТ.

Важливою частиною гляду лiтератури €

iнформацiя про природнi

антиоксиданти. Проте i в цiй частинi, на наш погляд, багато зайвого, а саме

згадок про антиоксиданти виIцих рослин. Такий виклад матерiалу був би

виправданий

при порiвняльному аналiзi властивостей

базидiсвих грибiв

i

антиоксидантiв

представникiв iнших груп органiзмiв. Роздiл мiстить

багато заг€Lпьних MipKyBaHb i деклара ивних заяв, наприклад, ((пошук нових

lrриродних антиоксидантiв грибного походження €
перспективною задачею cl"racHoi бiотехнологiТ

i

актуЕIльною i

мiкофармакологii,

а

результати цих дослiджень дозволять знайти HoBi джерела антиоксидантiв з

метою

ix

впровадження

i

препаратiв

у

виробництво продуктiв хар ування, медичних

косметичних засобiв>> (стор. 74

та iнш.). Бiльше

уваги

необхiдно було придiлити ферментним системам саме базидiсвих грибiв.
Складасться враження, що дисертант недостатньо знайомий HaBiTb з широко

вiдомими роботами по створенню пр паратiв з вищих грибiв, наприкJIад, н8
стор. 69 написано <лiкарськi властивостi lпопоtus obliquus

використовусться

у

-

чаги, що здавна

народнiй медицинi>>. Схоже, що автор не зна€ про

ефективний медичний препарат бефунгiн

з

бiомаси цього гриба, який

в Радянському Союзi i який досi е у продажу в аптеках.
Вiдносно меланiнiв у дисертанта невизначенi погляди. В пiдроздiлi 1.5 BiH
створено ще

пише: ((низькомолекулярнi

сполуки

наступнiй сторiнцi читасмо ; <<меланiнu

-

каротиноiди

i

меланiни>

i

на

високомолекулярнi пiгменти>>.

Вiдмiченi вище та iншi помiченi недолiки першого роздiлу дисертацiI
привернули пiдвищену увагу до списку використаних джерел, який
фактично е невiд'смною частиною гляду лiтератури. При аналiзi цього

списку впада€ в очi майже повна вiдсутнiсть посиланъ на cyracHi HayKoBi
роботи - найбiльша маса цитованих робiт вiдноситься до перiоду 2003
2007 poKiB

-

31 посилання (кирилицею)

В

i

1998

-

2007 роки

-

-

126 посилань

той же час за ocTaHHi 5 poKiB 20lЗ -201,7 дисертант
використав лише б посилань кирилицею | |1 лiтературних джерел
(латиницею).

англiйскою мовою (не враховуючi власнi публiкацii автора). Тому, на наш
4

погляд, не е переконливими чисельнi оцiнки автора стану наукових знань у

вибранiй ним областi, наприклад: ((сучасний

стан>>, <дослiдження грибiв,

проведенi упродовж ocTaнHix poKiB>>, ((с)п{асний перiод розвитку мiкологii>>,
<<HoBiTHix

наукових даних>), <ocTaHHi десятирiччrl ознамеIIув€rлися

стрiмким

перекисного окиснення лiпiдiв у бiологiчних мембранах рiзко зрiс у самий
останнiй час)), (вперше видiленi грибнi ферментнi препарати>> (стор. З7 -7З,
76 та iнши). с1..lасний стан в оглядi лiтературi не представлений. Необхiдно
з€}значити,

що саме в останне десятирiччя вiдбувся справжнiй

вибух

iHTepecy ло бiотехнологii базидiсвiх грибiв, особливо в Китаi, CIIIA, ЯпонiТ

та

iнших

KpaiHax. Майже щороку проводяться великi мiжнароднi

конференцii, з'явилась безлiч цiкавих наукових публiкацiй, створена
потужна iндустрiя по вирощуванню та переробцi базидiсвих грибiв. На

пiдставi цього склада€ться враженнJI, що шановний дисертант придiлив
недостатньо уваги пiдбору

i аналiзу

сучасноТ науковоТ лiтератури за темою

дисертацiйних дослiджень. Ще ми вважасмо недолiком дисертацiйноi роботi

О.В.ФедоТоВа. С1..rасний iHTepHeT дае широкi можливостi доступу до
HoBiTHboT науковоТ лiтератури.

Роздiл

2,

присвячений пре ставленню матерiалiв

та

методiв

дослiджень, побудований логiчно i добре структурований у вiдповiдностi зi

змiстом експеримент€Lпьних

роздiлiв дисертацiйноi р lботи.

надана детЕtпьна iнформацiя про об'скти

В

роздiлi

2

i матерiал дослiджень. Об'ектами

дослiдження були 58 штамi", що наJIежать до

lЗ

видiв базидiевих грибiв

рiзних систематичних груп. Таким чином в роботi пiдiбрано достатньо
широке коло грибiв ксилотрофiв. Але штамове рiзноманiття вивчених видiв

грибiв представлено HepiBHoMipHo. Бiльшiсть видiв пр дставлено единим
штамом i лише 2 види Pleurotus ostreatus i Flаmmuliпа velutipes вивчапись на

багатьох штамах, Як видно з описаних нижче експериментапьних
результатiв дисертачiйноТ роботи О.В.Федотова,

i

вiдомо

з робiт

iнших
5

дослiдникiв, фiзiологiчна активнiсть

i бiохiмiчнi

одного виду можуть вiдрiзнятись

в

показники рiзних штамiв

дуже широких межах. Тому

характеризувати oKpeMi види базидiевих грибiв

i робити

висновки по

результатам вивчення одного штаму нам здаеться не виправданим.

В

Подальшi матерiали цього роздiлу не викликають суттевих зауважень.

роботi використанi вiдомi методI ки експериментztlrьних дослiджень i

обробки отриманих результатiв.

Результати експериментuLпьних дослiджень дисертанта викладенi в
роздiлах З

-

9. Вони починаються з порiвняльного вивчення накопичення

бiомаси штамами за стандартних умов культивування i представленi на

Рис. З.2. Таке представлення результатiв експериментiв с компактним i
наочним, аJIе для науковоi роботи не е найкраrцим. Воно не пок€вуе
результатiв статистичноi обробки

стосусться

i Bcix

по

кожному

подаJIьших роздiлiв роботи.

виду.

I_{e зауваження

Бiльш правильним

е

в TeKcTi роботи у виглядi таблиць, а дiаграми
можна було б винести в додаток, як це зробив дисертант в !одатку А, д€
представлення результатiв

мiститъся частина рисункiв, що iлюструють данi деяких таблиць основного
матерiалу.

В

пода-rrьшому дисертант переходить до дослiдженъ бiотехнологiчних

процесiв

i

розгляда€

можливостi бiоремедiацii забруднених середовищ i

розкладання вiдходiв ряду галузей промисловостi та сiльського
господарства з з€LлуIенням ксилотрофних базидiевих грибiв. Розглядается
також вплив хiмiчних речовин на iнтенсивнiсть та можливiсть реryляцii
процесiв.

Важливим роздiлом дисертацiйноТ роботи можна вважати матерiали
дослiджень антиоксидантноТ активностi мiцелiальних культур базидiевих
грибiв i можливостей реryляцii такоТ активностi. TaKi дослiдження можуть
мати великi перспективи широкого практичного застосування.

В

роздiлi

7

дисертант придiлив особливу увагу катапазним i

пероксидzвним ферментним комплексам i здiйснив ix порiвняльне вивчення

у вiдiбраних штамiв базидiсвих грибiв. Виконанi дослiдження дозволили
виявити штами грибiв, що характеризуються порiвняно високою
пероксид€lзною

На наш

активнiстю як в мiцелiТ, так i в культур€Lльному

фiльтратi.

погляд, оцiнка дисертантом перспектив промислового

використаннrI каталаз

i

пероксидаз

з

базiдиевих грибiв

е

надто

оптимiстичною. Iснують менш затратнi технологii виробництва цих
ферментiв. В той же час медичне використання ik е цiлком виправданим.
I-{e

стосу€ться

i MipKyBaHb стосовно полiфенольних сполук базидiевих

грибiв, яким присвячений 8 роздiл дисертацii.

Цi

сполуки дiйсно мають

комплекс цiнних споживчих властивостей, але базидiсвi грибi значно
поступаються мiкромiцетам як за BMicToM цих речовин, так i за швидкiстю
росту. Приклади цього наводитъ i сам дисертант в пiдроздiлi 8.2. вiдносно
каротиноiдiв. Що до меланiнiв ми повнiстю погоджуемось з дисертантом

вiдносно

ik бiологiчноi цiнностi,

проте нашi думки розходяться що до ik

широкого практичного використання.

Заключний експериментальний роздiл

9,

названий

<Розробка

бiотехнологiчних способiв використання прооксидантно-антиоксидантних
властивостей базидiевих грибiв>>, е логiчним завершенням дисертацiйноi
роботи. Автор дослiдив антиоксидантну активнiсть ферментних препаратiв,

отриманих

з

культур вивчених грибiв,

якi були

молокозсiдальну, пероксидазну та кат€LгIазну активностi.

випробуванi на
I_{e

результати, на якi можна спиратись при оцiнцi перспектив

цiкавi HayKoBi

ik практичного

використання. На жаль, шановний дисертант не розглядае цi питання i лише
констату€, що цi данi ((отриманi нами для певних цiлей>> i не наводить в
дисертацiТ фiзико-хiмiчнi

i технiчнi

характеристики отриманих

i

вивчених

ним ферментних препаратiв.

наступному пiдроздiлi автор виклав своТ резулътати i мiркування
стосовно розробки способу бiоiндикацii стану довкiлл з використанням

В

покzвникiв прооксидантно-антиоксидантноТ

наШ погляд, базидiевi гриби не

е

системи базидiевих грибiв. На

зр}п{ним модельним об'ектом для
,7

i ця iдея

вирiшення таких скJIадних задач,

потребуе бiльш глибокого

опрацювання.

описана

в

пiдроздiлi

9.3

розробка способу бiоконверсii

лiгноцелюлозних вiдходiв з використ tнням базидiевих грибiв

-

продуцентiв

каротиноiдiв, бачиться нам перспективною в практичному планi. Багато
iстiвних видiв ксилотрофних грибiв вирощуються в промислових масштабах

на

лiгноцелюлозних субстратах для отримання плодових

тiл.

Пiсля

культивування грибiв TaKi лiгноцелюлознi субстрати збагаченi грибним
мiцелiем, мають бiльш високу бiодоступнiсть i можуть використовуватись в

якостi кормових добавок та сировини для видiлення бiологiчно активних
речовин. Щей напрямок бiотехнологiчних робiт, на наш погляд, доцiльно
розвивати в УкраiЪi.

Розробка способу бiодеструкцii органiчних

с

олук, що утворюються

при окисленнi анiлiну з використанцям базидiевих грибiв
пероксидаз

i

прооксидантних сполук, нам не зда€ться

може мати науковий iHTepec,

€Lле

-

продуцентiв

перспективною. Ще

при промисловоi реаrriзацii таких iдей

суттсву переваry мають мiкромiцети.

Висновки до 9 роздiлу дисертант почина€ з заяви: <Напiввиробничi i
виробничi

випробування

способiв практичного

використаннrI

прооксидантно-антиоксидантноi системи iнтродукованих штамiв базидiевих
грибiв в бiотехнологiТ: ...переконливо показапи ефективнiсть пропонованих
методiв i пiдходiв>. З тексту цього роздiлу не зрозумiло, що автор викJIада€
<<Напiввиробничих i виробничих випробувань ...)).
результати саме
Iнформацiя про }мови таких випробувань в роздiлi 9 вiдсутня. На наш

погляд,

в

роздiлi викладаються

результати звичайних лабораторних

дослiджень.

дисертацiйнiй роботi, на наш погJIяд, в
основному вiдповiдають результатам проведених дослiджень i е
Загаrrьнi висновки

обrрунтованими. При

по

ix аналiзi виникають деякi

зауваженшI дискусiйного

характеру. Ми вважаемо, що в дисертацiйнiй роботi недостатньо матерiалiв

для ствердження, що ((вперше розробленi бiотехнологii використання
прооксидантно-ан иоксидантноi системи ... базидiсвих грибiв>. Краще було
би говорити про HayKoBi обгрунтування для cTBopeHHlI бiотехнологiй.

Висновок J\Ъ 13 <Вперше розробленi та опрацьованi способи
практичного використання прооксидантно-антиоксидантноТ активностi

базидiевих грибiв

в

бiотехнологii: отриманi оксидоредукт€ви i

рекомендованi продуценти антиоксидантiв, проведена бiоконверсiя
лiгноцелюлозних вiдходiв з використанням штамiв продуцентiв
каротиноiдiв, бiодеструкцiя органiчних сполук

-

похiдних анiлiну

i

iншi>

також не базуеться на матерiалах, вик адених в дисертацii. Бiльш правильно
було би розгляда,ги виконанi дослiдження як пошуковi.

Вiлносно ДОДАТКу

Б.

<Розробка лабораторноi ферментацiйноi

установки для культивування базидiсвих грибiв>. Щивус вiдношення
дисертанта до цього фрагменту його роботи. В дисертацii с лише коротка
згадка про цю запатентовану розробку:

<<був

випробуваний

i

глибинний

метод вирощуваннrI штамiв-продуцентiв на удоско I€tленому ГПС
ферментерах (Щодаток Б) [66]n. На наш погляд, технологiчна частина
дисертацiйнiй роботi О.В.Федотова представлена слабо.

В нiй не

саме роздiлу <Розробка лабораторной устанвки ля

в
в

вистачае

культивуваннrI

базидiевих грибiв> з детЕшIьним описом, технiко-економiчними покЕвниками

i прикладами отримання бiомаси окремих штамiв грибiв. Але ця логiчна i
важлива частина роботи скинута

в

додаток лише

в

виглядi опису до

патентноi заявки.

Ми можемо в

Наукова новизна одержаних результатiв.

основному

погодитись з оцiнкою науковоТ новизни дисертацiйних дослiджень, яку дас
О.В.Федотов.

дисертант

Чисельнi

результати

проведених

експериментЕLгIьни дослiджень розширюють фундаментальнi знанЕя про

бiологiчнi

i

прооксидантно-антиокс дантнi властивостi та бiосинтетичну

активнiсть ряду видiв базидiевих грибiв

у

культурi, створюючи HayKoBi

основи ik пода_пьшого практичного використання.
9

Розробленi HayKoBi засади бiотехнологii отримання

i

використання

прооксидантно-антиоксидантноi системи базидiсвих грибiв. Вперше

та

комплексно вивчено

кiлькiсно охарактеризовано прооксидантно-

антиоксидантну систему 58 штамiв l3 видiв 9 родин вiддiлу Basidiomycota.

На ocHoBi отриманих даних простежено взаемозв'язок

показникiв

накопичення бiомаси, перекисного окислення лiпiдiв та прооксидантноi,
антиоксидантноi, оксидоредукт€вноi

активностей в процесi культивування

штамiв базидiевих грибiв в умовах перiодичноi поверхневоТ культури.

Вперше виявлено чинники культивуваннrI, якi

вiдкривають

можливiсть реryляцii синтезу прооксидантно-антиоксидантних речовин,
активностi ферментiв i iнтенсивностi процесiв пере исного окислення
лiпiдiв. Розроблено науково обrрунтованi методичнi пiдходи iнтенсифiкацii

бiотехнологii культивування бiосинтетично активних штамiв, що мають
переваги перед вiдомими.

Практичне значення роботи полягае
бiотехнологiчного

використання

у

cTBopeHi наукових засад

прооксидантно-антиоксидантних

властивостей базидiсвих грибiв. Iнтродуковано в кулътуру

i

депоновано у

нацiональн колекцii культур шапинкових грибiв 58 штамiв, що н€Lпежать до
13 видiв базидiсвих грибiв.

Матерiа;rи дослiджень О.В.Федотова використанi при пiдготовцi
пiдрl"rника для студентiв

наукових публiкацiях

i

Вузiв i були

достатньо повно представленi в

апробованi на наукових конференцiях. Новизна

розробок, що мають перспективи практичного використання, захищена
патентами УкраТни. Невеликi технiчнi помилки i деякi недоречностi в TeKcTi

не

зменlrtуIоть цiнностi отриманих чисельних наукових результатiв

дисертацiйноi роботи О.В. Федотова.

.Щисертацiйна

робота О.В.Федотова

<<Бiотехнологiчнi засади

реryлювання i використаннrI прооксидантно-антиоксидантноi активностi
базидiевих грибiв> оформлена наJIежним чином i вiдповiдае вимогам
<Порялку присудженнJI наукових ступенiв>, затвердженого постановою
10

Кабiнету MiHicTpiB Украiни

на

J\b

567 вiд24 липня 20lЗ р., а ii автор заслуговус

присудження наукового ступеня доктора бiологiчних наук

спецiальнiстю 0З.00.20

-

за

бiотехнологiя.

Щоктор бiологiчних наук,

головний науковий спiвробiтник,
радник директора Iнституту
клiтиннот бiологiт та генетичноi

iнженерii НАН УкраТни

J,b
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