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Проблематика. Розробка способу регуляції та біотехнології виробництва препаратів антиоксидантної 
дії мікологічного походження. 
Мета. Вивчення впливу хімічних речовин фенольного типу та перекису водню на антиоксидантну 
активність деяких штамів базидієвих грибів при культивуванні в лабораторних умовах. 
Методика реалізації. Культивування штамів базидієвих грибів періодичним поверхневим способом 
на глюкозо-пептонному середовищі в колбах.  
Результати. Досліджено вплив лігносульфонату натрію, таніну, галової кислоти та перекису водню у 
0,1 %-ній концентрації при 24 і 48 год експозиції на антиоксидантну активність штамів P-er Pleuro-
tus eryngii, Fh-08 Fistulina hepatica та 960 Agrocybe cylindracea — грибів відділу Basidiomycota, порядку 
Agaricales. 
Висновки. Виявлено найпродуктивніші штами базидієвих грибів за рівнем антиоксидантної актив-
ності міцелію: P-er Pleurotus eryngii > Р-сіtr Pleurotus citrinopileatus > P-035 Pleurotus ostreatus > Fh-08 
Fistulina hepatica > 960 Agrocybe cylindracea. Найвищі значення загальної антиоксидантної активності 
культуральної рідини зафіксовані для штамів: Р-081 > Р-082 > Р-087 Pleurotus ostreatus > Р-сіtr Pleu-
rotus citrinopileatus. Штами-продуценти антиоксидантів можуть бути використані як біологічні агенти 
у біотехнології функціональних продуктів чи профілактичних препаратів. Найвищий ступінь індукції 
антиоксидантної активності міцелію зафіксовано при додаванні: лігносульфонату натрію — на 164 % 
до контролю, 48 год експозиції, штаму 960 Agrocybe cylindracea; таніну — на 147 %, 48 год, штаму Fh-08 
Fistulina hepatica; галової кислоти — на 121 %, 48 год, штаму 960 Agrocybe cylindracea; перекису водню — 
на 114 %, 48 год, штаму Fh-08 Fistulina hepatica. 
Ключові слова: антиоксидантна активність; базидієві гриби; регуляція; хімічні речовини. 

 
Вступ 

Реактивні форми кисню (РФК, Reactive oxy-
gen species, ROS) постійно утворюються в живій 
клітині як продукти нормального метаболізму 
оксигену. Прискорюють цей процес нетипові 
фактори середовища, зокрема і тератогенні чин-
ники. Певні РФК можуть грати роль медіаторів 
важливих внутрішньоклітинних сигнальних шля-
хів, індукторів захисної системи і систем іон-
ного транспорту, запускати програмований апоп-
тоз клітин тощо.  

Проте підвищена продукція РФК призво-
дить до розвитку оксидативного стресу і є сер-
йозною проблемою для живого організму. Че-
рез пошкодження ДНК, білка і окиснення лі-
підів розвивається низка патогенних процесів і 
відбувається швидке старіння [1]. Протидіє РФК 
та підтримує баланс окисно-відновного статусу 
організму ендогенна система синтезу антиокси-
дантів. 

У разі втрати здатності до адекватного інт-
рацелюлярного (ендогенного) синтезу антиок-
сидантів та порушення прооксидантно-антиок-
сидантного балансу клітин ця нестача може бу-
ти компенсована екзогенними дієтичними біо-
логічно активними добавками і функціональ-
ними продуктами [2]. Численні харчові продук-
ти, такі як фрукти й овочі, морепродукти, чай і 
спеції, є традиційними багатими джерелами ан-
тиоксидантів. Їх антиоксидантний потенціал ре-
тельно вивчений [3—5]. Нещодавні досягнення в 
галузі біотехнології, мікробіології та біохімії да-
ли змогу виявити нових продуцентів та іден-
тифікувати їх первинні і вторинні метаболіти з 
високою антиоксидантною активністю. Серед цих 
продуцентів є і штами грибів [6], що не посту-
паються традиційним джерелам антиоксидантів 
і можуть бути альтернативною стратегією вирі-
шення цієї глобальної проблеми. 

Гриби є найрізноманітнішою і численною 
групою організмів, перспективних продуцентів 
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біологічно активних метаболітів з багатьох при-
чин. Зокрема, відзначається “генетичне багат-
ство” цих організмів, унікальність грибних спо-
лук і їх метаболічна схожість із тваринними, 
рентабельність одночасного виробництва декіль-
кох продуктів, невибагливість культур до жи-
вильних середовищ, відсутність для переважної 
більшості видів спороношення в культурі й еко-
номія часу біотехнологічного процесу, некон-
курентність із традиційними джерелами їжі то-
що [7—9]. Про актуальність і перспективи залу-
чення до біотехнологічного виробництва шта-
мів грибів свідчить і зростаюча останнім часом 
кількість їх фармакологічних, терапевтичних і 
медичних досліджень [8—10]. 

Особливе місце тут посідають базидієві гри-
би, які є джерелом різноманітних природних біо-
логічно активних речовин із широким спект-
ром практичного застосування. Їх використо-
вують як дієтичне харчування, харчові добавки, 
грибні лікарські препарати, біопрепарати для 
захисту рослин тощо. Актуальність вивчення 
базидієвих грибів зумовлена встановленням їх 
корисних властивостей, пошуком нових хіміч-
них сполук, вивченням закономірностей і спря-
мованої регуляції метаболічних шляхів біоло-
гічно активних речовин, визначенням біологіч-
ної ролі активних метаболітів, зокрема у при-
стосуванні до різноманітних субстратів та в адап-
тогенних реакціях, і, нарешті, широким засто-
суванням у біотехнології, екології та господар-
стві [8, 10]. 

Мета роботи — вивчити вплив хімічних ре-
човин фенольного типу та перекису водню на 
антиоксидантну активність деяких штамів бази-
дієвих грибів при культивуванні в лаборатор-
них умовах. 

Основні задачі дослідження такі: 
• визначити розподіл штамів за рівнем за-

гальної антиоксидантної активності міцелію та 
культуральної рідини у встановлених умовах 
культивування;  

• вивчити характер впливу речовин феноль-
ного типу та перекису водню на антиоксидантну 
активність біосинтетично активних штамів. 

Матеріали і методи 

Для дослідження за результатами поперед-
нього скринінгу були відібрані біотехнологічно 
цінні 58 штамів, що належать до 13 видів від-
ділу Basidiomycota, порядку Polyporales: Dq-08 
Daedalea quercina, Gl-2 Ganoderma lucidum, Il-4k 
Irpex lacteus, T-10 Fomes fomentarius, Ls-08 Laeti-

porus sulphureus та порядку Agaricales: 167, 218 і 
960 Agrocybe cylindracea, Fh-08 Fistulina hepatica, 
523 Lentinula edodes, F-03, F-06, F-073, F-1, F-10, 
F-102, F-104, F-107, F-112, F-2, F-202, F-204, 
F-610 і F-vv Flammulina velutipes, Р-сіtr Pleurotus 
citrinopileatus, P-er Pleurotus eryngii, D-140, Hk-35, 
P-004, P-01, P-035, P-039, P-081, P-082, P-083, 
P-087, P-088, P-089, P-105, P-107, P-12к, P-191, 
P-192, P-203, P-206, P-208, P-209, P-210, P-2175, 
P-447, P-6v, P-кл, Р-14, Р-4к, Р-91, Р-94 і Р-998 
Pleurotus ostreatus, Sc-10 Sсhizophyllum commune [10]. 
Систематичне положення штамів встановле-
но згідно із сучасними літературними джере-
лами [11]. Усі досліджувані штами зберігають-
ся в Колекції культур шапинкових грибів Ін-
ституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН Ук-
раїни (ІВК), що має статус національного на-
дбання України [12]. 

Для вивчення антиоксидантних характери-
стик культур вегетативний міцелій вирощували 
періодичним поверхневим методом на глюко-
зо-пептонному середовищі (ГПС) такого складу 
(г/дм3): глюкоза — 10,0; пептон — 3,0; КН2РО4 — 
0,6; К2НРО4 — 0,4; MgSO4×7H2O — 0,5; CaCl2 — 
0,05; ZnSO4×7H2O — 0,001, дистильована вода — 
до 1 дм3. Культивування проводили в колбах Ер-
ленмейєра об’ємом 250 см3, що містили 50 см3 
живильного середовища. Вихідне значення і рН 
середовища після внесення хімічних речовин, 
температура культивування були індивідуальними 
та оптимальними для кожного штаму залежно від 
значень, що були встановлені на попередньому 
етапі досліджень [13]. При вивченні впливу, на 
10-ту добу культивування штамів, у дослідні колби 
асептично додавали водні розчини лігносульфо-
нату натрію, таніну, галової кислоти та перекису 
водню до 0,1 %, у контрольні — дистильовану воду 
в рівних об’ємах. При цьому контролювали рН 
культуральної рідини, біосинтетичні показники 
вимірювали через 24 і 48 год експозиції речовин. 

Фіксацію накопичення культурами абсо-
лютно сухої біомаси (АСБ), підготовку міцелію 
та культуральної рідини, визначення кислот-
ності живильних середовищ, культуральної рі-
дини та робочих розчинів проводили з викори-
станням стандартних методик [13]. Процес фер-
ментації штамів оцінювали за накопиченням і 
продуктивністю біомаси (Qх); загальну антиок-
сидантну активність (АОА) мікологічного мате-
ріалу — за інтенсивністю гальмування накопи-
чення продуктів перекисного окиснення ліпідів 
у модельній реакції окиснення Твін-80 киснем 
повітря [6, 14, 15]. 
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Результати статистично оброблені (Р < 0,05) 
з використанням дисперсійного аналізу та про-
грам Microsoft Exel 2003 і Statistica 6.0. 

Результати 

За значеннями загальної АОА як міцелію, 
так і культуральної рідини на 12-ту добу фер-
ментації штами умовно поділяються на три гру-
пи (рисунок). 

Найнижча антиоксидантна активність міце-
лію з інтервалом значень від 5,42 до 9,95 % за-
фіксована в групі з 8 штамів: Р-004, Р-087, Р-088, 
Р-192 P. ostreatus та F-1, F-104, F-2, F-204 F. ve-
lutipes. Помірні значення АОА міцелію в інтер-
валі від 10,02 до 19,89 % характерні для 32 шта-
мів: Gl-2 G. lucidum, Il-4k I. lacteus, Ls-08 L. sul-
phureus; 167 і 218 A. cylindracea; F-03, F-06, F-073, 
F-10, F-102, F-107, F-112, F-202 і F-vv F. velu-
tipes; Hk-35, P-004, P-01, P-035, P-039, P-081, 
P-082, P-083, P-105, P-107, P-191, P-206, P-208, 
P-210, Р-91, P-6v, Р-4к та Р-998 P. ostreatus. Тре-
тя група з високим рівнем АОА міцелію, що 
перевищує позначку 20 %, об’єднує 19 штамів: 
Dq-08 D. quercina, T-10 F. fomentarius, 960 А. cy-
lindracea, 523 L. edodes, Fh-08 F. hepatica, F-202 
F. velutipes, Р-сіtr P. citrinopileatus, P-er P. eryngii, 
P-035, D-140, P-089, P-191, P-209, P-кл, Р-14, 
Р-94, Р-447 і Р-2175 P. ostreatus та Sc-10 
S. commune. Лідером серед цих культур є штам 
P-er P. eryngii (31,2 %, Qх = 5,86⋅10−2 г/дм3⋅год), 

далі в порядку зниження АОА йдуть штами Р-сіtr 
P. citrinopileatus (28,5 %, Qх = 0,34⋅10−2 г/дм3⋅год), 
P-035 P. ostreatus (28,3 %, Qх = 1,44⋅10−2 г/дм3⋅год), 
Fh-08 F. hepatica (26,6 %, Qх = 1,17⋅10−2 г/дм3⋅год), 
960 А. cylindracea (26,4 %, Qх = 1,90⋅10−2 г/дм3⋅год), 
які можуть бути рекомендовані як продуценти 
міцеліальних антиоксидантів і функціональних 
продуктів антиоксидантної дії. 

За показниками АОА культуральної рідини 
групу з інтервалом найнижчих значень від 6,70 
до 9,80 % становлять 11 штамів: F-073, F-1, F-104, 
F-107, F-204 і F-610 F. velutipes; Hk-35, P-004, 
P-088, P-447 і P-998 P. ostreatus. Середні зна-
чення АОА культуральної рідини від 10,39 до 
19,56 % зафіксовані в групі з 31 штаму: Dq-08 
D. quercina, Gl-2 G. lucidum, Il-4k I. lacteus, Ls-
08 L. sulphureus; 167 і 218 A. cylindracea, F-03, F-06, 
F-10, F-102, F-112, F-2, F-202 і F-vv F. velutipes, 
D-140, P-035, P-039, P-083, P-107, Р-12к, P-191, 
P-192, P-203, P-206, P-208, P-209, P-210, P-6v, 
Р-91, Р-94 та Р-2175 P. ostreatus. У групу з най-
вищими значеннями АОА культуральної ріди-
ни — понад 20 %, входять штами: T-10 F. fo-
mentarius, 960 А. cylindracea, 523 L. edodes, Fh-08 
F. hepatica, Р-сіtr P. citrinopileatus, P-er P. eryngii, 
P-01, Р-081, Р-082, Р-087, P-089, P-105, P-кл, 
Р-14 і Р-4к P. ostreatus та Sc-10 S. commune — 
потенційні продуценти біотехнології позаклітин-
них антиоксидантів. Лідерами тут є штами роду 
Pleurotus: Р-081 (29,9 %, Qх = 1,34⋅10−2 г/дм3⋅год), 
Р-082 (29,5 %, Qх = 1,34⋅10−2 г/дм3⋅год), Р-087 
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(29,0 %, Qх = 1,03⋅10−2 г/дм3⋅год) та Р-сіtr (26,6 %, 
Qх = 0,34⋅10−2 г/дм3⋅год). Варто відзначити, що в 
цю групу не входить жодний штам роду Flam-
mulina. 

На ростові та біосинтетичні характеристи-
ки штамів-продуцентів впливають численні фак-
тори. Насамперед, це температура та спосіб і 
прийоми культивування; наявність і концен-
трація певних компонентів середовища. Біо-
синтез окремих грибних метаболітів не є зви-
чайним явищем, пов’язаним із фізіологічним 
метаболізмом, і може вимагати температур-
ного чи живильного стресу — обмеження чи 
надлишку в середовищі джерел азоту, фосфо-
ру тощо [9, 15, 16].  

Можемо припустити, що характерні фізіо-
логічно активні сполуки, які входять до складу 
лігноцелюлозного комплексу деревини, чи про-
дукти її розкладу певною мірою впливають (або 
регулюють) на прооксидантно-антиоксидантну 
активність ксилотрофних базидієвих грибів. Зо-
крема, хімічні речовини фенольного типу та 
перекису водню, якими впливали на АОА до-
сліджуваних штамів грибів, були вибрані з та-
ких причин. До групи неензимних антиоксидан-
тів чи попередників їх синтезу входить низка 
фенолвмісних сполук [17]. Лігносульфонати — 
солі лігносульфонових кислот, відходи техно-
логічної переробки рослинної деревної сиро-
вини, що зумовлює їх дешевизну. Є природни-
ми полімерами, до складу яких входять речови-
ни альдегідного і фенольного типу. Мають висо-
ку поверхневу активність, а у невеликих концен-
траціях — помітний біостимулюючий ефект. Та-
нін — фармакопейний препарат, що виробля-
ється з рослин і містить групу фенольних спо-
лук рослинного походження з великою кількіс-
тю груп —OH. Таніни утворюють у розчині міц-

ні зв’язки з білками, полісахаридами й іншими 
біополімерами. Галова кислота — фенолокисло-
та, що міститься в рослинній сировині. Склад-
ні ефіри галової кислоти входять до складу ду-
бильних речовин і таніну та є антиоксиданта-
ми. Перекис водню — найбільш стабільний із 
проміжних метаболічних продуктів відновлення 
гідрогену. Він утворюється в клітинах усіх ае-
робів і факультативних анаеробів, що ростуть в 
аеробних умовах. Пероксид водню належить до 
реактивних форм кисню і при підвищеному ут-
воренні в клітині викликає оксидативний стрес. 
Знешкоджується ця речовина за участі ензимів 
антиоксидативного захисту в цитоплазмі клітин 
і деяких органел [7, 17]. 

Входячи із зазначеного припущення, ви-
вчали характер впливу перелічених хімічних 
речовин на АОА біосинтетично активних шта-
мів грибів різних родів відділу Basidiomycota, по-
рядку Agaricales: P-er P. eryngii, Fh-08 F. hepatica 
та 960 А. cylindracea (таблиця).  

Зафіксовано найвищий ступінь індукції АОА 
міцелію при додаванні: лігносульфонату натрію — 
на 164 % до контролю, через 48 год експозиції, 
штаму 960 А. cylindracea; таніну — на 147 %, 
48 год, штаму Fh-08 F. hepatica; галової кислоти — 
на 121 %, 48 год, штаму 960 А. cylindracea; пе-
рекису водню — на 114 %, 48 год, штаму Fh-08 
F. hepatica. Штам P-er P. eryngii у всіх дослідах 
показав помірні результати, що, ймовірно, ха-
рактеризує баланс окисно-відновних процесів у 
його клітинах. 

Обговорення 

Усі досліджені штами базидієвих грибів у 
застосованих умовах культивування проявили 
антиоксидантну активність, що обґрунтовує іс-

Таблиця: Вплив речовин фенольного типу та перекису водню на антиоксидантну активність деяких штамів базидієвих 
грибів 

Речовина  Лігносульфонат 
натрію 

Танін Галова кислота Перекис водню 

Експозиція, 
год 

24 48 24 48 24 48 24 48 

Штам P-er Pleurotus eryngii 
Вплив, % до 
контролю 137 ± 2,3* 145 ± 2,0* 73 ± 1,3* 111 ± 1,0* 74 ± 0,7* 79 ± 1,0* 54 ± 1,0* 105 ± 1,3

Штам Fh-08 Fistulina hepatica 
Вплив, % до 
контролю 117 ± 2,0* 134 ± 1,7* 76 ± 1,0* 147 ± 2,0* 76 ± 1,3* 121 ± 2,3* 68 ± 2,0* 114 ± 2,0*

Штам 960 Аgrocybe cylindracea 
Вплив, % до 
контролю 144 ± 2,0* 164 ± 2,0* 104 ± 1,3 116 ± 1,7* 90 ± 1,0* 99 ± 1,3 83 ± 0,7* 108 ± 0,7*

*Різниця достовірна порівняно з контролем. 
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нуючий науковий інтерес до цієї групи органі-
змів і зростаючу кількість їх фармакологічних, 
терапевтичних та медичних досліджень [8, 9, 16]. 
Зафіксовано загальну АОА культуральної ріди-
ни, яка за значеннями не поступається такому 
загальному показнику міцелію і обумовлена 
екстрацелюлярними АО метаболітами. Це вка-
зує на можливість комплексного використання 
продуктів культивування цих їстівних грибів — 
міцелію і культуральної рідини — для отриман-
ня антиокисних речовин чи функціональних 
продуктів. Виходячи з розподілу штамів, реєст-
рований показник не залежить від їх система-
тичного положення, співвідношення значень 
АОА міцелію/культуральної рідини та продук-
тивності за біомасою і має осібний характер.  

Аналіз наукової літератури за темою дослі-
дження показує, що проводяться численні екс-
перименти з вивчення впливу різноманітних 
факторів культивування, зокрема хімічних ре-
човин, субстратів і компонентів живильного се-
редовища, на біосинтетичну, в тому числі й про-
оксидантно-антиоксидантну активність штамів 
грибів. Однак результатів аналогічних дослі-
джень інших учених нами не знайдено.  

Встановлено, що використані хімічні спо-
луки фенольного типу, які входять до складу 
лігноцелюлозного комплексу деревини чи є 
продуктами її розкладу, певною мірою впли-
вають на антиоксидантну активність дослі-
джених культур базидієвих грибів. Визначено 
індивідуальну реакцію АОА культур на засто-
совану речовину і час її експозиції. Підви-
щення антиоксидантної активності штамів, ра-
зом зі збільшенням продуктивності і досяг-
ненням надпродуктивності цільового продук-
ту, є одним зі шляхів вирішення завдань мік-
робіологічного синтезу антиоксидантів. З біо-
технологічної точки зору, таке підвищення ве-
де до стабілізації асептичних умов (підвище-
ний біосинтез є фактором внутрішньо- і між-
видової боротьби), здешевлення цільового про-
дукту і самого процесу культивування. З ме-
дико-біологічної точки зору підвищення ан-
тиоксидантної активності міцелію і культу-
ральної рідини дає змогу отримати та викори-

стовувати більш ефективні функціональні про-
дукти грибного походження. 

Зниження АОА, яке спостерігається пере-
важно через 24 год експозиції таніну (шт. P. eryngii 
і F. hepatica), галової кислоти (всі штами та 
48 год, шт. P. eryngii) і перекису водню потре-
бує подальшого дослідження і, ймовірно, по-
яснюється відповіддю клітин — залученням ан-
тиокисних речовин до нейтралізації окисної дії 
вільних радикалів й інших речовин метаболізму.  

Висновки 

Визначення та порівняння загальної АОА 
міцелію дали можливість виявити найпродук-
тивніші штами базидієвих грибів за рівнем цього 
показника: P-er P. eryngii > Р-сіtr P. citrinopilea-
tus > P-035 P. ostreatus > Fh-08 F. hepatica > 960 
А. cylindracea. Найвищі значення загальної АОА 
культуральної рідини зафіксовані для штамів: 
Р-081 > Р-082 > Р-087 P. ostreatus > Р-сіtr P. citri-
nopileatus. Штами-продуценти природних анти-
оксидантів можуть бути використані як біоло-
гічні агенти у біотехнології функціональних про-
дуктів чи профілактичних препаратів. Виявлена 
можливість регуляції (індукція чи репресія) АОА 
ксилотрофів і встановлена певна концентрація 
в живильному середовищі лігносульфонату на-
трію, таніну, галової кислоти та перекису вод-
ню, що, вірогідно, впливає на антиоксидантну 
активність мікологічного матеріалу. Отримані 
результати вимагають подальшого поглибле-
ного вивчення впливу хімічних речовин фено-
льного типу на антиоксидантну активність шта-
мів базидієвих грибів, проте вже тепер вказу-
ють на перспективу підвищення ефективності 
процесів їх біотехнологічного культивування. 

Подяки  

Висловлюємо щиру подяку науковим спів-
робітникам відділу мікології Інституту ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН України за співпрацю, 
надані матеріали Колекції культур шапинкових 
грибів (ІВК), що має статус національного на-
дбання України [12]. 
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О.В. Федотов, Н.А. Бисько  

ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА НА АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ШТАМ-
МОВ БАЗИДИЕВЫХ ГРИБОВ 

Проблематика. Разработка способа регуляции и биотехнологии производства препаратов антиоксидантного действия миколо-
гического происхождения. 
Цель. Изучение влияния химических веществ фенольного типа и перекиси водорода на антиоксидантную активность некото-
рых штаммов базидиевых грибов при культивировании в лабораторных условиях. 
Методика реализации. Культивирование штаммов базидиевых грибов периодическим поверхностным способом на глюкозо-
пептонной среде в колбах.  
Результаты. Изучено влияние лигносульфоната натрия, танина, галловой кислоты и перекиси водорода при 24 и 48 ч экспози-
ции в 0,1 %-ной концентрации на антиоксидантную активность штаммов P-er Pleurotus eryngii, Fh-08 Fistulina hepatica и 960 
Agrocybe cylindracea – грибов отдела Basidiomycota, порядка Agaricales.  
Выводы. Выявлены высокопродуктивные штаммы базидиевых грибов по уровню антиоксидантной активности мицелия: P-er 
Pleurotus eryngii > Р-сіtr Pleurotus citrinopileatus > P-035 Pleurotus ostreatus > Fh-08 Fistulina hepatica > 960 Agrocybe cylindracea. 
Максимальные значения общей антиоксидантной активности культуральной жидкости зафиксированы у штаммов: Р-081 > Р-082 > 
> Р-087 Pleurotus ostreatus > Р-сіtr Pleurotus citrinopileatus. Штаммы-продуценты антиоксидантов могут быть использованы в ка-
честве биологических агентов в биотехнологии функциональных продуктов или профилактических препаратов. Высшая сте-
пень индукции АОА мицелия зафиксирована при внесении: лигносульфоната натрия – на 164 % от контроля, через 48 ч экспо-
зиции, штамма 960 Agrocybe cylindracea; танина – на 147 %, 48 ч, штамма Fh-08 Fistulina hepatica; галловой кислоты – на 121 %, 
48 ч, штамма 960 Agrocybe cylindracea; перекиси водорода – на 114 %, 48 ч, штамма Fh-08 Fistulina hepatica. 
Ключевые слова: антиоксидантная активность; базидиевые грибы; регуляция; химические вещества. 
 

O.V. Fedotov, N.A. Bisko 

EFFECT OF PHENOLIC SUBSTANCES AND HYDROGEN PEROXIDE ON ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOME STRAINS OF BA-
SIDIOMYCETES 

Background. Development of the method of regulation and biotechnology of antioxidant action specimen production of mycological origin.  
Objective. The aim of the paper is to study the effect of phenolic type chemical substances and hydrogen peroxide on the antioxidant 
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activity of some basidium fungi strains in cultivation in the laboratory. 
Methods. Cultivation of basidium fungi strains by periodic superficial method on glucose-peptone medium in flasks.  
Results. The influence of sodium lignosulfonate, tannin, gallic acid and hydrogen peroxide in 0,1 % concentration at 24 and 48 hours of 
exposure on the antioxidant activity of some basidium fungi strains was studied.  
Conclusions. The most productive basidium fungi strains were found on the level of antioxidant mycelial activity: P-er Pleurotus eryngii > 
> Р-сіtr Pleurotus citrinopileatus > P-035 Pleurotus ostreatus > Fh-08 Fistulina hepatica > 960 Agrocybe cylindracea. The highest val-
ues of the total antioxidant activity of the culture fluid got the following strains: Р-081 > Р-082 > Р-087 Pleurotus ostreatus > Р-сіtr Pleu-
rotus citrinopileatus. Antioxidant-producing strains can be used as biological agents in biotechnology for functional products or prophy-
lactic drugs. The highest degree of AOA mycelium induction was observed with addition of: sodium lignosulfonate – by 164 %, after 48 
hours of exposure, of the strain 960 Agrocybe cylindracea; tannin – by 147 %, after 48 hours of exposure, of the strain Fh-08 Fistulina 
hepatica; gallic acid – by 121 %, after 48 hours of exposure, of the strain 960 Agrocybe cylindracea; hydrogen peroxide – by 114 %, af-
ter 48 hours of exposure, of the strain Fh-08 Fistulina hepatica. 
Keywords: antioxidant activity; Basidiomycetes; regulation; chemical substances. 
 


