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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: Оценка биоповреждающей способности некото-
рых видов микромицелиальных грибов: 41 страница, 8 рисунков, 8 таблиц, 32 
источника. 

 
Микроскопические грибы, общая характеристика, биоповреждения, 

строительные материалы, органические кислоты, споры, ферментативная ак-
тивность. 

 
Цель работы: Изучение характера воздействия микроскопических 

грибов-агентов биоповреждений на различные строительные материалы, 
встречающиеся в жилой среде человека. 

Методы исследования. Культурально-морфологические, микроскопи-
ческие. 

Полученные результаты и их новизна. В работе показано, что опти-
мальной температурой для развития большинства культур, выделенных из 
очагов плесневого поражения жилых помещений, является 20-35°С. Также 
было выявлено, что плесневые грибы в присутствии модельных загрязните-
лей углеводной природы способны разрушать строительные материалы с 
крайне кислой или щелочной реакцией среды (рН 2-4; 9-12), что свидетель-
ствует о высокой биоповреждающей активности. Исследования фермента-
тивной активности показали, что грибы родам Penicillium (MV-76, GB-78, IP-
22, MV-75) и Alternaria sp. FW-75, выделенные из пораженных строительных 
материалов на целлюлозной основе, характеризовались более высокой цел-
люлазной активностью при культивирования на среде Чапека с КМЦ, чем 
при выращивании с добавлением в питательную среду фильтровальной бума-
ги. На питательной среде с добавками симплексных обоев и гипсокартона ак-
тивность целлюлазы была также высока и находилась в пределах 0,4-0,46 
мг/мл. Грибы рода Penicillium проявили наибольшую каталазную активность 
при выращивании на среде Чапека с фильтровальной бумагой и гипсокарто-
ном. 

Степень использования. Полученные данные позволяют выяснить 
биохимические механизмы начальных этапов биодеструкции полимеров 
природного и синтетического происхождения, а также могут служить базой 
для разработки научно-обоснованных подходов для защиты композиционных 
строительных материалов от микробиологической деградации.  

Область применения. Экология, микробиология, медицина. 
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РЭФЕРАТ 

 
Дыпломная работа: Аценка біяпашкаджальнай здольнасці некаторых 

відаў мікраміцеліяльных : 41 старонка,8 малюнкаў, 8 табліц, 32 крыніцы. 
 
Мікраскапічныя грыбы, агульная характарыстыка, бiяпашкоджанне, 

будаўничыя матэрыялы, арганiчныя кiслоты, споры, ферментацыйная 
актыўнасць. 

 
Мэта працы – вывучэнне характара ўплыву мікраскапичных грыбоў - 

агентаў біяпашкоджанняў на розныя будаўнічыя матэрыялы, што 
сустракаюцца ў жылым асяроддзі чалавека.  

Метады даследавання. Культуральный-марфалагічныя, 
мікраскапічныя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы было паказана, што 
аптымальнай тэмпературай для развіцця большасці культур, вылучаных з 
ачагоў плесневай паразы жылых памяшканняў з'яўляецца 20-35°С. Таксама 
было выяўлена, што плесневыя грыбы ў прысутнасці мадэльных 
забруджвальнікаў вугляводнай прыроды здольныя разбураць будаўнічыя 
матэрыялы з вельмі кіслай або шчолачнай рэакцыяй асяроддзя ( рН 2-4; 9-12), 
што сведчыць аб высокай біяпашкаджальнай актыўнасці. Даследаванні 
ферментатыўнай актыўнасці паказалі, што грыбы роду Penicillium (MV-76, 
GB-78, IP-22, MV-75) і Alternaria sp. FW-75, выдзеленыя з здзіўленых 
будаўнічых матэрыялаў на цэлюлознай аснове, характарызаваліся больш 
высокай целлюлазной актыўнасцю пры культывавання на асяроддзі Чапека з 
КМЦ, чым пры вырошчванні з даданнем у пажыўнае асяроддзе 
фільтравальнай паперы. На пажыўнай асяроддзі з дадаткамі сімплексным 
шпалер і гіпсакардону актыўнасць целлюлазы была таксама высокая і 
знаходзілася ў межах 0,4-0,46 мг / мл. Грыбы роду Penicillium праявілі 
найбольшую каталазную актыўнасць пры вырошчванні на асяроддзі Чапека з 
фільтравальнай паперай і гипсокартоном. 

Ступень выкарыстання. Атрыманыя даныя дазваляюць высветліць 
біяхімічныя механізмы пачатковых этапаў біядэструкцыі палімераў 
прыроднага і сінтэтычнага паходжання, а таксама могуць служыць базай для 
распрацоўкі навукова-абгрунтаваных падыходаў для абароны кампазіцыйных 
будаўнічых матэрыялаў ад мікрабіялагічнай дэградацыі. 

Вобласць выкарыстання. Экалогія, мікрабіялогія, медыцына. 
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ABSTRACT 
 

Graduate work: Evaluation of the bio-damaging ability of some types of 
micromycelial fungi: 41 pages: 8 figures, 8 tables, 32 sources. 

 
Microscopic mushrooms, general characteristic, biodererioration, construc-

tion materials, organic acids, spore, enzyme activity. 
 
The work purpose – the study of the nature of the effect of microscopic fun-

gi-agents of biodamage on various building materials found in the human living 
environment. 

Methods of research. Cultured-morphological, microscopic. 
The results obtained and their novelty. It is shown that the optimum tem-

perature for the development of most cultures isolated from the foci of molds of 
living rooms is 20-35 ° C. It was also found that mold fungi in the presence of 
model pollutants of carbohydrate nature are capable of destroying construction ma-
terials with extremely acidic or alkaline reaction of the medium (pH 2-4, 9-12), 
which indicates a high biodamaging activity. Enzymatic activity studies have 
shown that fungi of the genus Penicillium (MV-76, GB-78, IP22, MV-75) and Al-
ternaria sp. FW75, isolated from the affected cellulose-based building materials, 
was characterized by higher cellulase activity during cultivation on the environ-
ment of Chapek with CMC than when grown with the addition of filter paper to the 
nutrient medium. On the nutrient medium with the addition of simplex Wallpaper 
and drywall cellulase activity was also high and was in the range of 0.4-0.46 
mg/ml. Fungi of the genus Penicillium showed the greatest catalase activity when 
grown on the environment of Chapek with filter paper and drywall. 

Degree of use. The obtained data allow to elucidate the biochemical mecha-
nisms of the initial stages of biodegradation of polymers of natural and synthetic 
origin, and can also serve as a basis for the development of scientifically-based ap-
proaches for protecting composite building materials against microbiological deg-
radation. 

Application area. Ecology, microbiology, medicine 
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