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РЕФЕРАТ 

 

 

Данная работа выполнена на пятидесяти трёх страницах машинописного 

текста, включает одну таблицу и девятнадцать рисунков. Для написания 

использовалось шестьдесят пять источников литературы.  

Объект исследования: меланиновый пигмент трутовика настоящего 

(Fomes fomentarius L.) произрастающего на березе. 

Цель исследования: изучение физико-химических и биохимических 

свойств меланиновых пигментов трутовика настоящего (Fomes fomentarius L.). 

Основные методы исследования: спектрофотометрический и 

статистический. 

Наблюдения и исследования проводили в биохимической лаборатории на 

базе кафедры биохимии биологического факультета БГУ в период с сентября 

2020 года по декабрь 2021 года. 

Основные результаты исследования: 

1. Были выделены, очищены и идентифицированы пигментные 

комплексы из трутовика настоящего (Fomes fomentarius L.), которые относятся 

к меланинам. 

2. При изучении физико-химических свойств показано, что меланины из 

трутовика настоящего (Fomes fomentarius L.), имеют характерный спектр 

поглощения при λ = 340-600 нм без выраженных максимумов. При этом тангенс 

угла наклона составил 0,0067 количество карбонильных и карбоксильных групп 

составило 0,00178±0,0393 моль/л и 1,87±2% соответственно. 

3. Установлено, что меланины из трутовика настоящего (Fomes 

fomentarius L.) обладают выраженными хелатирующими свойствами. Показано, 

что 1 мг меланинов способен связать 20,98 ± 0,161 мг ионов меди, 60,71 ± 

0,2317 мг ионов свинца, 29,4 ± 0,1801 мг ионов кобальта, 7,34 ± 0,1156 мг ионов 

кадмия. Способность меланинов трутового гриба (Fomes fomentarius L.) 

связывания ионов металлов в ряду Cd2+, Cu2+, Co2+, Pb2+ увеличивается. 

4. При изучении антиоксидантных свойств меланинов обнаружено, что 

степень ингибирования пероксидазного окисления для бензидина составила 

79%, при низких концентрациях ингибитора коэффициент f  2, что характерно 

для многих фенольных антиоксидантов, при высоких концентрациях меланина 

f14-18. Полученная величина подтверждает высокую эффективность 

полимерного антиоксиданта в процессе пероксидазного окисления бензидина. 

 

Ключевые слова: меланин, меланиновые пигменты, физико-химические 

свойства меланиновых пигментов, карбонильные группы, карбоксильные 

группы, хелатирующие свойства, антиоксидантная активность. 
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Область применения: фармацевтическая биотехнология, очистка воздуха 

и сточных вод, производство фильтров, спецодежды и респираторов. 

  



4 

РЭФЕРАТ 

 

 

Дадзеная праца выканана на пяцідзесяці трох старонках машынапіснага 

тэксту, уключае адну табліцу і дзевятнаццаць малюнкаў. Для напісання 

выкарыстоўвалася шэсцьдзясят пяць крыніц літаратуры. 

Аб'ект даследавання: меланінавы пігмент трутавіка сапраўднага (Fomes 

fomentarius L.), які расце на бярозе. 

Мэта даследавання: вывучэнне фізіка-хімічных і біяхімічных 

уласцівасцяў меланінавых пігментаў трутавіка сапраўднага (Fomes fomentarius 

L.). 

Асноўныя метады даследавання: спектрафотаметрычны і статыстычны. 

Назіранні і даследаванні праводзілі ў біяхімічнай лабараторыі на базе 

кафедры біяхіміі біялагічнага факультэта БДУ у перыяд з верасня 2020 года па 

снежань 2021 года. 

Асноўныя вынікі даследавання: 

1. Былі вылучаны, ачышчаны і ідэнтыфікаваны пігментныя комплексы з 

трутавіка сапраўднага (Fomes fomentarius L.), якія адносяцца да меланіну. 

2. Пры вывучэнні фізіка-хімічных уласцівасцяў паказана, што меланіны з 

трутавіка сапраўднага (Fomes fomentarius L.), маюць характэрны спектр 

паглынання пры λ = 340-600 нм без выяўленых максімумаў. Пры гэтым тангенс 

вугла нахілу склаў 0,0067 колькасць карбанільных і карбаксільных груп склала 

0,00178 ± 0,0393 моль/л і 1,87±2% адпаведна. 

3. Устаноўлена, што меланіны з трутавік сапраўднага (Fomes fomentarius 

L.) валодаюць выяўленымі хелаціруючымі ўласцівасцямі. Паказана, што 1 мг 

меланінаў здольны звязаць 20,98 ± 0,161 мг іёнаў медзі, 60,71 ± 0,2317 мг іёнаў 

свінцу, 29,4 ± 0,1801 мг іёнаў кобальту, 7,34 ± 0,1156 мг іёнаў кадмія. 

Здольнасць меланінаў трутавіка сапраўднага (Fomes fomentarius L.) звязвання 

іёнаў металаў у шэрагу Cd2 +, Cu2 +, Co2 +, Pb2 + павялічваецца. 

4. Пры вывучэнні антыаксідантныя уласцівасцяў меланінаў выяўлена, 

што ступень інгібіравання пераксідазнага акіслення для бензідзіну склала 79%, 

пры нізкіх канцэнтрацыях інгібітару каэфіцыент f ≈ 2, што характэрна для 

многіх фенольных антыаксідантаў, пры высокіх канцэнтрацыях меланіну f≈14-

18. Атрыманая велічыня пацвярджае высокую эфектыўнасць палімернага 

антыаксіданта ў працэсе пераксідазнага акіслення бензідзіну. 

 

Ключавыя словы: меланін, меланінавыя пігменты, фізіка-хімічныя 

ўласцівасці меланінавых пігментаў, карбанільныя групы, карбаксільныя групы, 

хелаціруючыя ўласцівасці, антыаксідантая актыўнасць. 
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Галіна прымянення: фармацэўтычная біятэхналогія, ачыстка паветра і 

сцёкавых вод, вытворчасць фільтраў, спецадзення і рэспіратараў.  
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ABSTRACT 

 

 

The study consists of fifty-three pages of typewritten text including one data 

chart and nineteen pictures. Sixty-five literature sources were used to write the study. 

The investigation is concerned with the melanin pigment of tinder conk. 

The investigations aim to study the physicochemical and biochemical 

properties of the melanin pigments of tinder conk (Fomes fomentarius L.) growing on 

birch. 

The main methods of the investigation are spectrophotometric and statistic 

methods. 

The observation and the investigation were conducted in the biochemical 

laboratory of the biochemical department of the biological faculty of BSU. 

They were conducted during the period from September 2020 to December 

2021 

The main results of the investigation are: 

1. The pigment complexes of tinder conk (Fomes fomentarius L.) which relate 

to melanins were extracted fined and identified. 

2. The studying of physicochemical properties revealed that melanins of tinder 

conk (Fomes fomentarius L.) have a distinctive spectrum of absorption under λ = 

340-600 nm without clear maximums. The tangent of an angle consisted of 0,0067. 

The number of carbonyl and carboxyl groups consisted of 0,00178±0,0393 mol\l and 

1,87±2% according to. 

3. It was found that melanins of tinder conk (Fomes fomentarius L.) have well-

defined chelation properties. It was shown that 1 mg of melanin can match 20,98 ± 

0,161 mg of copper ions 60,71 ± 0,2317 mg lead ions 29,4 ± 0,1801 mg cobalt ions 

and 7,34 ± 0,1156 mg cadmium ions. The capacity of the melanins of tinder conk 

(Fomes fomentarius L.) in matching metal ions in a raw Cd2+, Cu2+, Co2+, Pb2+ 

increases. 

4. While studying the antioxidant properties of melanins it was found that the 

rate of inhibition of peroxidase oxidation for benzidine consists of 79% when the 

concentration of inhibitors has a low coefficient of f 2. It is distinctive for the 

majority of phenolate antioxidants when the concentration of melanins is high f14-

18. The magnitude confirms the high efficiency of polymeric antioxidants in the 

process of peroxidase oxidation of benzidine. 

The keywords: melanin, melanin pigment, physicochemical properties of 

melanin pigment, carbonyl groups, carboxyl groups, chelation properties, antioxidant 

activity. 

The field of using: pharmaceutical biotechnology, the purifying of air and 

discharged waters, the production of filters, coveralls and respirators. 


