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В І Д Г У К 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Семчишин Галини Миколаївни 

«Молекулярні механізми адаптації дріжджів Saccharomyces cerevisiae до 

стресових чинників» 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук 

за спеціальністю 03.00.04 – біохімія 

 

1. Актуальність теми.  

Дослідження молекулярних механізмів адаптації живих організмів до 

несприятливих умов є однією з найважливіших галузей сучасної біології. 

Серед несприятливих чинників, які з кожним роком все інтенсивніше 

впливають на сучасну людину, виділяють зокрема вуглеводи, харчові 

консерванти у вигляді слабких органічних кислот, пестициди, оксиданти 

тощо. Чисельні клінічні та експериментальні дані свідчать про їх 

небезпечність для організму людини, проте механізми їхньої дії достеменно 

не відомі. 

Помірний стрес може призводити до появи толерантності організму до 

наступного летального стресу, спричиненого тим самим та іншими 

стресовими чинниками. Ці явища відомі відповідно як “передадаптація” та 

“перехресна адаптація” і виявлені у різних організмів: від бактерій до 

людини. Проте основи перехресних адаптацій досліджені все ще 

недостатньо.  

В дисертаційній роботі Семчишин Галини Миколаївни проводився 

порівняльний аналіз впливу несприятливих зовнішніх чинників як 

потенційних факторів розвитку різних типів стресу в дріжджів S. cerevisiae, 

їх зв’язок з неферментативними процесами і системами захисту дріжджів від 

них та можливість розвитку перехресних адаптацій. Дріжджі S. cerevisiae як 

об’єкт вивчення різних типів стресу мають ряд суттєвих переваг перед 
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іншими моделями. Зокрема, S. cerevisiae є одночасно клітинною та 

організменною еукаріотичною модельною системою, мають високу 

інтенсивність метаболізму та швидкість росту, які легко визначаються та 

контролюються зовнішніми чинниками. Отже, обраний дисертанткою підхід 

слід визнати виправданим, а тему роботи – актуальною. 

Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі біохімії та біотехнології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 

межах тематичних планів кафедри: “Вивчення оксидативного стресу у 

тварин і мікроорганізмів з метою мінімізації його шкідливої дії” (№ 

держреєстрації 0106U002245); “Вивчення механізмів пристосування 

організмів до несприятливих умов середовища з метою розробки методів 

підвищення їх адаптаційного потенціалу” (№ держреєстрації 0107U001367); 

“Регуляція вільнорадикальних процесів при відповіді живих організмів на 

дію несприятливих чинників зовнішнього середовища” (№ держреєстрації  

0109U001412); “Фізіолого-біохімічні аспекти адаптацій живих організмів до 

несприятливих умов довкілля” (№ держреєстрації 0112U000061). Робота 

також виконувалась в межах ґрантів, отриманих від Державного Фонду 

Фундаментальних Досліджень: “Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як 

модельний об’єкт для вивчення впливу карбонатного радикалу на клітини 

еукаріотів” (№ держреєстрації 0107U009805),“Адаптивна відповідь дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae на дію карбонатного радикалу” (№ держреєстрації 

0107U009805) та “Адаптації дріжджів Saccharomyces cerevisiae до дії вільних 

радикалів” (№ держреєстрації 0108U006932). Окремі експерименти були 

проведені на кафедрі мікробіології факультету біохімії, біофізики і 

біотехнології Яґеллонського університету (м. Краків, Польща) в межах 

ґрантів, отриманих від Фонду Королеви Ядвіґи Яґеллонського університету: 

“Saccharomyces cerevisiae як модель у вивченні потенційного впливу 

харчових консервантів на вищі еукаріоти” (2007, Saccharomyces cerevisiae as 

a model to study potential influence of food preservatives on higher eukaryotes); 

“Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як модель вивчення старіння та відповіді 
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на стрес в клітинах еукаріотів” (2008, Yeast Saccharomyces cerevisiae as a 

model system to study stress response and aging in eukaryotic cells); “Дріжджі 

Saccharomyces cerevisiae як модель вивчення ролі оксидативного стресу в 

старінні ” (2009, Budding yeast Saccharomyces cerevisiae as a model to study 

role of oxidative stress in ageing) та “Пекарські дріжджі Saccharomyces 

cerevisiae як модель вивчення пов’язаних зі старінням та індукованих 

фруктозою метаболічних порушень” (2012, Baker’s yeast Saccharomyces 

cerevisiae as a model to study age-related and fructose-induced metabolic 

disorders).  

2. Повнота викладу основних наукових положень та висновків у 

опублікованих наукових працях.  

За результатами досліджень опубліковано 28 наукових праць, з яких: 

- 24 статті у фахових періодичних виданнях (всі у базі даних Scopus, з них 19 

у закордонних та 8 – у вітчизняних журналах);  

- 4 розділи англомовних монографій (2 у базі даних Scopus). 

Основні положення дисертації апробовані на 25 вітчизняних і 

міжнародних конференціях, з’ їздах і конгресах. Загалом, публікації за темою 

дисертації мають сумарний імпакт фактор 26,7 та отримали 258 цитувань у 

базі даних Scopus. Зміст опублікованих робіт та автореферат повністю 

відображають основні положення дисертації та її суть. 

3. Структура дисертації.  

Текст дисертації складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів та методів, отриманих результатів та їхнього обговорення, аналізу 

та узагальнення результатів дослідження, висновків та списку використаних 

літературних джерел, що містить 538 найменувань. Робота проілюстрована 

103 рисунками й 18 таблицями. Загальний об’єм дисертації 343 сторінки. 

У Вступі дисертантка формулює мету і завдання роботи, обґрунтовує 

її наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 

переконливо доводить їх актуальність.  
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Перший розділ дисертації містить огляд літератури, де висвітлено та 

узагальнено сучасні дані щодо особливостей адаптації S. сerevisiae до 

впливу різних зовнішніх чинників як потенційних факторів розвитку 

оксидативного, карбонільного та кислотного стресів, а також роль 

неферментативних процесів, які пов’язані з розвитком різних типів стресу, 

та відомі на сьогодні молекулярні механізми захисту дріжджів від дії 

несприятливих факторів.  

До недоліків огляду літератури слід віднести те, що він є задовгим у 

декількох місцях (с. 26-27, 29, 52). Це є наслідком присутності у тексті цитат 

та непотрібних екскурсів в історію науки, які написані у науково-

популярному стилі і не містять корисної інформації стосовно сучасного 

стану проблеми. Крім того, деякі думки та окремі фрази двічі зустрічаються у 

тексті огляду літератури. 

Матеріали та методи проведених дисертанткою експериментів 

представлено у другому розділі, у якому також наведено інформацію про 

статистичну обробку отриманих результатів.  

Слід зазначити, що дисертантка застосовувала у своїх дослідженнях 

широкий спектр як класичних біохімічних (визначення метаболічної 

активності клітин, вмісту метаболітів та активності ферментів) і 

мікробіологічних методів (аналіз кривих росту, оцінка життєздатності та 

репродуктивної активності клітин), так і сучасних фізико-хімічних методів 

(флуоресцентне визначення активних форм кисню (АФК) і кінцевих 

продуктів глікації, активності ABC-транспортера Pdr12) та методів 

конфокальної мікроскопії (внутрішньоклітинна локалізація 

транскрипційних факторів Yap1 і War1). Використання сучасних методів 

забезпечило успішне виконання роботи та одержання нових 

експериментальних даних.  

Третій розділ складається з 4 підрозділів, де представлено результати 

досліджень. На першому етапі роботи Г.М. Семчишин проведено детальне 

вивчення ролі каталази у захисті S. cerevisiae від пероксиду водню як 
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чинника оксидативного стресу, при цьому використано два 

експериментальні підходи: 1) вивчення штамів, дефектних за генами, які 

кодують ізоферменти каталаз; і 2) дослідження особливостей впливу на 

дріжджі інгібітора каталази 3-аміно-1,2,4-триазолу. Показано, що каталаза 

відіграє критичну роль у підтримці життєздатності дріжджів за дії пероксиду 

водню на культури, які знаходяться: 1) в середині експоненційної фази росту 

в багатому живильному середовищі; та 2) у стаціонарній фазі за умов 

голодування. В обох випадках виявлено тісний взаємозв’язок між 

активностями каталази і глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, що свідчить про те, 

що каталазa бере участь у захисті глюкозо-6-фосфатдегідрогенази від 

окислення за умови як сильного, так і помірного оксидативного стресу.  

На другому етапі досліджено фізіологічну роль СОД за аеробного 

росту дріжджів на незброджуваних субстратах, для чого було використано 

дефектні за різними ізоферментами СОД мутанти та інгібітор 

диетилдитіокарбамат (ДДК). Такий підхід дозволив встановити, що 

критичним у забезпеченні аеробного росту дріжджів у присутності 

неферментованих джерел вуглецю є ізофермент Cu,Zn-СОД. Водночас, 

незважаючи на різну локалізацію Mn-СОД і Cu,Zn-СОД в клітині, обидва 

ізоферменти можуть до певної межі компенсувати відсутність один одного. 

Аналіз кореляційних зв’язків між досліджуваними показниками 

свідчить про те, що СОД захищає каталазу, глюкозо-6-фосфатдегідрогеназу 

та ізоцитратдегідрогеназу від інактивації окисленням.  

На третьому етапі досліджень вивчено особливості карбонільного 

стресу та його потенційного зв’язку з оксидативним, проведено порівняльне 

дослідження впливу на S. сerevisiae редукуючих моносахаридів – глюкози та 

фруктози. 

Отримані результати in vitro свідчать про сильнішу реакційну здатність 

фруктози, яка продукує більші кількості активних карбонільних сполук 

(АКС) і АФК in vitro, ніж глюкоза.  
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Показано, що ріст у присутності фруктози, як єдиного джерела 

вуглецю, зумовлює швидшу втрату репродуктивної здатності та загибель 

дріжджів, ніж ріст в середовищі з глюкозою.  

Виявлено, що фруктоза проявляє захисний ефект в системі in vivo. 

Встановлено, що дріжджі, вирощені у присутності фруктози, проявляють 

вищу стійкість до індукованого пероксидом водню оксидативного стресу, 

ніж клітини, які культивували в середовищі з глюкозою. Робота вперше 

демонструє зниження внутрішньоклітинного рівня АФК in vivo у дріжджів 

після обробки пероксидом водню внаслідок їх відносно нетривалого 

культивування в присутності фруктози, а також потенційну участь 

антиоксидантних ферментів у цьому явищі.  

На загал показано, що редукуючі вуглеводи та продукти їх 

метаболізму, АКС і АФК, можуть призводити до розвитку 

карбонільного/оксидативного стресу в S. сerevisiae. Фруктоза залежно від 

концентрації та часу її використання відіграє подвійну роль в клітинах 

дріжджів.  

На останньому, четвертому етапі проведено порівняльне дослідження 

впливу оцтової і пропіонової кислот на S. cerevisiae, а також вивчено 

взаємозв’язок кислотного стресу з оксидативним, участь антиоксидантної і 

транспортної War1/Pdr12 систем та перехресних адаптацій у захисті дріжджів 

від токсичної дії кислот.  

Всановлено, що: 1) пропіонова кислота за низьких концентрацій є 

токсичнішою, а за високих концентрацій – менше токсичною для дріжджів 

порівняно з оцтовою; 2) білок Pdr12 впливає на транспорт флуоресцеїну в 

присутності ацетату, але не пропіонату; 3) інкубація дріжджів з оцтовою 

кислотою призводить до збільшення рівня окислених білків та активності 

антиоксидантних ферментів, а пропіонова кислота не змінює цих параметрів; 

4) білок Yap1 тa синтез білка de novo задіяні в активації ацетатом СОД, але не 

каталази. Таким чином, в основі токсичності оцтової і пропіонової кислот 

лежать різні механізми. Крім того, показано, що преінкубація дріжджів з 
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пероксидом водню низьких концентрацій спричиняє Yap1-залежну 

перехресну адаптацію їхніх клітин до високих токcичних концентрацій 

етанолу, оцтової і пропіонової кислот. 

На загал, аналіз експериментальної частини роботи свідчить, що 

дисертанткою зібрано чималий обсяг нових та цікавих даних. Утім цей розділ 

не позбавлений ряду недоліків. Так, при обговоренні ефектів, які викликає 

пероксид водню, не було проведено оцінку швидкості його розщеплення 

клітинами дріжджів, тобто – зникнення з культиваційного середовища. Проте 

така інформація необхідна для розуміння динаміки стресової відповіді. 

Аналогічне зауваження слід зробити і стосовно концентрації глюкози у 

середовищі. Натомість при обговоренні результатів авторка пише: 

«швидкість росту дріжджів у всіх чотирьох випадках була подібною 

протягом перших 12-ти год, коли глюкоза, ймовірно (підкреслено мною – 

Р.В.), була ще присутньою у середовищі культивування» (с. 131). Чи не варто 

було експериментально визначити швидкість споживання глюкози клітинами 

дріжджів? 

До дрібних недоліків експериментальної частини роботи можна 

віднести невдалі вирази та лабораторні жаргонізми, які зустрічаються в 

тексті. Крім того, у кількох місцях не вказано концентрації пероксиду водню, 

глюкози та фруктози (особливо у підписах до таблиць та рисунків), які було 

застосовано для обробки. На рис. 3.10 наведено дані «типового 

експерименту», а отже – відсутня статистична обробка. Невиправданим 

видається включення до тексту експериментальної частини рисунків 3.14 та 

3.20, які взято з літератури – адже у роботі цілком достатньо власного 

експериментального матеріалу!  

Розділ аналіз, узагальнення результатів та висновки в цілому логічно 

та послідовно відображають основні результати. Розділ містить таблиці і 

схеми, які доповнюють узагальнення отриманих даних. 

Оцінюючи отримані у роботі результати в цілому зазначимо, що на 

основі власних досліджень і детального аналізу літератури у підрозділі 3.1 
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висловлено припущення про акумуляцію неактивних синтезованих de novo 

молекул каталази і СОД, що лежить в основі гормезису і перехресних 

адаптацій дріжджів (див. с. 110, 128-129). Ця гіпотеза також застосовується 

дисертанткою при обговоренні отриманих результатів як у наступних 

підрозділах, так і при аналізі та узагальненні результатів всієї роботи. Напр., 

у підрозділі 3.4 (С. 234) стверджується, що «ацетат не змінює експресію генів 

каталази, але активує присутні в клітині в неактивному стані молекули цього 

ферменту». Проте більш імовірним поясненням, яке, на жаль, не згадується у 

роботі, може бути відсутність трансляції мРНК після транскрипції. Для 

отримання експериментального підтвердження запропонованої гіпотези 

необхідно було перевірити, чи дійсно за умов досліду відбуваються (або не 

відбуваються) зміни у експресії досліджуваних генів. Для цього варто було б 

визначити рівень відповідних мРНК. Крім того, наявність у клітинах 

неактивних молекул каталази і СОД (можливість існування яких 

обговорюється у роботі) варто було б перевірити безпосередньо методам 

імуноблотингу із застосуванням відповідних антитіл. Також для прояснення 

ситуації можна було використати інгібітори транскрипції та трансляції. В 

цілому зазначимо, що запропонована у дисертації гіпотеза стосовно 

існування у клітинах дріжджів неактивних молекул каталази і СОД видається 

цікавою, але дещо спекулятивною та такою, що потребує подальшого 

уточнення. 

4. Ступінь обґрунтованості основних наукових положень та 

висновків, сформульованих у дисертації.  

Сформульовані Г.М. Семчишин основні наукові положення та 

висновки спираються на великий об’єм власних експериментальних даних. 

При проведенні досліджень було застосовано комплекс різноманітних 

сучасних методів, які повністю відповідають поставленій меті та завданням 

роботи. Достовірність отриманих дисертанткою результатів підтверджена 

відповідною статистичною обробкою. Зроблені авторкою висновки цілком 

логічно випливають з одержаного фактичного матеріалу. Отже, результати 
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досліджень, представлені в дисертації Г.М. Семчишин, їх аналіз, основні 

наукові положення та зроблені висновки повністю обґрунтовані. 

5. Новизна основних наукових положень, висновків та одержаних 

результатів, сформульованих у дисертації.  

Дисертаційне дослідження дало можливість розширити відомості про 

участь і координацію антиоксидантної, а також інших систем захисту в 

адаптації дріжджів S. сerevisiae до різних стресових умов. Виявлено тісний 

взаємозв’язок між ферментами першої лінії антиоксидантного захисту, а саме 

- СОД і каталазою. 

Вперше показано, що за певних експериментальних умов 

антиоксидантний фермент СОД може виявляти прооксидантну дію in vivo.  

Встановлено, що фруктоза, залежно від концентрації та часу її дії, 

відіграє подвійну роль у клітинах дріжджів. Обидва ефекти – шкідливий і 

захисний – пов’язані з активними формами кисню та карбонільними 

сполуками. Вперше показано, що фруктоза проявляє захисний ефект in vivo. 

Встановлено, що дріжджі, вирощені у присутності фруктози, проявляють 

вищу стійкість до індукованого пероксидом водню оксидативного стресу, 

ніж клітини, які культивували в середовищі з глюкозою. Вперше 

продемонстровано зниження внутрішньоклітинного рівня АФК у дріжджів 

після обробки пероксидом водню внаслідок їх відносно нетривалого 

культивування у присутності фруктози, а також участь антиоксидантних 

ферментів у цьому явищі. Показано, що фруктоза, але не глюкоза, захищає 

СОД і каталазу від їх інактивації високими концентраціями пероксиду 

водню.  

Виявлено, що в інтактних клітинах S. сerevisiae за індукції стресу 

вуглеводами ферменти антиоксидантного і антиглікаційного захисту та 

пов’язані з ними ферменти відіграють важливу роль у захисті дріжджів від 

вуглеводного стресу. Крім того, фруктоза порівняно з глюкозою сильніше 

активує антиглікаційні ферменти.  
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Вперше встановлено, що ацетат, на відміну від пропіонату, 

демонструє прооксидантний ефект in vivo. Транскрипційний фактор Yap1 тa 

синтез білка de novo задіяні в адаптації дріжджів до ацетату. Вперше 

виявлено, що преінкубація S. cerevisiae з пероксидом водню низьких 

концентрацій спричинює залежну від Yap1 перехресну адаптацію дріжджів 

до токcичних концентрацій етанолу, оцтової і пропіонової кислот.  

6. Науково-практична цінність роботи і конкретні шляхи 

застосування результатів досліджень.  

Одержані у роботі результати розширюють існуючі уявлення про 

вплив зовнішніх чинників на S. cerevisiae та особливості адаптації дріжджів 

до несприятливих умов та можуть бути використані при розробці технологій 

промислового культивування дріжджів, отриманні культур з підвищеним 

адаптаційним потенціалом та стійкістю до несприятливих чинників, а також 

при розробці дієтичного харчування для пацієнтів з метаболічним 

синдромом, хворих на цукровий діабет та інші захворювання. Отримані дані 

свідчать про те, що глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа може бути використана 

як маркер оксидативного/карбонільного стресу. 

Результати роботи впроваджені в навчальний процес на кафедрі біохімії 

та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника при читанні лекцій та проведенні практичних та лабораторних 

занять з курсів “Неферментативні процеси в біології”, “Біохімія дріжджів”, 

“Основи наукових досліджень”, “Біохімія адаптацій”, “Вільнорадикальні 

процеси в біології” і “Наукове спілкування англійською мовою”.  

 

7. Висновок.  

На загал аналіз поданих для розгляду матеріалів (рукопису дисертації, 

автореферату, публікацій) дозволяє дійти висновку, що, не зважаючи на 

наведені вище недоліки, за актуальністю дослідженої в роботі проблеми, 

сучасними методами її вирішення, новизною одержаних результатів, 

перспективою їх практичного використання, публікацією матеріалів дослідів  
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