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Історична довідка 
 Товариство мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (ТМУ) раніше мало назву 

Українське мікробіологічне товариство і було засновано згідно з рішенням Президії АН 

України від 29 березня 1959 року. Товариство було створено на базі Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного (ІМВ) АН УРСР як філіал Всесоюзного мікробіологічного 

товариства. 

 Організатором та першим головою Товариства був академік АН УРСР В.Г. Дроботько 

(1959 – 1965), згодом його очолювали члени-кореспонденти АН УРСР М.М. Підоплічко 

(1965 – 1971), С.М. Московець (1971), Д.Г. Затула (1971 – 1980), академік НАНУ В.В. 

Смірнов (1980 – 2002), чл.-кор. НАНУ Б.П. Мацелюх (2002 - 2004). Нині президентом ТМУ є 

академік НАНУ В.С. Підгорський. 

 

 
 

 За ініціативи академіка НАН України В.В. Смірнова Українське мікробіологічне 

товариство було реорганізовано і 27 грудня 2002 року в Міністерстві юстиції України було 

зареєстровано Товариство мікробіологів України (ТМУ) як добровільне науково-громадське 

об'єднання спеціалістів України, які працюють в галузі мікробіології, вірусології та суміжних 

напрямках науки. 

 З'їзди ТМУ проводяться через 4 – 5 років. Вони відбувалися в Києві (1965, 1968, 1971, 

1975 рр.), Дніпропетровську (1980 р.), Донецьку (1984 р.), Чернівцях (1989 р.), Одесі (1993, 

2004 рр.), Чернігові (2000 р.), Ужгороді (2009 р.), Ялті (2013 р.). 

 На Х з'їзді ТМУ (15 – 17 вересня 2004 р., Одеса) було одноголосно прийнято рішення 

про присвоєння Товариству мікробіологів України імені С.М. Виноградського з огляду на 

виняткову значущість досліджень у галузі мікробіології цього ученого зі світовим іменем та 

його українське походження. 

 Нині до складу Товариства мікробіологів України входять 17 відділень, які 

об'єднують науковців, інженерів, аспірантів, викладачів та медичних працівників: Вінницьке, 
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Дніпропетровське, Донецьке, Житомирське, Івано-Франківське, ІМВ НАНУ, Київське, 

Криворізьке, Кримське, Львівське, Одеське, Тернопільське, Закарпатське, Харківське, 

Черкаське, Чернігівське, Чернівецьке. 

 Науковий потенціал ТМУ – це представники понад60 установ, у тому числі науково-

дослідних інститутів НАНУ, НААНУ, кафедр мікробіології, вірусології, біотехнології 

університетів, медичних, аграрних вузів, та інших навчальних закладів. 

Сергій Миколайович Виноградський народився 13 вересня 

1856 р. у заможній українській родині в Києві. З боку 

батьківської родини він був нащадком сотенного атамана А. 

Виноградського, а з материнського – славного гетьманського 

роду Скоропадських. Після закінчення гімназії в Києві 

Сергій Миколайович учився на фізико-математичному 

факультеті Київського університету Св. Володимира. А з 

1877 по 1881 р. – на природничому факультеті 

Петербурзького університету, де в 1884 р. одержав диплом 

магістра. 

 У 1885 - 1899 р. С.М. Виногрдський працює в 

Швейцарії. Саме в цей період на прикладі сірководню, 

аміаку, нітритів як джерела енергії він виявив хемолітотрофні бактерії, тобто такі, які можуть 

рости тільки на мінеральних поживних речовинах, відкрив асимбіотичні азотфіксатори. 

 З 1899 по 1912 рр. Сергій Миколайович працював в Інституті експериментальної 

медицини у Санкт-Петербурзі, де займався вивченням небезпечних інфекцій, зокрема чуми, 

його помічником був Д.К. Заболотний. 

 З 1912 р.С.М. Виноградський жив в Україні у власному маєтку на Хмельниччині, де 

звертається до проблем землеробства і ґрунтознавства. З 1922 р. і до останніх днів свого 

життя працював в Інституті Пастера в Парижі. У цей період він здійснив низку блискучих 

досліджень у галузі ґрунтової мікробіології. 

 С.М. Виноградський став засновником першого об'єднання 

мікробіологів у Росії (другого в Європі), яке було створено більше як сто 

років тому в Петербурзі. 

 25 травня 2012 року в м. Городку на Хмельниччині було відкрито 

пам’ятник знаменитому співвітчизнику, вченому світового значення, 

видатному мікробіологу, Сергію Миколайовичу Виноградському. 
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Керівництво товариства 
 Вищим керівним органом ТМУ є з'їзд. Чергові з'їзди скликаються не рідше одного 

разу на 4-5 років. У період між з'їздами поточною діяльністю ТМУ керує Центральна Рада 

Товариства. Поточна робота Товариства протягом терміну повноважень Центральної Ради 

покладається на Президію. Президія Центральної Ради – орган оперативного керівництва 

Товариства у період між з'їздами і засіданнями Центральної ради. 

 

 

Президент ТМУ 

Підгорський Валентин Степанович 

 

академік НАНУ, доктор біологічних наук, 

професор 

Директор Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д.К. Заболотного НАНУ, зав. відділу 

фізіології промислових мікроорганізмів ІМВ 

НАНУ 

Віце-президент 

Іваниця Володимир 

Олексійович 

 
доктор біологічних 

наук, професор 

Проректор з науки, 

Одеського 

національного 

університету ім. І.І. 

Мечникова (ОНУ), 

професор каф. 

мікробіології і 

вірусології ОНУ 

Віце-президент 

Курдиш Іван 

Кирилович 

 
доктор біологічних 

наук, професор 

Зав. відділу 

мікробіологічних 

процесів на твердих 

поверхнях Інституту 

мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАНУ 

Віце-президент 

Патика Володимир 

Пилипович 

 
академік НААНУ, 

доктор біологічних 

наук, професор 

Зав. відділу 

фітопатогенних 

бактерій Інституту 

мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАНУ 

Делегат FEMS 

Сибірний Андрій 

Андрійович 

 
академік НАНУ, 

доктор біологічних 

наук, професор 

Директор Інституту 

клітинної біології 

НАНУ 

 

Учений секретар 

Білявська Людмила 

Олексіївна 

кандидат біологічних 

наук 

Старший науковий 

співробітник відділу 

загальної та ґрунтової 

мікробіології Інституту 

мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАНУ 

 

Бухгалтер 

Мороз Світлана 

Миколаївна 

кандидат біологічних 

наук 

Старший науковий 

співробітник відділу 

фітопатогенних 

бактерій Інституту 

мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАНУ 
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Керівний орган ТМУ 

Ц е н т р а л ь н а    р а д а  (ЦР) 

№ ПІБ Вч. звання,  

наук. тупінь 

Місце роботи, 

посада 

Адреса 

1 2 3 4 5 

П р е з и д і я   ЦР 

1. Підгорський 

Валентин 

Степанович 

академік НАНУ, 

д.б.н 

Президент ТМУ 

Директор Інституту мікробіології і 

вірусології НАН України (ІМВ) 

03143, м. Київ,  

вул. Академіка 

Заболотного 154 

2. Іваниця 

Володимир 

Олексійович 

д.б.н., професор Віце-президент ТМУ 

Голова Одеського відділення  

Проректор з наук. роботи ОНУ, 

професор каф. мікробіології, 

вірусології та імунології 

65058, м. Одеса, 

Шампанський 

пров., 2 

3. Курдиш 

Іван 

Кирилович 

д.б.н., професор Віце-президент ТМУ 

Зав. відділу мікробіологічних 

процесів на твердих поверхнях 

ІМВ НАН України 

03143, м. Київ,  

вул. Академіка 

Заболотного 154 

4. Патика 

Володимир 

Пилипович 

академік 

НААНУ, д.б.н., 

професор 

Віце-президент ТМУ 

Зав. відділу фітопатогених 

бактерій ІМВ НАН України 

-//- 

5. Білявська 

Людмила 

Олексіївна 

к.б.н., с.н.с. Учений секретар ТМУ 

С.н.с. відділу загальної і грунтової 

мікробіології ІМВ НАН України 

-//- 

6. Варбанець 

Людмила 

Дмитрівна 

д.б.н., професор Зав. відділу біохімії 

мікроорганізмів ІМВ НАН 

України 

-//- 

7. Вінніков 

Альберт  

Іванович 

д.б.н., професор Голова Дніпропетровського 

відділення ТМУ, зав. каф. 

мікробіології Дніпропетровського 

національного університету 

49050, м. Дніпро, 

пр. Гагаріна, 72 

8. Волкогон 

Віталій 

Васильович 

член-кор. 

НААНУ, д.б.н. 

Зав. відділу Інституту 

сільськогосподарської 

мікробіології і агропромислового 

виробництва НААНУ 

15500, м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 97 

9. 
Волянський 

Юрій Леонідович 

д.б.н., професор Голова Харківського відділення 

ТМУ до 2013 р., Директор 

Інституту мікробіології і 

імунології НАМНУ 

61000, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 

14/16 

10. Іутинська 

Галина 

Олександрівна 

член-кор. 

НАНУ, д.б.н. 

Заст. директора з наук. роботи 

ІМВ НАН України, зав. відділу 

загальної і ґрунтової мікробіології 

03143, м. Київ,  

вул. Академіка 

Заболотного 154 

11. Мацелюх 

Богдан  

Павлович 

член-кор. 

НАНУ, д.б.н., 

професор 

Зав. відділу генетики 

мікроорганізмів ІМВ НАНУ 

03143, м. Київ,  

вул. Академіка 

Заболотного 154 

12. Сибірний 

Андрій 

Андрійович 

академік НАНУ, 

д.б.н., професор 

Делегат FEMS  

Директор Інституту біології 

клітини НАНУ 

 м. Львів, вул. 

Драгоманова, 14/16 

13. Широбоков 

Володимир 

Павлович 

академік НАНУ 

і НАМНУ, 

д.м.н., професор 

Зав. каф. мікробіології, вірусології 

та імунології  Національного 

медичного університету 

03057, м. Київ, 

пр. Перемоги, 34 
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Члени Центральної ради 

14. Бойко 

Анатолій 

Леонідович 

Академік 

НААНУ, д.б.н., 

професор 

Професор кафеди вірусології 

Київського націонльного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

м. Київ, просп. 

Акад. Глушкова 2, 

корпус 12 

15. Бойко 

Надія 

Володимирівна 

д.б.н., професор Голова Закарпатського відділення 

ТМУ, професор кафедри 

мікробіології, вірусології, імунології 

з курсом інфекційних хвороб, 

медичний факультет УжНУ 

89400, м. Ужгород, 

пров. 

Університетський, 

2 

16. Гришко 

Віталій 

Миколайович 

к.б.н. 

 

Голова Криворізького відділення 

ТМУ, зав. відділу Криворізького 

Ботанічного саду НАНУ 

50089, Кривій Ріг, 

вул. Маршака, 50 

17. Гвоздяк  

Петро 

Ілліч 

д.б.н., професор Головний науковий співробітник 

Інститут колоїдної хімії та хімії 

води 

03680, м. Київ, 

бульв. Акад.. 

Вернадського, 42 

18. Ґудзь 

Степан  

Петрович 

к.б.н., професор 

 

Голова Львівського відділення 

ТМУ до 2015 р., зав. каф. 

мікробіології Львівського 

національного університету ім. 

І. Франка 

79017, м. Львів, 

вул. Грушевського 

4 

19. Дейнека  

Святослав 

Євгенович 

д.м.н., професор Голова Чернівецького відділення 

ТМУ, зав. каф. мікробіології та 

вірусології Буковинського 

державного медичного університету 

58000, м. Чернівці,  

вул. Богомольця, 

2, 

20. Жадінський  

Микола 

Васильович 

к.м.н., доцент Голова Донецького відділення ТМУ 

до 2015 р., зав. каф. мікробіології 

Донецького державного медичного 

ун-ту 

80003, м. Донецьк 

пр. Ілліча, 16 

21. Каменєва 

Ірина  

Олексіївна 

к.с.-г.н Голова Кримського відділення 

ТМУ, зав. відділу ґрунтової 

мікробіології Інституту сільського 

господарства Криму  

97513, АР Крим, 

Сімферопольський 

р-н, 

смт. Гвардійське, 

вул. К.Маркса, 107 

22. Климнюк 

Сергій  

Іванович 

д.б.н.,  професор Голова Тернопільського відділення 

ТМУ до 2015 р., зав. каф. 

мікробіології Тернопільської 

державної медичної академії 

46001, м. 

Тернопіль, 

Майдан Волі, 1 

23. Коваленко 

Надія 

Костянтинівна 

член-кор. 

НАНУ, д.б.н., 

професор 

Провідний науковий співробітник 

ІМВ НАНУ, відділу фізіології 

промислових мікроорганізмів 

03143, м. Київ,  

вул. Академіка 

Заболотного 154 

24. Кременчуцький 

Генадій 

Миколайович 

д.м.н., професор Зав. кафедрою епідеміології 

Дніпропетровської державної 

медичної академії 

49044, м. Дніпро,  

вул. 

Дзержинського, 9  

25. Марієвський 

Віктор  

Федорович 

д.м.н. Зав. відділу Інституту епідеміології 

та інфекційних хвороб 

01601, м. Київ,  

вул. Амосова, 4 
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26. Надкернична 

Олена 

Володимирівна 

д.б.н., 

професор 

Голова Чернігівського 

відділення ТМУ, зав. лабораторії 

Інституту сільськогосподарської 

мікробіології і агропромислового 

виробництва НААНУ 

15500, м.Чернігів, 

вул. Шевченка, 97 

27. Палій 

Гордій  

Кіндратович 

д.м.н., 

професор  

 

Голова Вінницького відділення 

ТМУ, зав. каф. 

мікробіологіїВінницького 

державного медичного ун-ту 

21018, м. Вінниця, 

вул. Пірогова, 56 

28. Пирог  

Тетяна  

Павлівна 

д.б.н., 

професор 

Зав. каф. біотехнології 

мікробного синтезу 

Національного ун-ту 

 харчових технологій 

01033, м. Київ,  

вул. Володимирська, 

68 

29. Позур  

Володимир 

Костянтинович 

д.б.н.,  

професор 

Професор каф. мікробіології і 

загальної імунології Київського 

національного університету  

м.Київ, просп. акад. 

Глушкова 2, корпус 

12 

30. Поліщук 

Валерій  

Петрович 

д.б.н., 

професор 

Голова Київського відділення 

ТМУ до 2016 р., зав. каф. 

вірусології Київського 

національного університету 

Київ, просп. акад. 

Глушкова 2, корпус 

12 

31. Положенець 

Віктор 

Михайлович 

 д.c-г..н., 

професор 

Голова Житомирського 

відділення ТМУ до 2016 р., 

зав. кафедри Житомирського 

агроекологічного університету 

10008, м. Житомир, 

вул. Старий бульвар, 

7 

32. Співак  

Микола  

Якович 

член-кор. 

НАНУ, д.б.н., 

професор 

Зав. відділу проблем 

інтерферону та 

імуномодуляторів ІМВ НАНУ 

03143, м. Київ,  

вул. Академіка 

Заболотного 154 

33. Стефурак 

Василь  

Петрович 

д.б.н.,  

професор 

 

Зав. каф. біології Івано-

Франківського державного 

медичного університету 

76000, м. Івано-

Франківськ, 

вул. Галицька, 2 

34. Тугай  

Тетяна  

Іванівна 

д.б.н. Голова відділення ІМВ ТМУ до 

2016 р., с.н.с. відділу фізіології і 

систематики мікроміцетів ІМВ 

НАНУ 

03143, м. Київ,  

вул. Академіка 

Заболотного 154 

35. Товкач  

Федір  

Іванович 

член-кор. 

НАНУ, д.б.н., 

професор 

Заст. директора з наук. роботи 

ІМВ НАНУ,  

зав. відділу молекулярної 

генетики бактеріофагів 

03143, м. Київ,  

вул. Академіка 

Заболотного 154 

Ревізійна комісія ТМУ: 

1. Авдєєва 

Лілія Василівна 

голова 

д.б.н., 

професор 

Зав. відділу антибіотиків ІМВ 

НАНУ 

03143, м. Київ,  

вул. Академіка 

Заболотного 154 

2. Головач  

Тетяна 

 Миколаївна 

к.б.н. Науковий співробітник відділу 

фізіології промислових 

мікроорганізмів ІМВ 

03143, м. Київ,  

вул. Академіка 

Заболотного 154 

3. Пасічник 

Лідія  

Анатоліївна 

д.б.н. Науковий співробітник відділу 

фітопатогенних бактерій ІМВ 

03143, м. Київ,  

вул. Академіка 

Заболотного 154 
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Відділення ТМУ 

 
Вінницьке 

 
Голова: 

Палій Гордій Кіндратович 

д.м.н., проф., зав. каф. мікробіології 

Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова 

Секретар: 

Шевчук Наталія Миколаївна 

к.м.н., асистент кафедри мікробіології ВНМУ 
 

Дніпропетровське 

 
Голова: 

Вінніков Альберт Іванович 

д.б.н., проф., зав. каф. мікробіології 

Дніпропетровського національного 

університету ім. Олеся Гончара (ДНУ) 

Секретар: 

Жерносєкова Ірина Володимирівна 

к.б.н., с.н.с. НДЛ молекулярної біології 

мікроорганізмів та мікробної біотехнології 
 

Житомирське  
 

Голова з 2017 р.: 

Гарбар Олександр 

Васильович  

д.б.н., професор, зав. каф. 

екології, природокористування 

та біології людини 

Житомирського державного 

університету ім. Івана Франка  

Секретар: 

Федорчук Світлана 

Володимирівна 

асистент каф. захисту рослин  

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

Закарпатське  
(до 24.06.2010 р. 

Ужгородське) 

 
Голова: 

Бойко Надія 

Володимирівна 

д.б.н., проф. кафедри 

мікробіології, вірусології та 

імунології з курсом 

інфекційних хвороб 

медичного факультету 

Ужгородського 

національного університету 

Секретар: 

Петров Віктор 

Олександрович 

лікар-інфекціоніст  

м. Ужгород, УМП 

Івано-Франківське  

 

Голова: 

Куцик Роман 

Володимирович 

д.м.н., проф., зав. каф. 

мікробіології Івано-

Франківського національного 

медичного університету 

Секретар: 

Шикета Любов Миколаївна 

асист. каф. мікробіології 

ІФНМУ 
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ІМВ 

 
Голова з 2017 р.: 

Фоміна Марина 

Олександрівна 

д.б.н., пров. н. с.відділу 

фізіології промислових 

мікроорганізмів Інституту 

мікробіології і вірусології ім. 

Д.К. Заболотного НАН 

України (ІМВ НАНУ) 

Секретар: 

Василюк Ольга 

Миколаївна 

к.б.н 

Київське 

 
Голова з 2017 р.: 

Патика Микола 

Володимирович 

д.с-г.н., член-кор. НААН 

України, академік АНВШ 

України, зав. каф. 

екобіотехнології та 

біорізноманіття 

Національного університету 

біоресурсів і 

природокористування  

Секретар: 

Коломієць Юлія Василівна  

к.б.н., доцент каф. 

екобіотехнології та 

біорізноманіття НУБіП 

Криворізьке 

 
Голова: 

Гришко Віталій Миколайович 

к.б.н., с.н.с., зав. відділу 

фізіології рослин і біології 

ґрунтів Криворізького 

ботанічного саду НАНУ 

Секретар: 

Шевчук Наталія Миколаївна 

к.м.н., асистент кафедри 

мікробіології ВНМУ 

 
Кримське 

 
Голова: 

Каменєва Ірина Олексіївна 

к.с.-г.н,  зав. відділу 

грунтової мікробіології 

Інституту сільського 

господарства Криму  

Секретар: 

Овсієнко Ольга Леонідівна 

н.с. відділу грунтової 

мікробіології Інституту 

сільського господарства 

Криму 

 
Львівське 

 
Голова з 2016 р.: 

Ґнатуш  Світлана 

Олексіївна 

к.б.н., проф., зав. каф. 

мікробіології Львівського 

національного університету 

ім. І. Франка 

Секретар: 

Звір Галина Іванівна 

к.б.н., доц. ЛНУ 

Мороз Оксана Михайлівна 

к.б.н., н.с. ЛНУ 

Одеське 

 
Голова: 

Іваниця Володимир 

Олексійович 

віце-президент ТМУ, проф., 

д.б.н., проректор з наук. роботи 

Одеського національного 

університету ім. І.І. Мечникова, 

проф. каф. мікробіології, 

вірусології та імунології ОНУ 

Секретар: 

Бурлака Тетяна Василівна 

к.б.н., н.с. каф. мікробіології, 

вірусології та імунології ОНУ 
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Тернопільське 

 
Голова з 2016 р.: 

Пида Світлана Василівна, 

д. с-г.н., проф., проф. - зав. 

каф. ботаніки та зоології 

Тернопільського 

національного педагогічного 

університету ім. Володимира 

Гнатюка 

Секретар: 

Пятковський Тарас 

Іванович 

ас. каф. медичної біології, 

мікробіології, вірусології та 

імунології ТДМУ 

Харківське 

 
Голова з 2014 р.: 

Попов Микола 

Миколайович, 

д.м.н., проф., директор 

ДУ «Інститут мікробіології 

та імунології 

ім. І.І. Мечникова НАМНУ»  

Секретар: 

Ждамарова Лариса 

Анатоліївна 

к.м.н., пр.н.с. ЛСПКІ ДУ 
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FEMS 
Товариство мікробіологів України імені С.М. Виноградського (Vinogradskyi Society of 

Microbiologists of Ukraine) є повноправним членом Федерації Європейських мікробіологічних 

товариств (FEMS) з 2009 р. (http://www.fems-microbiology.org) 

 
Декларація європейських мікробіологів 

Декларація європейських мікробіологів представляє широкому загалу, представникам 

закону, науковій спільноті та нашим колегам відправні аспекти та задачі Федерації європейських 

мікробіологічних товариств - FEMS. 

Мікробіологія, наука про мікроби (віруси, бактерії, водорості, найпростіші та гриби) має в 

Європі давні традиції, що продовжують розвиватись з часів, коли Антоні ван Левенгук, працюючи 

у Дельфті (Нідерланди) звітував Лондонському Королівському Товариству про виявлення 

водоростей, бактерій і найпростіших (1676 р.). За останні 200 років такі європейські вчені, як Луї 

http://www.fems-microbiology.org/
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Пастер, Роберт Кох, Сергій Виноградський та Мартінус Бейєрінк, зробили не менше вагомих 

досягнень в мікробіології, ніж вчені у будь-якій іншій галузі досліджень. Ця легендарна традиція 

високої майстерності підтримується і сьогодні у Європейській мікробіології, європейські 

мікробіологи роблять свій внесок в найбільш важливі досягнення у медицині, сільському 

господарстві, біотехнології та фундаментальних науках. 

Мікробіологи всього світу об'єднуються у наукові товариства. У Європі мікробіологічні 

товариства з одного боку сворюються по країнах, з іншого по дисциплінах; вони об'єднуються як 

за суміжними дисциплінами (вірусологія, бактеріологія, альгологія, мікологія, протозоологія, 

паразитологія) так і за близькими напрямками (медична, харчова, сільськогосподарська, 

промислова мікробіологія, мікроорганізми навколишнього середовища). 

Мета цієї декларації - ініціювати процес, що забезпечить консолідацію і об'єднання 

Європейської мікробіології. Тільки таким шляхом мікробіологи можуть проявити свої найкращі 

здібності на користь спільноті науковців, політиків, промисловців та всьому населенню Європи. 

Така згуртованість надасть нам можливість успішно задовольняти міжнародний попит та 

прикладати зусилля для досягнення світових стандартів у науковій точності та чесності. 

Усвідомлюючи те, що разом ми можемо зробити більше, ніж кожний окремо, Федерація 

європейських мікробіологічних товариств (FEMS), у складі якої 46 товариств з 35 країн Західної та 

Східної Європи, прагне стати ядром для такого єднання. Нехай початок ХХІ століття та п'яте 

століття сучасних мікробіологічних досліджень стане відправною точкою для справжнього 

єднання та зростання наукового потенціалу серед мікробіологів Європи! 

Федерація європейських мікробіологічних товариств вбачає, що ця декларація стимулюватиме 

наступні дії: 

 Забезпечити, щоб мікробіологія слугувала добробуту людства, надавала можливість для 

стабільного розвитку всіх людей, забезпечувала захист і збереження природи та сприяла 

досягненню миру у всьому світі. 

 Сприяти поширенню науково-популярної інформації про роль мікроорганізмів для світу і 

людства та розуміння, що небезпека від мікробів є занадто мізерною порівняно з їх значною 

користю. 

 Гарантувати доступ усім європейцям до точної інформації про мікробіологію (включаючи 

доступ до відповідної літератури) та про її користь та небезпеку для людей та довкілля. 

 Підтримувати розуміння необхідності захисту мікробного біорізноманіття шляхом 

дослідження та підтримки мережі колекцій мікробних культур. 

 Засуджувати зумисне використання мікроорганізмів для нанесення шкоди людству 

(біологічна зброя, біотероризм). 

 Докладати зусилля, щоб викладання мікробіології стало частиною всіх Європейських 

освітніх систем та було цілком інтегроване на всіх рівнях наукової та суспільної освіти. 

Заохочувати мікробіологів до спілкування з громадськістю про аспекти своєї роботи та важливе 

значення мікробів. 

 Підтримувати найвищі стандарти безпеки у всіх мікробіологічних процесах, виробництвах 

і процедурах. Гарантувати, щоб технологічні досягнення зростали завдяки мікробіологічним 

дослідженням, ретельно перевіреним перед їх впровадженням. 

 Всіляко сприяти, щоб дані про мікробний геном, які є здобутком всього людства, були 

доступні для всіх. 

 Сприяти розвитку європейської мікробіології шляхом підвищення мобільності учених та 

утримання кращих фахівців в межах Європи. Забезпечувати відповідні структури в університетах, 

лікарнях, державних і промислових лабораторіях, на базі яких матимуть місце масштабні 

мікробіологічні дослідження. 

 Підтримувати такі перспективні напрямки мікробіології як біотехнологія, харчова 

мікробіологія, швидка діагностика та захист навколишнього середовища. 

Підготовлено Федерацією європейських мікробіологічних товариств для І Конгресу 

європейських мікробіологів 2003. 
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Основні напрямки діяльності Товариства мікробіологів України 

ім. С.М. Виноградського (2013-2017) 

 

Основними науковими напрямками ТМУ є: 

таксономія і класифікація бактерій, мікроскопічних грибів і вірусів та визначення 

характеру їхньої взаємодії з біотичними і абіотичними факторами оточуючого середовища;  

морфолого-структурна та молекулярно-генетична організація клітинних і вірусних 

детермінант патогенезу та фізіологічної ролі систем інтерферону;  

встановлення біологічного потенціалу та виявлення видів і штамів мікроорганізмів і 

вірусів для розробки біотехнологічних процесів створення нових препаратів і продуктів для 

медицини, сільського господарства, промисловості і охорони довкілля. 

ТМУ об’єднує 17 регіональних відділень. Вінницьке 5 членів; Дніпропетровське – 20; 

Житомирське 40; Закарпатське – 30; Івано-Франківське – 11; Київське 104; Інститут 

мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного – 123; Криворізьке – 9; Кримське – 7; 

Львівське – 57; Одеське – 53; Тернопільське – 19; Харківське – 94; Черкаське – 17; 

Чернігівське – 27; Чернівецьке – 11 членів - представників науково-дослідних інститутів 

НАНУ, НАМНУ, НААНУ, вищих навчальних закладів різних міністерств, інших 

спеціалістів. У 56 організаціях та відомствах працює 627 членів ТМУ. 

Серед членів ТМУ – 4 академіка і 8 член-кореспондентів НАНУ, НАМНУ, НААНУ, 

64 докторів і 340 кандидатів наук, 38 професорів, 54 доцентів, 45 старших наукових 

співробітників. За звітний період обрано академіком НАМНУ – 1, член-кореспондентами – 3 

науковця. Багатьом членам ТМУ присвоєно звання професора, доцента, старшого наукового 

співробітника; захищено 9 докторських і 41 кандидатська дисертацій. 

За звітний період членами ТМУ опубліковано більш ніж 5000 наукових робіт, в тому 

числі – 2180 статей, з них у зарубіжних видання 445, 38 монографій, 17 підручників, 68 

посібників, одержано 120 патентів на винаходи та корисні моделі, серед них міжнародні. 

Товариство мікробіологів України ім. С.М. Виноградського було організатором та 

співорганізатором біля 20 міжнародних та республіканських науково-практичних 

конференцій. «Новітні досягнення біотехнології», «Мікробіологія та імунологія – 

перспективи розвитку у ХХІ столітті», «Біологічна фіксація азоту», «Актуальні питання 

стратегії, тактики застосування та дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів», 

«Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті», «Новітні досягнення біотехнології та 

нанофармакології», «Сучасні ресурсозберігаючі технології. Проблеми і перспективи», 

«Біотехнології для рослинництва і захисту довкілля», «Біоресурси і віруси», «Досягнення і 

перспективи мікробіології», «Здобутки та перспективи боротьби з інфекційними 

захворюваннями (мікробіологія, ветеринарія, фармація)», «Довкілля і здоров’я», «Сучасні 

проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни туберкульозу» , «Internation Symposium on Cell 

Biology», «Інновації у харчовій галузі та участь у міжнародних проектах»; «Національна 

конференція проекту  CAPINFOOD в Україні» та інші. Велика кількість членів ТМУ брали 

участь в міжнародних конференціях в багатьох країнах світу. Значна робота була проведена 

по організації міжнародних семінарів шкіл, в тому числі вже добре відомої літньої школи в 

Одесі «Молекулярна мікробіологія та біотехнологія» тощо. 

В інститутах та університетах, де працюють члени ТМУ, видаються 

«Мікробіологічний журнал», який зареєстрований у міжнародній біометричній базі даних 

Scopus (Elsevier), «Мікробіологія і біотехнологія», Міжвідомчий тематичний збірник 

«Сільськогосподарська мікробіологія», «Вісник Львівського університету, серія біологічна», 

«Аннали Мечниковського Інституту», «Вісник Уманського національного університету 
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садівництва», в яких публікуються статті українською, російською, або англійською мовами 

з різних галузей мікробіології, вірусології, мікології, екології, мікробної біотехнології, 

лікування і профілактики інфекційних захворювань. 

Члени Товариства одержали дві премії Президента України для молодих вчених та дві 

премії Верховної Ради для талановитої молоді, премію НАН України ім. Д.К. Заболотного, 

премію НАН України для молодих вчених, інші нагороди республіканських і обласних 

організацій. 

Науковці інститутів і університетів виконували наукові проекти за державними 

грантами, грантами державних академій, МОН України, INTAS, FEMS, УНТЦ та інших; 

дослідження згідно договорів про науково-технічне співробітництво з науковими установами 

Азербайджану, Білорусії, Бельгії, Болгарії, В’єтнаму, Грузії, Еквадору, Ізраїлю, Індії, 

Казахстану, Китаю, Молдови, Німеччини, Польщі, Сербії, Словаччини, США, 

Туркменистану, Угорщини, Узбекистану, Франції, Чехії та інших. 

Створено десять Спеціалізованих Вчених рад по захисту докторських та 

кандидатських дисертацій по спеціальностях: мікробіологія, вірусологія, біотехнологія. Такі 

спецради працюють в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАНУ, 

Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка, Київському медичному 

університеті ім. О.О. Богомольця, Національному університеті біоресурсів і 

природокористування, Київському національному університеті харчових технологій, 

Інституті біології клітин НАНУ (Львів), Національному університеті ім. І.І.Мечникова 

(Одеса), Інституті мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова (Харків), Інституті с/г 

мікробіології і агропромислового виробництва НАНУ (Чернігів), Уманському національному  

університеті садівництва. 

За звітний період за участі членів ТМУ впроваджено 19 іноваційних розробок 

препаратів, продуктів і біотехнологічних процесів на підприємствах України, Словаччини, 

Чехії, США. Ліцензійні угоди на організацію і випуск мікробних препаратів і продуктів 

укладено з ДП «Ензим», ЗАТ «Біофарма», ТОВ «Аграрні біотехнології», ЧП «Агро-

Адмірал», ЧП «Біохім-Сервіс», ФОП «Заславський А.М.», ТОВ «Компанія БіоНік», ТОВ 

«Біозавод», ТОВ НПЦ «Черкасибіозахист», ТОВ «Завод біозахист», ДП «Біологічна 

фабрика», ТОВ «Каравай», ТОВ «Бактеріальні препарати», ПАТ «Яготинський маслозавод», 

ІК «Біоінвест-Агро», ЗАТ «Нива», АТ «Біотика» (Словаччина), ООО «Валтор груп» (Чехія), 

Компанія «Локус Солюшне» (США). Розробки членів ТМУ експонувалися більш ніж на 30 

республіканських і міжнародних виставках, в тому числі комерційних. 

 

 

 

 

 

 

 

          Президія Товариства  

         мікробіологів України 

         ім. С.М.Виноградського 
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A variety of conditions in the soil determines a variety of organisms that live there. 

Primeval forest ecosystems are a reference type of ecosystems because they emerged and 

developed naturally without direct human intervention. They include beech and fir primeval 

forests of Uzhanskyi National Nature Park, which is included into UNESCO World Heritage List 

“Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany”. 

For environmental assessment of anthropogenically-transformed ecosystems is necessary to 

use virgin forest’s indication for comparison. One more reason to study soil microbiocenoses is the 

fact that microorganisms are an important indicator of soil conditions. Soil microorganisms and 

their communities have high level of authenticity. That’s why any change in their composition can 

be a good indicator of environmental changing. The main idea is the study and estimation the 

biodiversity of the authentic microbiocenoses of soil in the primeval forests of Uzhanskyi National 

Nature Park. Study of authentic soil microbiota is necessary aspect for forming the base of the eco-

microbiological monitoring. 

The researches were made within the complex theme №0116U003331 "Ecological and 

microbiological monitoring of various types of ecosystems in the Carpathian region." The result of 

our studies revealed that the number of different ecological- functional groups of microorganisms 

varies on the height of the habitat above sea level and depend on the age of wood species. The 

negative impacts on soil biota create anthropogenic factors such as deforestation and soil 

compaction. The soil with that features contains less supply of nutrients and the most widespread 

type of microbiocenoses are oligotrophic microorganisms. Influence of ecological factors caused 

changes in the community of soil organisms, varied their abundance and functional diversity. 

Virgin forests in the age of 110 to 160 years are characterized by the formation of stable 

soil microbial communities. The soil of these ecosystems includes minimal content of oligotrophic 

microbiota and a significant number of ammonificators. Phytosanitary status of these ecosystems 

is in the normal range. Younger virgin ecosystems content much more oligotrophic microbiota, 

which indicates the low nutrient content of the soil. 

Primeval beech forests are an invaluable examples of how nature develops without human 

influence, they are essential for the conservation of biological and genetic diversity. 
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Winter wheat is the largest cultivated crop in the world with over 220 million hectares. In 

the Republic of Moldova about 25% of the arable land, corresponding to 40% of the surface 

occupied by cereal crops, is cultivated to winter wheat. Considering the importance of winter crops 

in all agro-ecological areas of R. Moldova it is important to evaluate the severity of pathogens and 

plant parasitic attacks (number of species, frequency and host ranges) in order to adopt useful 

control measures.  

Recently different researches on the use of exometabolites (EMs) of Streptomyces genus, 

with nematostatic/nematicidal, antifungal and phyto-stimulating plant growth properties, have 

been carried out against soil borne plant pathogens and phytoparasitic nematodes.  

Combined attacks of pathogens and parasites on winter wheat are particularly significant 

because of they produce yellowing, rots, necrosis of roots and stems and severe yield losses in 

many Western and Eastern Europe areas including all ecological zones of R. Moldova.  

Winter cereals are affected by more than 100 species of pests, including phytopathogenic 

agents (Fusarium graminearun, F. avenaceum, F. nivale, F. culmorum, F. oxysporum, etc.) alone 

or in combination with complexes of phyto-nematodes of the Pratylenchus, Tylenchus, Aglenchus, 

Rotylechus, Helicotylenchus, Paratylenchus, Tylenchorhynchus, Ditylenchus, Merlinius, 

Criconemoides genera and micofages, ectoparasitic species which level range between 5 and 30 

individuals/g soil with incidence from 3 to 35% of the total cultivated area according to the period, 

zone, sector and grain growth phase.  

Fusariosis with symptoms of root and stem rots (regarding 10-40% of the cereal cultivated 

surface) are particularly dangerous in the early stages of wheat growth in the late autumn - early 

spring.  

Streptomycetes are widely distributed in nature, especially in many soils, and they have 

been considered in the recent years not only as antibiotic producers, but also for the production of 

other biologically active substances as enzymes, amino acids, vitamins, lipids and phyto-hormones 

which influence seed germination, plant growth and crop yield. 

Considering previous studies on streptomycetes EMs on tomatoes, cucumbers, tobacco and 

corn seeds, new experiments were carried out on winter wheat seeds using EMs produced by 

streptomycetes isolated from soils of R. Moldova. EMs of the Streptomyces strains 9, 10, 12, 66 

and 205 had positive effect, increasing number of roots (14,5-19,8%) and root length (20,3-26,1%) 

in comparison to the untreated control. Also an antifungal activity was highlighted against 

Alternaria alternata, Fusarium solani and F. graminearum. Nematicidal activity against root-knot 

nematodes was observed using Streptomyces sp. 9 and 205 in comparison to untreated control. 

On the base of our results the use of EMs from Streptomyces strains isolated from soils of 

the R. Moldova could be favorably considered in cereal crops protection.   
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As for almost a century (since the discovery of autotrophic nitrification process by S.M.Vi- 

nogradskiy) it was believed that nitrification is performed only by autotrophic nitrifying bacteria of 

the first and second phases and only recently the existence of heterotrophic nitrification process 

was established. This naturally raises the question whether for a prolonged time the statement on 

the exclusive role of autotrophic nitrification was based on outdated methods or the whole process 

was studied exclusively in topsoil without taking into the account the plants role in the process of 

nitrogen transformation. In our studies we’ve tried to clarify this. 

The nitrification process orientation in the root zone of winter rye plants was investigated 

under the different backgrounds of fertilizers (N0, N30, N60, N90, N120) in a small plots field 

experiments on sod-podzolic soil on experimental field of the Institute of Agricultural 

Microbiology and Agroindustrial Manufacture NAAS. 

Composting method by D. Zvyagintsev was used to study the nitrification process and 

evaluation of the contribution of autotrophic and heterotrophic nitrifying microorganisms in the 

nitrate formation. To determine the potential nitrifying activity some bottles were watered and 

have received the ammonium sulfate (100 mg N-NH4/g soil) and thoroughly mixed. In order to 

isolate the heterotrophic component in nitrate accumulation, the course of autotrophic nitrification 

was inhibited with 4-amino-1,2,4-triazole (100 mg/g soil). Nitrate content was determined using 

ion-selective electrodes. The three-fold experimental replication was used. 

In order to exclude role of plants in the nitrification process we have determined the 

potential autotrophic and heterotrophic nitrification activity on fallow fields and have compared 

data with the one obtained from the rhizosphere soil. Plants play the main role in the 

intensification of nitrification process at the beginning of the growing season, providing carbon 

compounds to the bacteria along with the soil root exudates. Thus in rhizosphere soil of winter rye 

plants the total nitrification activity was in 1,5-3 times higher comparing to the activity of the 

process in the fallow soil plots. 

At the beginning of vegetation the activity of heterotrophic nitrification in the rhizosphere 

soil of winter rye plants was in 1,5-5 times higher comparing to the fallow soil. The potential 

activity of heterotrophic nitrification in the fallow soils was 11,08-12,09 µg N-NO3/g soil, while 

the nitrification activity in rhizosphere soil of winter rye plants had ranged from 17,96 to 70,34 µg 

N-NO3/g soil depending upon the dose of fertilizers. 

The obtained results were absolutely logical as in rhizosphere soil the number of easily 

accessible for heterotrophic nitrifying microorganisms organic substances are significantly higher. 

Throughout the growing season activity heterotrophic nitrification in the rhizosphere soil of winter 

rye plants was also higher than in fallow soils. However, the highest indicators were observed in 

during the tillering stage, when the root exudation is likely the highest. 

Consequently, the nitrification activity in the root zone of winter rye plants rises with the 

increasing doses of mineral nitrogen. Heterotrophic nitrification plays a significant role in the 

formation of nitrate pool in the root zone of plants, especially during the early stages of plants 

organogenesis. In fallow soils the contribution of heterotrophic nitrification process into the 

biological transformation of nitrogen was negligible.  
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Black locust (Robinia pseudoacacia L.) is an invasive leguminous tree species. Due to its 

features (resistance to drought, ability to grow in poor soils and to fix atmospheric nitrogen in 

close association with the nodule bacteria, etc.), black locust has economic and ecological 

importance. This plant can be used for biomass production, for bioenergy, in land reclamation. 

Black locust was shown to influence on soil properties and plant development. These effects may 

be partly due to microbial activity in the rhizosphere and rhizoplane of leguminous tree.  

Soil microorganisms are considered as an important plant growth factor because of 

primarily their ability to produce biologically active substances and to provide plants with 

important nutrients. However, little is known about the bacteria inhabiting around/on the root of 

black locust and in its root nodules in particular about their growth properties.  

The aim of this work was to isolate bacteria from the root nodules of black locust (Robinia 

pseudoacacia L.) growing in different locations of Europe (Kyiv, Ukraine and Mlyтany 

Arboretum, Slovakia) and determinate their growth characteristics. Seven bacterial isolates were 

cultivated in yeast extract mannitol (YEM) broth in different conditions of aeration as well as on 

YEM solid medium and pea agar. Optical density of the bacterial cultures, counting of bacterial 

colonies on agar plates and polysaccharide production were measured during different stages of 

microbial growth. 

Two tested isolates from the root nodules of black locust growing in Slovakia reached a 

stationary phase after 48 hours growth in aerated liquid medium. They produced large amounts of 

extracellular polysaccharides. At the same time these microorganisms continued to divide actively 

up to 72 hours under stationary growth conditions. One bacterial isolate from the black locust 

nodules collected in Ukraine entered stationary phase during the first 24 h (aerated conditions) or 

72 h (non-aerated conditions) after inoculation of YEM broth. There were two slime-producing 

bacterial isolates (RA2 and RA15) obtained from nodules of black locust in Ukraine that took 

more than 72 hours to reach stationary phase. 

The results from this study will allow determining the role of soil microorganisms in black 

locust allelopathic potential and outlining ways to control black locust invasion and improve the 

growth of native plants and agricultural crops in agroforestry systems. 
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Many fungal root symbionts of the genus Trichoderma are well-known for their beneficial 

effects on agronomic performance and protection against plant pathogens; moreover, they may 

enhance protection from insect pests, by triggering plant resistance mechanisms. Defense barriers 

against insects are induced by the activation of metabolic pathways involved in the production of 

defense-related plant compounds, either directly active against herbivore insects, or exerting an 

indirect effect, by increasing the attraction of herbivore natural enemies. However, the response to 

root-based colonization, plant-mediated, to the herbivorous attack, must be assessed case by case 

because it depends on the type of the interacting organism (the symbiont, the plant and the insect, 

with its specific feeding ability), environmental conditions (eg Trichoderma strains selected to 

respond optimally to different temperatures) and doses of symbiotic (the effect is not dose / 

response). In a model system composed of the tomato plant, the aphid Macrosiphum euphorbiae 

and the parasitoid Aphidius ervi, plant metabolic changes induced by Trichoderma harzianum and 

their effects on higher trophic levels have been assessed. T. harzianum T22 treatments induce a 

primed state that upon aphid attack lead to an increased attraction of aphid parasitoids, mediated 

by the enhanced production of volatile organic compounds (VOCs) that are known to induce 

Aphidius ervi flight. Transcriptome sequencing of T22-treated plants infested by aphids showed a 

remarkable up-regulation of genes involved in terpenoids biosynthesis and salicylic acid pathway, 

which are consistent with the observed flight response of A. ervi and the VOC bouquet profile 

underlying this behavioral response. Different microbiota is currently being studied to evaluate the 

effects on the plant and the resulting effect on a variety of insects with the aim of selecting the best 

combinations of efficient microorganisms for a consistent defense of cultivated plants. 
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Nowadays approximately 20% of arable land in Ukraine is contaminated by 
137

Cs and 
90

Sr 

due to the Chernobyl disaster. This fact affects severely crops development, including its 

photosynthetic apparatus. To determine the effect of radionuclides on plants growth, it is advisable to 

use express and effective instruments, which can be used both in the laboratory and in the field. 

Therefore "Floratest" biosensor system, based on the induction of chlorophyll fluorescence (IChF), is 

widely used in modern studies of photosynthetic processes. It allows implementing permanent and 

safe control of the physiological condition of plant development and photosynthetic process, which 

significantly increases the effectiveness of plant growing intensive.  

The presented research was aimed to determine the parameters of IChF curve for Vicia sativa 

L. that were grown on radionuclide contaminated soils with assessment using "Floratest" 

fluorometer. Plants were inoculated with 5 species of bacteria that might potentially block 

radionuclide uptake (Agrobacterium radiobacter IМВВ-7246, Azotobacter chroococcum UКМВ-

6082, A. chroococcum UКМВ-6003, Bacillus megaterium UКМВ-5724, Rhizobium leguminosarum 

bv. viceae) and grown in sod-podzolic, сhernozem and peat-bog soils, contaminated with 
137

Cs 

(4000±340 Bq/kg).  

Morphometric and IChF curve parameters for vetch plants were measured after 14 days of 

cultivation. On poor sod-podzolic soil most effective inoculant were A. chroococcum UКМВ-6003 

and A. radiobacter IМВВ-7246. A. chroococcum UКМВ-6082 and R. leguminosarum inhibited 

plant growth. Regarding peat bog soils, improved morphometric parameters of plants that were 

inoculated with A. chroococcum UКМВ-6003, B. megaterium and R. leguminosarum. For 

сhernozem soils, best effect was shown by R. leguminosarum and UKM B-6082. A. chroococcum 

UКМВ-6003 and A. radiobacter IМВВ-7246 show little effect on plant growth and development. 

As to compare the effects of different strains of microorganisms inoculation, it should be 

noted that variants with inoculation of all strains of microorganisms in experiments with vetch 

statistically differed from controls. Thus the variant with seed inoculation vetch R. leguminosarum 

was observed for the highest level of the culture of accumulation 
137

Cs. The remaining strains 

conversely reduced transition of radionuclides from the soil 

IChF curves for plants vetch that were grown on typical сhernozem with microorganisms 

shows that the most stressful factor that worsened the performance of the photosynthetic apparatus 

of plants was inoculation A. chroococcum UKM B-6082, while the most positive was inoculation by 

R. leguminosarum. In peat-bog soils worst impact on the plant showed almost all types of bacteria 

that were used during the experiment except A. radiobacter IMV B-7246. Compared with the 

control inhibit effect were in vetch plants that inoculated with B. megaterium UCM B-5724. In sod-

podzolic soil improving properties show bacteria A. chroococcum UCM B-6082, A. chroococcum 

UKM B-6003 and R. leguminosarum.  

Thus, the results of the studies showed that the biggest stress factor for plants in terms of 

radioactive contamination of the soil was inoculation strain of B. megaterium UKM B-5724 in each 

type of analyzed soil, demonstrating as an increase in the number of inactive chlorophyll. Other 

bacteria showed radioprotective properties in nearly all soils. Summing up the data, we can conclude 

that when growing plants in the contaminated areas must take into account the type of soil and select 

different types of bacteria according to them.  
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The white rot of chryzanthemum (Puccinia horiana P. Hennings 1901) originated in 

Eastern Asia and has been observed in Africa, North and South Americas, found in Europe, 

Australia and New Zealand.  

It is causing serious damage in nurseries and in greenhouse growing bouquets of 

chrysanthemums, frequently causing complete loss of glasshouse crops. The common annual 

economic losses of chrysanthemum growers can be estimated about 20% and even more.  

Currently, this disease is under the attention of EPPO and its agent is regarded as quarantine object 

in Ukraine and some other countries. 

The first report about the disease in Ukraine is dated by 1997, when infection was 

discovered on an area of 0,116 ha and later during 1998-2001 it was noted on some small private 

plots.  

Last time the disease was found in flowers of open markets in Donetsk (2004) and in 

Odessa (2009). All of them were immediately removed from trading and burned.  Due to active 

actions of State Inspection in Plant Quarantine and other local state authorities, the disease spread 

was restricted in Odessa region and the disease sources in few villages were eradicated.  

Since 2012 till present time the incidences of the disease decreased drastically in that area. 

These allowed the EPPO to regard the situation with distribution of white rust in Ukraine as 

“transient: actionable, under eradication”.  

The Transcarpathian State Plant Quarantine Inspection maintaining records of the disease 

in our region since 1997.  Since that time, the white rust infected chrysanthemum flowers were 

stopped to enter the country several times on its western border. The infected products originated 

from the Netherlands, Hungary and Slovakia.  

However, due to trade activities with European countries and large crossing of borders with 

local people, the white rust agent appeared again in our region. We discovered the disease spread 

onto several private plots in Uzhhorod and Uzhhorod district in autumn 2016. The white rust was 

detected in 14 small plots of private plant growers. 

The disease developed characteristic symptoms onto leaves. The teliospores were isolated 

from the detached telia. The teliospores distinct morphology was observed in light microscopy. 

Re-inoculation of them onto healthy chryzanthemum plants had produced the same symptoms. 

Eradication measures were carried out against white rot.  

All plants with the disease symptoms and symptomless plants from the same lands were 

burned, plots and soils in greenhouses received antifungal treatments, non-host rotations and 

quarantine were applied. We also recommended not plant the chrysanthemum in that and close 

areas in following years. This year we will see if our actions are effective.  

The disease agent is kept in laboratory of Transcarpathian State Plant Quarantine 

Inspection for further studies. For instance, we are testing its sensitivity to antifungal agents 

further. Particularly, we found the resistance of Puccinia horiana to some widely used fungicides. 

We estimated the variation in resistance or sensitivity of several chrysanthemum cultivars growing 

in our region to this pathogenic agent also.    
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Environmental contamination by antibiotics is one of factors that define the health 

consequences of antibiotic resistance in bacteria. The combined impact of resistant strains of 

bacteria, enzymes that inactivate antibiotics and antibiotic compounds can have profound 

influence on human and ecosystem health. 

The fluoroquinolones are one of the most used classes of antibiotics. Enrofloxacin belongs 

to the class of fluoroquinolone antibiotics that have been intensively used for the treatment of 

bacterial infections in veterinary medicine. In the environment, enrofloxacin can undergo 

degradations by different processes including photolysis, biodegradation and oxidation by mineral 

oxides but it is not sensitive to hydrolysis. Despite these degradation mechanisms, environmental 

half life time of enrofloxacin is very long. This long environmental persistence of enrofloxacin can 

affect the growing and the activity of the soil microbial communities. 

In this study, the effect of enrofloxacin on the function and structure of soil microbial 

communities was evaluated. Soil samples were spiked with enrofloxacin (10, 100, and 1000 

mg·kg
−1

) and were incubated for 30, 60, 90 days. Untreated controls received only water.  

In pots with different concentrations of enrofloxacin were planted: Lactuca sativa var. 

crispa, Anethum graveolens, Thymus serpillum, Mentha piperita, Calendula officinalis.  

Soil respiratory responses were inhibited at the high enrofloxacin concentrations (1000 

mg·kg
−1

) in the soils and were increased at the lowest concentration (10 mg·kg
−1

). The maximum 

level of soil toxicity was 67,21% at concentration of enrofloxacin 1000 mg·kg
−1

, in the control this 

parameter was 8,56%. It should be noted, the soil with a high concentration of antibiotic was 

characterized by a low content of nitrogen-fixing microorganisms and a high number of 

oligotrophic and spore-forming microbiota. Thirty seven antibiotic resistant bacterial isolates were 

cultured from soil. All isolates were multi-drug resistant, of which greater than 64% were resistant 

to 9–12 antibiotics, comprising almost all classes of antibiotic. The 12 antibiotics tested are used in 

agriculture, human and veterinary medicine and covered all known antibiotic classes and 

mechanisms of action. They included natural antibiotics such as penicillin and streptomycin, semi-

synthetic antibiotics such as cefotaxime and cephalexin, synthetic antimicrobials such as 

ciprofloxacin and sulfamethizole, and antibiotic used as the last line of defense – vancomycin. 

Multi-drug resistance is defined as resistance to three or more different classes of antibiotics. 

The presence of enrofloxacin in the soil, especially in high concentrations, cause negative 

changes in microbial community, reduces the respiratory activity of the soil and is one of 

important factors in the formation of soil resistome. 
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Numerous studies on the interaction between soil borne plant pathogens and phytoparasitic 

nematodes both on vegetables and fruit trees have been conducted. In the last two decades, in 

several areas of the R. Moldova, devoted to tomato cultivation in plastic houses, severe disease 

symptoms, caused by soil borne pathogens, have been found in association with root-knot 

nematode attacks (Meloidogyne spp.). In many countries to limit damages caused by these plant 

pathogens and parasites, plant protection is based on chemical treatments (dazomet, oxamyl, 

fosthiazate and more recently DMDS). In every case new control integrated strategies are required 

and they must be environmentally safe and economically convenient at the same time. Among 

these alternatives the use of new biological active substances, with phytostimulating, antimicrobial 

and nematicidal properties, synthesized by soil microorganisms of the genera Streptomyces, 

Azotobacter, Pseudomonas and Bacillus can reduce the population level of harmful organisms 

(plant-parasitic nematodes, phytopathogenous insects, phytopathogenic bacteria and virus) below 

the threshold of damage. The intensive and repeated use of plastic-houses dramatically increases 

Meloidogyne spp. attacks with severe yield losses and economic damages.  

Implementation and application of biological control measures and new cultivation agro-

technologies are justified by the expensive chemical treatments which cause soil pollution and a 

scarce qualitative and security food production. 

Estimation of phyto-sanitary situation on tomato cultivated in plastic-houses (surface 20 

ha) in R. Moldova was carried out during winter-spring period. Some dangerous sedentary 

endoparasites as Meloidogyne incognita (Kofoid et White) Chitw. and Pratylenchus pratensis (de 

Man) were extracted from soil samples collected during the survey. In some plastic-houses the 

root-knot nematode populations exceeding the tolerance limit of tomato plants to the nematode 

(3,3 eggs and juveniles/cm
3
 soil). Density of nematode communities including plant parasitic and 

free-living nematodes varied from 6,75 to 10,25 individuals/cm
3
 soil.  

Virus infections (10-15% infected plants) were also observed. Symptoms were mainly due 

to: a) viral infections by Lycopersicum virus 3 Smith and b) Marmor tabaci var. lycopersicum. 

Moreover, tomato plants were also affected by Phytophtora infestant (Mont.) de Bary (15-

25 %) showing yellow spots and necrosis on leaves and stems (late blight of tomato) and by 

Fusarium oxysporum Schl. f. sp. lycopersi (5-10 %) with plants showing wilting symptoms. 

Effectuated monitoring by us served basic element in providing protection integrates 

methods by decrease phytoparasitic and phytopathologic affections on tomatoes in greenhouse. 

The researches were made by bilateral project Italy/R. of Moldova ”Potential of biological 

active substances to reduce Meloidogyne harmfulness on horticultural crops in greenhouses”. 

Registry code № 13.820.08.02/ItF.  
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One of the actively developing areas of modern biology is the study of the relationship 

between soil microorganisms and plants. A creative role in ecosystems belongs to symbiosis. They 

promote survival and development of both partners, even in adverse environmental conditions, in 

the presence of certain stress factors. An important place in these processes is occupied by 

endophytic bacteria, which are of interest both from the point of view of fundamental researches of 

the various species co-adaptation mechanisms in ecosystems, and from the point of view of 

creating of modern ecologically useful biotechnologies for plant growing. 

We have selected non-rhizobial endophytic bacteria inhabiting nodules of different soybean 

genotypes (Cheremosh, Suzirya and glyphosate-tolerant line 40-3-2). Their taxonomy and 

physiological and biochemical properties have been studied. In researches with the obtained 

streptomycin-resistant variants, the ability of these bacteria to colonize tissues of nodules and roots 

is shown. Bacillus cereus 4 and Brevibacillus sp. 5 showed the greatest colonizing activity. These 

strains also found the highest nitrogen-fixing activity among the isolated endophytes, especially 

under conditions of cultivation in liquid nutrient media. This indicator in Ashby's liquid medium 

was 1,7 and 2,0 times higher than that of the reference strain Azotobacter chroococcum UCM B-

6003, while on the semi-liquid medium azotobacter had advantages and showed greater 

nitrogenase activity. This is obviously due to different environmental strategies of the strains. The 

selected endophytes had a stimulating effect on the nodulation process and the nitrogenase activity 

of symbiotic apparatus.  

The study of the effect of soybean endophytes on the symbiotic systems formation during 

co-inoculation with rhizobia showed their stimulating effect on the photosynthetic apparatus. The 

leaf surface and the content of chlorophylls and carotenoids in the leaves increased. The 

aboveground phytomass increased under co-inoculation of the seeds with rhizobia and 

Paenibacillus polymyxa 1 or Bacillus cereus 4. 

The established fatty acid profiles indicate a high adaptive potential of endophytic soybean 

strains to stress factors and their ability to exhibit the properties of systemic plant resistance 

inducers. The antagonistic properties of these strains in relation to bacterial pathogens of 

leguminous and vegetable crops have been revealed. Pathogenes of legumes were most sensitive to 

Ochrobactrum sp. 2, Paenibacillus sp. 3 and Brevibacillus sp. 5. The strains Ochrobactrum sp. 2, 

Paenibacillus sp. 3, Paenibacillus polymyxa 1 and Pseudomonas brassicacearum 6 had the 

greatest antagonistic activity against bacteriosis of vegetables.  

Thus, the selected endophytic strains exhibited a wide range of physiological and 

biochemical activity and a high phytostimulating and adaptogenic potential. A further study of 

non-rhizobial soybean endophytes will expand knowledge of microbial-plant relationships in 

polycomponent symbioses, and develop new biotechnologies for stabilizing and productive crop 

development. 
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Soy is the main bean culture in the world and in Ukraine. The conservation and increase of 

microbial biodiversity in the soybean rhizosphere plays a key role in increasing its productivity, as 

well as stabilization and rise of soil fertility. In recent decades, fungicides with systemic and 

contact action have been intensively used in agriculture. They can influence not only on the target 

objects – phytopathogenic fungi, but also on soil bacteria, causing changes in the soil microbiome, 

and therefore the study of the soil microbiome biodiversity in the rhizosphere of soybean grown 

under modern agronomic technologies is well-timed. 

The total DNA from rhizosphere soil of Annushka cultivar soybean was researched by 

using the method of high-performance pyrosequencing. The soybean seeds were treated with 

fungicides Maxim Star or Kinto duo, followed by inoculation with the complex microbial 

formulation Ecovital. In the control variant the seeds were treated with water. 

In the microbial community of the soybean rhizosphere 20 phylums, 28 classes and 44 

orders of bacteria, as well as one phylum, one class and two orders of archaea were identified. 

Among the detected phylums, Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria, Firmicutes and 

Bacteroidetes dominated with 26,2-37,6%, 21,4-27,4%, 10,4-13,3%, 2,1-4,7% and 1,5-5,4% 

representation, respectively. 

In order to increase the soybean productivity, the formation of an effective symbiosis with 

the bacteria Bradyrhizobium japonicum of the order Rhizobiales of the phylum Proteobacteria is 

necessary. These rhizobia form nodules on soybean roots – symbiotic organs of biological nitrogen 

fixation. Among the Rhizobiales order, six families were identified, the proportion of which in the 

microbiome of the soybean rhizosphere increased in all variants with inoculation. Among the 

Rhizobiales order, the representatives of the Xanthobacteraceae family were found only in 

experimental variants. Noncultivated forms of the genera Balneimonas and Bosea of the 

Bradyrhizobiaceae family were identified, representation of which increased in all variants with 

seed treatment. Also, noncultivated forms of the genus Kaistia of the family Rhizobiaceae were 

found only in the variant where the fungicide Maxim Star with the Ecovital were applicated. 

An important role in nitrogen-fixing symbiotic systems belongs to the phylum Firmicutes 

bacteria, especially the order of Bacillales, which are able to colonize the phytosphere, mobilize 

insoluble soil phosphates and which possess phytostimulating and biocontrolling properties. 

Among the Bacillales order, five families were identified. The most widely represented families 

were Bacillaceae, Paenibacillaceae and Planococcaceae. The representation of Bacillaceae and 

Paenibacillaceae families increased in all experimental variants. The relative part of the 

representatives belonging to Planococcaceae family increased from 1,3% in the control variant to 

1,8-2,1% in variants with the use of fungicides and inoculation. 

The soybean seeds treatment with the researched fungicides followed by complex 

inoculation promoted an increase of the rhizosphere soil microbiome biodiversity and symbiotic 

systems productivity. 
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Основным возбудителем микробной коррозии подземных сооружений являются 

коррозионноопасные сульфатредуцирующие бактерии, продуцирующие сероводород путем 

диссимиляционной сульфатредукции - сульфидогенеза. Ключевой фермент сульфидогенеза 

– диссимиляционная сульфитредуктаза, кодируемая dsr-генами. Среди новых современных 

методов выявления данных бактерий, наряду с классическими микробиологическими 

методами, являются молекулярные, в частности ПЦР в режиме реального времени. 

Цель исследования – провести сравнительные исследования классических 

микробиологических методов выявления сульфатредуцирующих бактерий и молекулярных 

(ПЦР в режиме реального времени) основанных на обнаружении гена dsrA  

в почвенных образцах с помощью тест-систем на микрочипах. 

Объектами исследования были образцы грунтов: Буг – контрольный; ГМ, ВМ – 

техногеннные, из зоны прокладки линии метрополитена, г. Киев; СК1 - контрольный, СК2, 

3 – почвы с рисовых полей г. Скадовск, Херсонская обл.; а также коллекционные бактерии 

D. desulfuricans DSM642 (УКМ В-11501), D. vulgaris DSM644 (УКМ В-11502), Desulfovibrio 

sp. 10 (УКМ B-11503). Для выделения ДНК из биомассы бактерий проводили с помощью 

наборов реагентов ПРОБА-ЦТАБ (ООО «ДНК-Технология»), из грунтовых образцов - 

PowerSoil (MoBiol). Использовали разработанные совместно с ООО «Генбит» тест-системы 

для ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией и специфические к 

последовательности субъединицы α гена диcсимиляционной сульфитредуктазы. ПЦР в 

режиме реального времени проводили на амплификаторе «АриаДНА» (OOO«Люмэкс-

Маркетинг»). Порог определения или граничное определяемое количество гена dsrA для 

тест-систем составлял в пересчете на титр бактерий для грунтовых образцов 10
3
-10

4 
кл/г. 

Как позитивный контроль прохождения реакции использовали ДНК из бактерий.  

Показано, что исследованные грунты содержали ДНК целевого гена, который был 

выявлен с помощью ПЦР в режиме реального времени, пороговые циклы составили 33,26-

39,66 циклов. Для позитивного контроля (ДНК бактерий) пороговые циклы были 24,2-27. В 

почве рисовых полей СК2 пороговый цикл составил 33,26. В сравнении с данными 

микробиологического анализа количество сульфатредуцирующих бактерий в этом образце 

почвы также было высоким 10
5
-10

6
 кл/г, а накопление H2S активным- 256-295 мл/л. В 

техногенном ґрунте ГМ по сравнению с контрольным, был обнаружен высокий титр 

бактерий (10
4
-10

6
 кл/г грунта), значительное продуцирование H2S - 425-440 мг/л и порог 

определения гена в образце ГМ - 36,31 цикла. В образце техногенного грунта ВМ титр 

бактерий был меньше 10
4
-10

5
 кл/г, H2S - 450 мг/л, пороговый цикл составлял 38,77. Для 

контрольного грунта Буг отмечены такие показатели титра бактерий как 10
2
-10

3
 кл/г, 

пороговый цикл - 39,66. Значения пороговых циклов согласовываются с данными 

микробиологического анализа, в частности с титром сульфатредуцирующих бактерий.  

Результаты указывают на то, что ПЦР в режиме реального времени с 

использованием специфических тест-систем может применяться в комплексе с 

микробиологическим методом для мониторинга сульфатредуцирующих бактерий в 

техногенных экосистемах и грунтах, подверженных коррозионной опасности.  
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Одним із найбільш поширених збудників бактеріальних хвороб рослин вважається 

Pseudomonas syringae. Штамам даного фітопатогена притаманна висока стійкість до більшості 

пестицидів та агрохімікатів. Це обумовлює необхідність пошуку нових засобів впливу на 

фітопатогенні мікроорганізми. Раніше нами було виявлено ряд штамів Pseudomonas aeruginosa, 

продуцентів високоактивних бактеріоцинів (піоцинів). 

Метою даної роботи було дослідити активність бактеріоцинів Pseudomonas aeruginosa 

щодо фітопатогенних штамів Pseudomonas syringae. 

На початковому етапі роботи досліджували вплив вихідних лізатів 11 продуцентів 

бактеріоцинів P. aeruginosa на 6 штамів P. syringae. Бактеріоцини у складі отриманих лізатів 

характеризувались вузьким спектром активності, оскільки пригнічували ріст лише штаму P. 

savastanoi (syringae) pv. phaseolicola УКМ В-1026. Для підвищення концентрації піоцинів 

проводили оптимізацію умов культивування продуцентів та індукції бактеріоцинів. 

Вирощування P. aeruginosa в середовищі LB при 28°С і внесення налідиксової кислоти до 

кінцевої концентрації 100 мкг/мл в кінці експоненціальної фази росту підвищувало активність 

піоцинів і розширювало спектр їх дії щодо P. syringae. Подальше концентрування 

бактеріоцинів лізату PAE-22 шляхом висолювання 70% сульфатом амонію сприяло 

додатковому розширенню спектру активності. Це проявлялось затримкою росту всіх 

використаних штамів фітопатогенних бактерій. Зони відсутності росту більшості культур 

знаходились в межах 10-20 мм, а штамів P. syringae УКМ В-1154 і УКМ В-1026 були більшими 

за 20 мм, що свідчить про помірну та високу активність піоцинів. Використання фізико-

хімічних методів дозволило встановити належність речовин PAE-22 до групи 

низькомолекулярних піоцинів S типу. За допомогою молекулярно-генетичного аналізу було 

підтверджено можливість синтезу штамом P. aeruginosa УКМ В-333 піоцинів S-типу, а саме 

піоцинів S1 та S5. Проведення колонкової хроматографії на ДЕАЕ-целюлозі дозволило 

отримати окрему фракцію бактеріоцинів, яка спричиняла розщеплення ДНК фага λ. Виражена 

нуклеазна активність притаманна S1 піоцинам. Дані речовини не пригнічували ріст 

фітопатогенних культур. Натомість, дія лізату PAE-22 була обумовлена порушенням цілісності 

клітинної мембрани, що проявлялось інтенсивним виходом із клітин P. syringae нуклеїнових 

кислот. Отже, діючими компонентами лізату PAE-22 виявились пороутворюючі S5 піоцини, 

для яких вперше показано активність щодо фітопатогенних штамів P. syringae. Відомо, що |S5 

піоцини використовують Fe (III) піохелінові рецептори FptA, які широко поширені серед 

бактерій роду Pseudomonas, що, очевидно, обумовлює виражений спектр активності даних 

піоцинів.  

Таким чином вперше показано, що низькомолекулярні піоцини S-типу P. aeruginosa 

характеризуються помірним та високим рівнем активності відносно більшості досліджених 

штамів P. syringae. Активність піоцинів щодо фітопатогенних бактерій залежить від умов 

вирощування штаму-продуцента і/або оптимізації процесу індукції. Діючими компонентами 

лізату PAE-22 виявились пороутворюючі S5 піоцини, які, очевидно, зв’язуються із рецепторами 

FptA і порушують цілісність клітинної мембрани. Виявлені гени піоцинів або синтезовані на їх 

основі химерні чи гібридні бактеріоцини можуть бути використані для створення генетичної 

конструкції в біотехнологічних штамах з метою їх подальшого застосування в народному 

господарстві.  
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Наявність у ґрунтовому середовищі мікроорганізмів, їх біорізноманіття має важливе 

значення при дослідженні екологічного стану ґрунтів, оскільки виділяють зони з різними 

ступенями визначення біологічної активності, вмісту різних еколого-трофічних груп. 

Діяльність мікробного угруповання, адаптованого до конкретних екологічних умов, зокрема 

і целюлозолітичних мікроорганізмів, визначає біологічну активність ґрунту, вивчення змін 

якої є безумовно необхідним та актуальним, оскільки сама мікробіота, здійснюючи 

перетворення органічного матеріалу і формування гумусового шару, впливає на родючість і 

екологічний стан ґрунту. 

Нажаль діяльність людини може мати не лише позитивні наслідки зумовлені 

покращенням агрохімічних, фізичних та біологічних показників ґрунтів. Надмірне 

антропогенне навантаження в умовах нераціонального ведення сільськогосподарського 

виробництва стає причиною їхньої деградації, що характеризується зниженням родючості, 

накопиченням забруднюючих речовин у результаті чого значно порушуються оптимальні 

умови існування ґрунтової мікрофлори. 

Дослідження проводилися на території Володимирецького району Рівненської 

області, що відповідно до агроґрунтового районування належить до Українського Полісся з 

дерново-підзолистими і болотними ґрунтами. Кліматичні умови є типовими для Західного 

Полісся з нестійким зволоженням і періодичним проявом посух протягом вегетаційного 

періоду.  

Дослідні ділянки закладали на дерново-підзолистому ґрунті під природним 

пасовищем, що осушено відкритою системою каналів, на перелозі та ріллі (картопля) біля с. 

Полиці. Визначення агрохімічних показників проводилося у лабораторії аналітичного 

забезпечення агрохімічних досліджень РФДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 

Дослідження загальної біологічної активності ґрунту проводили за методом 

Мішустіна, Вострова і Петрової (за інтенсивністю розкладання лляного полотна, %). 

Порівнюючи целюлозолітичну активність мікроорганізмів на досліджуваних ділянках 

протягом 3 літніх місяців 2016 року виявлено, що найвищий відсоток розкладання лляного 

полотна спостерігався під пасовищем (36,42%), нижчий – на перелозі (34,46%), а 

найнижчий – на ріллі (19,21%). Згідно шкали запропонованої Д.Г. Звягінцевим на 

природному пасовищі та перелозі спостерігається середня целюлозолітична активність  

(у межах 30-50%), на ріллі – слабка (10-30%).  

Протягом трьох літніх місяців найактивніша діяльність мікроорганізмів була у липні 

на всіх досліджуваних ділянках, а найменша у серпні, що пов’язано з оптимальнішими 

кліматичними умовами: вищою температурою повітря й ґрунту та більшою кількістю 

опадів. 

Таким чином, високі показники швидкості розкладу лляної тканини спостерігалися 

під природним пасовищем з непорушеною структурою ґрунту, кращими агрохімічними 

властивостями, сформованими водним та повітряним режимами у результаті природних 

процесів ґрунтоутворення. 
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На сьогоднішній період розвитку грибівництва в Україні важливим є збереження в 

біоценозах їстівних і лікарських грибів, які набувають прискореної адаптації до 

біотехнологічних процесів різного рівня складності. За нашими підрахунками в державі 

існує більше як 96 господарств різної форми власності, які вирощують гриби для харчових 

цілей та фармацевтичних потреб. 

На основі багаторічних досліджень біологічних властивостей грибів Basidiomycetes 

відмічено, що більшість видів цих грибів мають індуковані патології, які виникають під 

дією бактерій, вірусів і мікроскопічних грибів. 

Останнім часом нами відмічена контамінація Basidiomycetes нематодами, які 

локалізуються в прикореневій зоні шапинкових грибів. 

В роботі були задіяні наступні методи оцінки патогенів: електронна мікроскопія, 

імуноферментний аналіз (ІФА), в окремих випадках ПЛР, метод ростового коефіцієнту 

міцелію, живильне середовище для грибів, екологічна оцінка шкодочинності патогенів за 

традиційними підходами, скринінгові методи грибів природних екологічних ніш та гриби, 

які вирощувались в трансформованому середовищі. 

При цьому нами спостерігалось, що більшість грибів уражується бактеріями 

Pseudomonas fluerescens (biotype Q – Syn. tolaasii), Totiviridae (сферичний вірус з кубічним 

типом симетрії), рабдоподібний вірус, а також мікроскопічні гриби: Verticillium fungicola, 

Micogone perniciosa, Trichoderma viride, T. Koningii. Із 40 проаналізованих шапинкових 

грибів Basidiomycetes ідентифікуються різні види роду Penicillium. 

Для виконання досліджень нами вперше розроблено експрес-метод виявлення 

комплексної інфекції у міцелію та плодових тіл. 

Всі результаті досліджень надали змогу відбирати посівний матеріал та 

використовувати плодові тіла, виділяти продуценти біохімічних фракцій у грибів на 

здоровій основі для формування біопрепартів для стимуляції росту і розвитку 

сільськогосподарських культур. Основою цих композицій, як показали дослідження були 

фосфоліпіди та фітостерини. 
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Стрептомицеты, одна из самых многочисленных групп микроорганизмов в почвенных 

популяциях, привлекают внимание исследователей как продуценты ряда биологически 

активных веществ: антибиотиков, ферментов, витаминов, липидов, аминокислот и соединений 

с фитогормональной активностью. 

Проблема надежной консервации микроорганизмов в жизнеспособном и стабильном 

состоянии является актуальной в связи с постоянным возрастанием потребности иметь 

культуры, сохранившие свои исходные фенотипические свойства и высокую 

биосинтетическую активность для успешного развития микробиологии и биотехнологии. 

Учитывая повышенную нестабильность актиномицетов, требуется усовершенствование 

методов хранения и разработка новых эффективных протекторных сред для их консервации. 

В Национальной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов Молдовы стрептомицеты 

(НКНМ) хранятся 3-мя методами: периодическими пересевами, под минеральным маслом и в 

лиофильном виде. Периодически происходит пополнение и расширение коллекции новыми 

штаммами, представляющими биотехнологический интерес, изучаются и разрабатываются 

новые защитные среды, методы консервации и хранения, а также проводится определение 

выживаемости, биосинтетической активности штаммов после длительного хранения. 

Стрептомицеты, хранящиеся в НКНМ, проявили высокую активность при подавлении 

роста фитопатогенов, стимуляции всхожести семян сельскохозяйственных культур, а также 

физиологического действия на животных. Установлено, что ряд штаммов стрептомицетов, 

выделенных из почвы Молдовы, способны задерживать рост фитопатогенных грибов и 

бактерий. Наиболее активная задержка роста A. alternata, B. cinerea (полное подавление) 

отмечена у Streptomyces sp. 33, 37, 10 и 17, а под влиянием метаболитов Streptomyces sp. 9, 12, 

66 зоны задержки роста варьировали от 25 до 29 мм. Рост штаммов рода Fusarium активно 

задерживали Streptomyces sp. 10, 9, 33. S. fradiae CNMN-Ac-11, также выделенный из почвы 

Молдовы, задерживал рост E. faecalis, S. aureus, P. aeruginosa (зоны – 9,5-20,0 мм), а C. albicans 

–  до 31,0 мм. 

Проверка действия метаболитов стрептомицетов на рост и развитие лабораторных 

животных и цыплят-бройлеров показала, что у цыплят в возрасте 15 дней общий протеин в 

сыворотке крови повысился на 9-10 %, альбумины – на 8,0 %, а холестерин - на уровне 

контроля. У крыс, получавших в качестве пищевой добавки к стандартному рациону питания 

препарат, содержащий метаболиты S. fradiae CNMN-Ac-11, число условно-рефлекторных 

реакций намного выше, чем у животных в контроле. Замечено, что у старых крыс действие 

препарата БМ-11 более выражено, чем у молодых, что может косвенно свидетельствовать в 

пользу гипотезы о нейропротекторном механизме метаболитов S. fradiae CNMN-Ac-11. 

Следовательно, препарат БМ-11 заметно стимулирует условно-рефлекторную деятельность 

cтарых животных, что открывает перспективы их использования в период деминуации 

основных функций.  
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В последнее время изучение биоразнообразия мировой флоры является актуальной 

проблемой. В связи с решением этой проблемы возрастает роль ботанических садов. 
Для создания и успешного сохранения биологического разнообразия растений в виде 

коллекций необходимо изучить биологию интродуцентов в новых условиях. В этом плане 
одним из важных вопросов является защита тропических растений от болезней в условиях 
оранжереи.В условиях оранжереина тропические растения существенно влияют патогенные 
организмы, особенно грибы. Большинство патогенных грибов нарушают процессы 
нормального роста и развития растений.  

В настоящеевремя для успешного сохранения и оздоровления коллекции 
оранжерейных растений Центрального ботанического сада НАН Азербайджана начали 
изучение таксономического состава патогенной микобиоты в условиях оранжереи. 

Коллекция фондовой оранжереи Центрального ботанического сада НАН 
Азербайджана содержит 295 видов растений, относящихся к 164 родам принадлежащих 60 
семействам различных эколого-географических районов Земного шара.  

Эти декоративне растения из различных эколого-географических районов Земного 
шара при выращивании требуют определенный режи: температуру, освещение и влажность 
воздуха. Нарушение этого режима ослабляет растение. Ослабленные растения часто 
заражаются болезнями, которые в значительной степени вызывают потерю декоративности 
и гибель растений.  

Обследования коллекции оранжереи выявили большое разнообразие видового 
состава возбудителей болезней. В результате проведенных работ были идентифицированны 
143 видов микромицетов относящихся к 71 родам: Alternaria - 2 вида, Antrodia– 1, Armillaria 
- 1, Ascochyta - 2, Botryodiplodia - 1, Botrytis - 1, Bremia - 1, Cephalosporium- 1, Ceratocystis - 
1, Ceratostomella - 1, Cereospora - 5, Ceuthospora - 1, Chaetodiplodia - 1, Coleosporium - 1, 
Colletotrichum - 8, Coniothyrium - 1, Corynespora - 1, Cylindrocarpon - 2, Deuterophoma - 1, 
Diplodia - 3, Erysiphe - 1, Exobasidium - 1, Exosporium - 1, Fusarium - 8, Fulvia - 1, Fomes - 1, 
Gloeosporium - 11, Glomerella - 2, Graphiola - 1, Helminthosporium - 1, Hemileia - 2, 
Haplobasidion - 1, Lasiodiplodia - 1, Leptothyrium - 1, Meliola - 1, Macrophoma - 2, 
Mycosphaerella - 2, Marasmis - 1, Macrosporium - 1, Nectria - 2, Oidium - 5, Olpidium - 1, 
Omphalia - 1, Phytophthora - 7, Pythium - 4, Penicillium - 4, Phyllosticta - 2, Pestalotia - 2, 
Phyllosticta - 3, Peronospora - 2, Phomopsis - 1, Phoma - 2, Polystichum - 1, Pucciniastrum - 1, 
Pyricularia - 1, Puccinia - 1, Pseudocercospora - 1, Rhizoctonia - 2, Rhizopus - 1, Septoria - 7, 
Stagonospora - 1, Septogloeum - 1, Sclerotinia - 1, Sclerotium – 2, Sclecotrichum - 1, 
Scutellonema - 1, Thielaviopsis - 1, Trachysphaera- 1, Tubercularia - 1, Uredo- 4, Verticillium – 
2. 

Таким образом, выявленные патогенные грибы коллекции оранжереи являются 
возбудителями опасных болезней. Поэтому в условиях оранжереи грибные болезни 
тропических растений очень вредоносны и разнообразны (гниль корней, корневой щейки и 
основания стебля и разных частей вегетативных и генеративных органов; пятнистость, 
фузариозная гниль, мягкая гниль, хлороз, побурение, мокрая гниль корней, сердцевины 
стебля и сухая гниль)..   
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В останні роки значну увагу науковців зосереджено на пошуку та відборі штамів 

молочнокислих бактерій (МКБ) з метою розробки на їх основі нових заквасочних 

композицій для виготовлення продуктів харчування з покращеними смаковими та 

функціональними властивостями. Особливу увагу приділяють вивченню біологічної 

активності представників автохтонної мікробіоти ферментованих продуктів, отриманих 

шляхом спонтанного бродіння.  Значний інтерес викликають ферментовані овочі як носії 

пробіотичних штамів молочнокислих бактерій, що пов’язано з непереносимістю лактози та 

вмістом холестерину у кисломолочних продуктах.  

Штами виду Lactobacillus plantarum мають високу біологічну та функціональну 

активність, що, у свою чергу, визначає їх практичне використання у виробництві харчових 

продуктів. Крім того, штами даного виду продукують метаболіти, які інгібують розвиток 

сторонньої мікробіоти та надають продуктам певного аромату та смаку.  

Штами лактобацил L. plantarum ІМВ В-7565 і ІМВ В-7566 були ізольовані з харчових 

продуктів домашнього приготування - сметани та квашеної капусти, відповідно.  Вони 

ростуть в широкому діапазоні температур (10
є
С-45

є
С), витримують високий вміст NaCl у 

середовищі (6-8%), не продукують біогенних амінів, виявляють антагоністичну активність 

щодо умовно-патогенних та фітопатогенних бактерій, чутливі до клінічно важливих 

антибіотиків, адгезують до епітеліальних клітин людини, здатні до формування біоплівки, 

виявляли стійкість до жовчі, лізоциму та дії шлункового соку, не токсичні.  

Для оцінки придатності штамів L. plantarum ІМВ В-7565 та В-7566 для 

ферментування овочів у лабораторних умовах було проведено сквашування білокачанної 

капусти та огірків. Внесення штамів L. plantarum значно прискорювало зниження рН в 

процесі ферментації, порівняно з контрольними зразками овочів. Швидке зниження рН 

внаслідок накопичення молочної кислоти попереджає розвиток небажаних мікроорганізмів, 

в тому числі патогенних. Показано, що вже на другу добу кількість сторонньої мікробіоти у 

дослідних зразках ферментованих овочів була на два порядки нижча порівняно з контролем. 

Отже, штами L. plantarum ІМВ В-7565 та В-7566 є перспективними стартерними 

культурами для заквашування овочевої сировини, що дозволить отримувати готовий 

продукт гарантованої якості. 
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Сьогодні накопичено достатньо експериментальних даних, які свідчать, що ростові 

речовини – фітогормони (у першу чергу ауксини та цитокініни) займають особливе місце у 

регуляції взаємовідносин мікроорганізмів з культурними рослинами. У зв’язку з цим 

очевидною є необхідність оптимізації вмісту цих сполук у мікробних препаратах. 

Передпосівна інокуляція насіння біопрепаратами з оптимальним забезпеченням 

фізіологічно активними речовинами дасть можливість активізувати формування симбіозів 

та асоціацій мікроорганізмів з рослинами, позитивно вплине на продукційний процес 

сільськогосподарських культур. 

У наших дослідах показано, що за передпосівної інокуляції насіння 

сільськогосподарських культур (сої - Bradyrhizobium japonicum М8, ячменю ярого - 

Azospirillum brasilense 410, жита озимого - Azospirillum brasilense 18-2, пшениці озимої - 

Paenibacillus polymyxa КВ) фітогормони є додатковим чинником позитивного впливу на 

розвиток рослин на початкових етапах органогенезу. Поєднання передпосівної бактеризації 

з оптимальною кількістю фітогормонів позитивно впливає на взаємодію інтродукованих 

бактерій з рослинами.  

За використання імуноферментного методу встановлено допустимі параметри 

забезпечення культурних рослин ауксинами та цитокінінами та визначено оптимальний для 

забезпечення продукційного процесу сільськогосподарських культур вміст фітогормонів у 

окремих мікробних препаратах. Перевірку ефективності біопрепаратів Ризогуміну, 

Мікрогуміну, Діазобактерину та Поліміксобактерину (біоагентами яких є вказані вище 

бактеріальні штами) з оптимізованим вмістом фізіологічно активних речовин проводили у 

дослідах з відповідними сільськогосподарськими культурами. Досліджене у вегетаційних та 

підтверджене у польових і виробничих випробуваннях додаткове фітогормональне 

забезпечення чотирьох мікробних препаратів гарантовано забезпечувало стимулювання 

розвитку кореневої системи, надземної частини, формування потужного фотосинтетичного 

апарату рослин і, отже, може бути рекомендоване для оптимізації продукційного процесу 

сої, ячменю ярого, жита та пшениці озимих. 

Використання мікробних препаратів з оптимізованим вмістом фітогормонів впливає 

на біологічну активність у ризосфері рослин, зокрема, позитивно позначається на перебігу 

процесу біологічної фіксації азоту та обмежує емісію N2O, що важливо як з екологічної 

точки зору, так і з міркувань економічного характеру. 

Розроблено спосіб виготовлення мікробних препаратів, згідно з яким до мікробної 

складової препаратів додають необхідні фітогормони у кількостях, що попередньо 

встановлюють для кожної партії отриманої бактеріальної суспензії. 
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Бактерії роду Azospirillum здатні фіксувати азот атмосфери, продукувати фітогормональні 

речовини і утворювати асоціації з рослинами, підвищуючи урожайність сільськогосподарських 

культур. Між партнерами встановлюються позитивні зворотні зв’язки, завдяки яким підвищення 

азотфіксувальної та рістстимулювальної активності бактерій сприяє їх розмноженню внаслідок 

підсиленого забезпечення продуктами фотосинтезу. Проте, недооцінка здатності 

азотфіксувальних мікроорганізмів колонізувати кореневі сфери часто призводить до відсутності 

позитивного ефекту від інокуляції. Створення стійких асоціацій сільськогосподарських рослин з 

діазотрофами, одержаними шляхом аналітичної селекції з агробіоценозів, – один з необхідних 

заходів, направлених на підвищення продуктивності рослин і збереження екологічного стану 

довкілля. 

Штам Azospirillum brasilense 77, що був виділений нами з поверхні відмитих коренів 

пшениці ярої сорту Варяг, характеризувався найвищою нітрогеназною активністю (9,07 мкг 

азоту/мл середовища за добу) серед 54 штамів роду Azospirillum, виділених з ризосфери та 

ризоплани пшениці ярої 12 сортів. З метою вивчення характеру взаємовідносин рослин з 

азоспірилами аналізували здатність A. brasilense 77 викликати деформації кореневих волосків 

пшениці. Показано, що в результаті інокуляції утворюються булавовидні, зигзагоподібні та 

гачкоподібні деформації волосків на коренях проростків пшениці. Бактеризація насіння A. 

brasilense 77 сприяла достовірному підвищенню кількості морфологічно змінених кореневих 

волосків у порівнянні з контролем у 8 разів, що свідчить про здатність досліджуваного штаму 

викликати реакцію рослин на інокуляцію. 

В умовах лабораторних асептичних дослідів вивчали приживлюваність A. brasilense 77 в 

кореневій зоні пшениці ярої за допомогою методики аналізу полімерних поверхонь обростання. 

Найбільшу густоту розташування бактерій спостерігали у прикореневій зоні (до 2 мм від 

поверхні кореня), що є підтвердженням тісної взаємодії в системі «діазотрофи A. brasilense 77 – 

рослини пшениці». Результати морфометрії медіанних зрізів клітин мезофілу показали, що за 

інокуляції насіння A. brasilense 77 відбувається достовірне підвищення об'єму клітин, кількості 

цитоплазматичних органел (хлоропластів, мітохондрій, пероксисом), зростання об'єму 

фотомембран в хлоропластах. Інокуляція насіння пшениці культурою A. brasilense 77 також 

сприяє достовірному підвищенню вмісту в листі хлорофілу а на 86 %, хлорофілу b – на 22 %, 

каротиноїдів – на 69 %. 

Оскільки інтенсивність роботи фотосинтетичного апарату рослин тісно пов'язана з 

азотфіксувальною здатністю бактерій кореневої зони рослин, ми досліджували потенційну 

нітрогеназну активність в умовах польового досліду під впливом інокуляції насіння пшениці 

сорту Варяг суспензією A. brasilense 77. Показано, що потенційна нітрогеназна активність у 

кореневій зоні пшениці ярої у варіанті з інокуляцією складала 1156,1 нмоль С2Н2/г коренів за 

годину, що на 46% перевищує даний показник у контролі. 

Отже, азотфіксувальні бактерії A. brasilense 77 здатні активно колонізувати кореневу зону 

рослин пшениці, викликати деформації кореневих волосків та морфо-функціональні зміни 

фотосинтетичного апарату пшениці ярої, що свідчить про встановлення тісних зв’язків між 

партнерами асоціативної системи «пшениця яра – діазотрофи роду Azospirillum».   
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Грибковi iнфекцiї, особливо з хронiчним перебiгом та глибокi й системнi мiкози, 

характеризуються в останнiй час рiзким зростанням частоти та тяжкостi перебiгу. При 

цьому у всiх країнах свiту реєструється розповсюдження стiйкостi збудникiв цих 

захворювань до антимiкотичних препаратiв, при масивному та неконтрольованому 

застосуваннi яких також спостерiгається i часткове витiснення чутливих видiв грибiв та їх 

замiщення на природньостiйкi види. Це зумовлює необхiднiсть пошуку нових ефективних 

препаратiв для боротьби з грибковою iнфекцiєю. 

Беручи до уваги наведене вище, ми поставили перед собою мету дослiдити 

антикандидозну активнiсть нових п’яти-, шестичленних та конденсованих азолiв. При 

цьому використовували загальноприйняту методику двократних серійних розведень у 

рiдкому поживному середовищi з визначенням мiнiмальних фунгiстатичних та фунгiцидних 

активностей дослiджуваних сполук. Як тест-об’єкт для вказаних дослiджень використано 

референс штам C. albicans АТСС 885-653, поживне середовище - бульйон Сабуро.  

Для дослiдження було вiдiбрано 82 новi вперше синтезованi сполуки - 21 похiдне 

3,4-дигiдропiримiдин-2(1Н)-ону, 11 похiдних етил 1-[4-(амiносульфонiл)фенiл]-5-(4-

пiразолiл)-4,5-дигiдро-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксилату, 10 четвертинних солей та 

гiдробромiдiв гетероциклiчних похiдних 2-хiнолону, 8 похiдних [3-(3-арил-1-фенiл-1Н-

пiразол-4iл)-1,2,4-оксадiазол-5-iл] ацетонiтрилу, 7 похiдних 3-[(3-Арил)-1-фенiл-1Н-пiразол-

4-iл]бензо[f]хiнолiн-1-карбонової кислоти, 6 похiдних [(3-Арил-1-фенiл-1Н-пiразол-4-

iл)]оцтової кислоти, 5 похiдних 3-[3-(3-Арил-1-фенiл-1Н-пiразол-4-iл)-1,2,4-оксадiазол-5-

iл]-4,5,6,7-тетрагiдро-1-бензотiєн-2-iл амiну, 5 похiдних {[(3-арил-1-фенiл-1Н-пiразол-

4iл)метил]сульфiнiл}оцтової кислоти, 3 похiдних 3-(4-пiразолiл)-1,2,4-триазоло[3,4-с][1,4]-

оксазин-8-онiв, 3 похiдних (3-Арил-1-фенiл-1Н-пiразол)-4-карбальдегiд тiосемикарбазонiв, 

2 похiднi {[(3-арил-1-фенiл-1Н-пiразол-4iл)метил]сульфонiл}оцтової кислоти та одне 

похiдне 3-[4-(меркаптофенiл)-3-фенiл-1Н-пiразол-1-iл]пропанової кислоти. 

У ходi проведених експериментів in vitro було встановлено, що переважна бiльшiсть 

дослiджених сполук проявляє антикандидозну активнiсть. Так, найвищу антикандидозну 

активнiсть проявили похiднi 4-пiразолiл-тiосемiкарбазонiв та гiдробромiди 

хiнолоновмiсних гетероциклiчних систем, що мiстять iмiдазо[1,2-a]пiридиновий та 

iмiдазо[1,2-а]пiримiдиновий фрагменти, а також хлориди 4-арил-5-етоксикарбонiл-6-

трифенiлфосфонiометил-3,4-дигiдропiримiдин-2(1H)-ону, що мiстять у своїй структурi 

трифенiлфосфонiєве угрупування та 1,6-диметил-4-фенiл-3,4-дигiдро-1Н-пiроло[3,4-

d]пiримiдин-2,5,7-трион.  

Виявлена протикандидозна дiя окремих представникiв дослiджених груп азолiв 

дозволяє продовжувати пошук антимiкотичних препаратiв серед їх похiдних, у тому числi i 

шляхом розширення спектру дослiджуваних штамiв патогенних та умовно патогенних 

грибiв, а також завдяки цiлеспрямованому синтезу нових сполук з прогнозованими 

антимiкотичними властивостями.   
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Як і більшість бактерій, Lactobacillus plantarum здатні до утворення біоплівки на 

різних поверхнях, у тому числі і на поверхні рослин. За нормальних умов, L. plantarum 

колонізують філосферу рослин, долучаючись до складу полівидових біоплівкок. 

Формування біоплівки надає ряд переваг, як мікроорганізмам, що входять до її складу, так і 

рослинам – господарям. Однією з таких переваг є здатність біоплівок, які формують 

мікроорганізми що входять до нормобіоти рослин захищати їх від інфекції чисельними 

фітопатогенами. Одним з найбільш перспективних представників нормо біоти рослин що 

можна використовувати для такого захисту є L. plantarum, завдяки їх здатності до 

біосинтезу бактеріоцинів. Однак, механізми колонізації різних частин рослин, особливо 

кореневої системи цим мікроорганізмом досліджені досить слабо, а захисні властивості 

біоплівок цього мікроорганізму, щодо інфекції чисельними фітопатогенами практично не 

вивчені взагалі. 

Метою нашої роботи було вивчення здатності штамів L. plantarum, виділених в 

Україні та Франції, формувати біоплівку на поверхні коренів тест-рослини, встановити 

механізми прикріплення клітин до поверхні кореня, а також вивчити здатність біоплівок L. 

plantarum перешкоджати колонізації рослин фітопатогенними мікроорганізмами. 

Нами були виділені та  протестовані на здатність до утворення біоплівки на коренях 

тест-рослини 32 штами молочнокислих бактерій L. plantarum. У якості мікроорганізмів для 

порівняння використовували Pseudomonas fluorescence ONU 305 та Lactococcus lactis ONU 

505. Як тест рослину використовували крес-салат Lepidium stivum L, 1753.  

Отримані результати свідчать про те, що найкращу здатність до формування 

біоплівки виявили штами L. plantarum ONU 12, ONU 333, ONU 355. Ці штами утворювали 

чітко сформовану біоплівку на поверхні коренів крес-салату. Більшість виділених штамів 

формували біоплівку, що відповідає поодиноким добре сформованим мікроколоніям на 

поверхні коренів тест-рослини, а для деяких на поверхні коренів спостерігалися лише 

поодинокі прикріплені клітини.  

У подальших дослідженнях нами використовувалися штами з найкращою здатністю 

до формування біоплівок. Дослідження механізмів адгезії штамів L. plantarum до поверхні 

коренів крес-салату шляхом інактивації основних груп адгезинів показало, що за первинну 

адгезію до коренів у L. plantarum відповідають білки S-шару.   

 Дослідження захисних властивостей біоплівок L. plantarum проводили з 

використанням штаму Agrobacterium tumefaciens pJZ, міченого GFP (green fluorescent 

protein). Результати, отримані з використанням скелець обростання показали, що біоплівки 

L. plantarum S12 не тільки запобігають колонізації фітопатогену, але і здатні руйнувати 

біоплівку останнього, тоді як L. plantarum ONU 333, ONU 355 мали тенденцію до 

формування змішаної біоплівки з A. tumefaciens pJZ. На противагу цьому, дослідження 

здатності штамів L. plantarum захищати корені крес-салату від прикріплення  

A. tumefaciens pJZ показали, що усі три відібрані штами L. plantarum здатні захищати тест-

рослини від ураження фітопатогеном.  
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Тіонові бактерії привертають увагу дослідників як потенційні агенти очищення 

довкілля від гідроген сульфіду та інших відновлених сполук сульфуру. Це гетерогенна 

група мікроорганізмів, які разом із аноксигенними фототрофними бактеріями окиснюють 

відновлені й частково окиснені сполуки сульфуру. Ці процеси забезпечують замкненість 

біогеохімічного циклу цього елемента. Тіонові бактерії використовують у системах 

очищення стічних вод, обробки відходів, біогідрометалургії. 

Значну екологічну проблему на Львівщині створює озеро Яворівське внаслідок 

високого вмісту гідроген сульфіду. Це високотоксична речовина для живих організмів, що 

утворюється внаслідок діяльності сульфатвідновлювальних бактерій. 

Раніше з озера Яворівське виділено нейтрофільні тіонові бактерії Thiomonas sp. Ya-

13. Це факультативні літоавтотрофи, у середовищі без органічних речовин вони 

нагромаджують незначну біомасу. Оптимальна концентрація натрій тіосульфату становить 

20 мМ. Найкращий ріст спостерігали за одночасної наявності ксилози та 2%-ого 

дріжджового екстракту. 

За умови заміни дріжджового екстракту на гідролізат казеїну біомаса бактерій 

Thiomonas sp. Ya-13 була такою ж, як і в середовищі без органічних речовин. 

Досліджено нагромадження біомаси бактеріями за наявності деяких вітамінів. 

Незначне зростання біомаси, порівняно з середовищем без органічних речовин, 

спостерігали за наявності рибофлавіну, фолієвої кислоти, кальцій пантотенату, нікотинової, 

аскорбінової кислоти та ціанокобаламіну. Біотин не стимулював росту. За одночасного 

внесення ксилози, кальцій пантотенату, нікотинової й аскорбінової кислоти біомаса була 

втричі вищою, ніж у контролі, проте в 5 разів меншою, ніж у середовищі з ксилозою та 

дріжджовим екстрактом. Оптимальне рН для бактерій Thiomonas sp. Ya-13 становить 7. 
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Традиційні кисломолочні продукти є джерелом штамів молочнокислих бактерій 

(МКБ) з широким спектром біологічної активності, тож дослідження їх видового складу і 

фізіологічних властивостей має як фундаментальне так і практичне значення.  Аналіз 

зразків кисломолочних продуктів, таких як ферментоване молоко, сметана, сир 

кисломолочний та бринза, показав що домінуючими серед МКБ є представники роду 

Enterococcus (60%). Ентерококи складали переважну більшість ізолятів зі сметани (70%) і 

сквашеного молока (64%). Найчастіше ентерококи виділялись зі зразків сквашеного 

козячого молока (69%) і коров’ячого молока (64%), в порівнянні з овечим молоком (39%). З 

сиру, виготовленого з коров’ячого молока, ентерококи виявлялись майже втричі частіше, в 

порівнянні з сиром з овечого молока. Визначення видового складу показало, що ізоляти 

представлені видами E. faecalis (68% штамів), E. durans (19%), E. faecium (6,5%), 

Enterococcus spp. (7%).   

Методом відстроченого антагонізму встановлено, що 81% штамів ентерококів 

пригнічували ріст Bacillus cereus, 55% штамів – ріст  Pseudomonas aureus, 45% штамів -  

ріст Staphylococcus epidermidis. Щодо інших використаних тест-культур активність  виявили 

менша кількість штамів ентерококів. Ріст Salmonella enteridis пригнічували 32% штамів, 

Proteus vulgaris – 24% штамів, Shigella sonnei – 21% штамів, Escherichia coli,  

S. aueus і S. flexneri – 15%  штамів, Кlebsiella pneumoniae – 21%. 

Дослідження антибіотикорезистентності показало, що серед штамів виду E. faecalis 

виявлено більший відсоток стійких до бензилпеніциліну, іміпенему, лінкоміцину, 

кліндаміцину, хлорамфеніколу та рифампіцину, порівняно з іншими видами. Крім того, 

стійкі до ванкомицину  штами належали виключно до виду E. faecalis.  Переважна більшість 

антибіотикостійких штамів ентерококів ізольована з зразків сквашеного молока, це 

пов’язано з домінуванням у них штамів виду E. faecalis. Серед досліджених штамів 83% 

культур виявляли β-гемолітичні властивості.  

Таким чином, домінування ентерококів у кисломолочних продуктах, виготовлених в 

домашніх умовах, викликає певне занепокоєння. З одного боку, ентерококи є 

представниками нормальної мікрофлори травного тракту людини і тварин, складовою 

мікрофлори ферментованих продуктів, використовуються у складі заквасок і пробіотичних 

препаратів. А з другого, представники даного роду  є  індикаторами фекального 

забруднення і входять до трійки найпоширеніших збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій. І тому це питання потребує поглибленого дослідження. Зокрема, чи є штами 

ентерококів в проаналізованих зразках кисломолочних продуктів сапрофітами, чи це 

потенційно небезпечні вірулентні штами, які потрапили у продукти внаслідок 

незадовільних санітарних умов при їх виготовленні і можуть нести певну загрозу здоров’ю 

людини? 
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Наземні екосистеми Антарктики (фітоценози та орнітогенний ґрунт) є унікальними 

об'єктами для дослідження біорізноманіття і вивчення механізмів адаптації до дії 

абіотичних чинників. Незважаючи на численні мікробіологічні дослідження у Антарктиці, 

дріжджі в цьому регіоні були менш вивчені у порівнянні з бактеріями. Дріжджі, є такою 

групою еукаріотних мікроорганізмів, які мають різні трофічні ланцюги і можуть вижити в 

широкому діапазоні екосистем та географічних регіонів. В той же час, проблема 

резистентності дріжджів до екстремальних факторів вивчена недостатньо. Проведені нами 

раніше дослідження показали, що Антарктичні дріжджі були психро- і галотолерантними 

(росли в температурному діапазоні 1–30°С і за концентрації 150 г NaCI/л середовища) та 

резистентними до дії високих доз УФ радіації. Найбільш резистентними до УФ (ЛД99,99 

1200–1600 Дж/м
2
) були червоно- і чорнопігментовані штами дріжджів.  

Метою даної роботи було визначити, чи виявляють резистентність до дегідратації 

дріжджі ізольовані з цього регіону. Дегідратація клітин, їх редегідратація викликають 

стресову дію на клітину, в результаті якої не всі мікроорганізми здатні вижити.  

В роботі досліджували дріжджі виділені з ґрунтів і фітоценозів Західної Антарктики, 

які зберігаються в Колекції екстремофільних мікроорганізмів ІМВ НАНУ і представлені 

червоними, чорними, світло бурими і білими штамами дріжджів. Дріжджі вирощували на 

солодовому сусло (рН 5,0, температура 18-20 °С). Дегідратацію проводили в герметичних 

ексікаторах, експозиція без доступу вологи 5 тижнів, температура повітря – 22-25°С, 

вологість в середині ексикатора – 1-4%.  

Показано, що найбільшу резистентність до дегідратації виявлено у 

червонопігментованих штамів дріжджів Rhodosporidium diobovatum S14 і Rhodotorula 

mucilaginosa S182, у яких виживання становило – 19,8% і 13,7% клітин, відповідно. Також, 

резистентними до даного фактора були чорнопігментовані штами Exophiala  

nigra S36 – 8,1%, E. xenobiotica U7 – 7,3%. В той же час, виживання після дегідратації у 40% 

штамів дріжджів становило 1,4-6,0%. Нежиттєздатним до дегідратації виявився білий штам 

дріжджів Debaryomyces hansenii S12 і 2 штами світло-бурих дріжджів Cryptococcus victoriae 

S181 і U8, виживання у яких становило – 0,03, 0,2 і 0,7% клітин, відповідно.  

Таким чином, червоно- і чорнопігментовані штами дріжджів родів Rhodosporidium, 

Rhodotorula, Exophiala серед досліджених нами штамів виявилися найбільш резистентними 

як до дегідратації, так і до УФ випромінення. 
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З води озера Яворівське (Львівська обл., Україна) виділено бактерії, які забезпечують 

колообіг сполук сульфуру: Desulfuromonas acetoxidans ІМВ В-7384, Chlorobium limicola 

ІМВ К-8, Lamprocystis sp. Ya-2003, Thiocapsa sp. Ya-2003, Chromatium sp. Ya-2008, 

Pelochromatium roseo-viridae Ya-2006, Rhodopseudomonas palustris Ya-2010, Desulfovibrio 

desulfuricans ІМВ К-6. Встановлено ряди токсичного впливу солей важких металів для цих 

штамів, зокрема, для C. limicola ІМВ К-8: Cu>Pb>Cd> Fe>Zn; для 

D. acetoxidans ІМВ В-7384 Cd>Fe>Cu>Pb>Zn. 

За впливу ферум (ІІІ) цитрату у клітинах D. acetoxidans ІМВ В-7384 упродовж 

культивування та за впливу CuSO4 у C. limicola ІМВ К-8 упродовж інкубування зростає 

вміст прооксидантів (карбонільні групи у білках, тіобарбітуратактивні продукти, 

гідропероксиди ліпідів, дієнові кон’югати). Активності ензимів системи антиоксидантного 

захисту є вищими ніж у контролі, але знижуються зі зростанням тривалості культивування 

бактерій D. acetoxidans ІМВ В-7384 за впливу ферум (ІІІ) цитрату. Винятком є 

супероксиддисмутазна і глутатіонредуктазна активності, які зростають упродовж 

культивування D. acetoxidans ІМВ В-7384. За впливу всіх досліджених концентрацій CuSO4 

питомі активності супероксиддисмутази, глутатіон-S-трансферази і глутатіонпероксидази 

зростають зі збільшенням часу інкубування C. limicola ІМВ К-8, а питома активність 

каталази знижується. Однією із реакцій адаптації D. acetoxidans ІМВ  

В-7384 до впливу іонів Fe(III), а у C. limicola ІМВ К-8 до впливу іонів Cu(ІІ) є зміни 

жирнокислотного складу. Так у D. acetoxidans ІМВ В-7384 за впливу ферум (ІІІ) цитрату 

спочатку відбувається зниження рівня ненасиченості ліпідів шляхом перетворення 

ненасичених жирних кислот на жирні кислоти, що містять циклопропанове кільце. Однак 

така модифікація складу фосфоліпідів призводить до зниження рівня плинності 

цитоплазматичної мембрани. Тому у клітинах синтезуються жирні кислоти з розгалуженим 

карбоновим ланцюгом і цис-ненасичені жирні кислоти, які підвищують плинність 

цитоплазматичної мембрани. У відповідь бактерій C. limicola ІМВ К-8 на вплив CuSO4 

відбувається перетворення мононенасичених жирних кислот у жирні кислоти, які містять 

циклопропанове кільце. За впливу CuSO4 відбувається зростання вмісту транс-9-

октадеканової кислоти, що, ймовірно, свідчить про цис/транс ізомеризацію цис-9-

октадеканової кислоти. Індекс в’язкості мембрани у клітинах C. limicola ІМВ К-8 за впливу 

всіх досліджених концентрацій CuSO4 знижується.  

Ймовірно, регуляція вмісту різних класів ліпідів у D. acetoxidans ІМВ В-7384 і  

C. limicola ІМВ К-8 за впливу іонів важких металів відбувається як на біосинтетичному, так 

і на постсинтетичному рівнях. 
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Гнатюк Т.Т. 
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Фітопатогенні псевдомонади являють собою окрему групу в родині 

Pseudomonadaceae. Вони відзначаються високою шкодочинністю щодо рослини-хазяїна, 

значним ступенем можливості пристосування в різних екологічних умовах; уражують 

широке коло сільськогосподарських і декоративних рослин і часто превалюють серед інших 

фітопатогенних збудників. В той же час серед усього спектру збудників бактеріозів рослин 

облігатні фітопатогени роду Pseudomonas найбільш стійкі проти токсичної дії препаратів 

хімічного і біологічного походження.  

За результатам 5-ти річного моніторингу посівів сої нами встановлено, що 

основними бактеріальними хворобами сої в Україні є кутаста плямистість (збудник 

Pseudomonas savastonoi pv. glycinea) та пустульний бактеріоз (Xanthomonas axonopodis pv. 

glycines), що збігається із даними літературними. 

Збудник кутастої плямистості сої є не тільки невід’ємною складовою патогенної 

мікробіоти сої, а і зберігає стабільний відсоток від уражених рослин на рівні 30-40%. 

Для визначення видової приналежності новоізольованих штамів із уражених зразків 

сої, які попередньо були відібрані за вірулентними та морфолого-культуральними ознаками, 

була проведена подальша їх ідентифікація за фізіолого-біохімічними ознаками. В якості 

тест-культур використані колекційні штами бактерії роду Pseudomonas  – збудників 

бактеріальних хвороб сої та інших зернобобових рослин, що тривалий час зберігаються в 

колекції мікроорганізмів відділу фітопатогенних бактерій ІМВ НАНУ. Визначення 

біохімічних властивостей новоізольованих культур по утилізації джерел вуглецевого і 

азотного живлення проводили на середовищі Омелянського з додаванням різних вуглеводів 

та на мікробіоаналізаторі VITEK 2 Compact за 48 ознаками. Встановлено, що за рядом 

біологічних властивостей новоізольовані штами збудників бактеріальних хвороб сої 

споріднені із Pseudomonas savastanoi та Pseudomonas syringae.  

Для уточнення ідентифікації представника основних збудників хвороб сої 

P. savastanoi pv.glycinea проведено ампліфікацію продуктів BOX-ПЛР 13-ти колекційних 

штамів P. savastanoi pv.glycinea, P. syringae pv. syringae, P. savastanoi pv. phaseoli та 

P. syringae pv. tabaci та 3-х новоізольованих штамів, в результаті якої отримано 7 

фрагментів ДНК, довжина яких знаходилась  в діапазоні 3000-200 п.н. Встановлено, що 2 

новоізольовані штами відносяться до виду P. savastanoi і один до виду P. syringae. 

На побудованій дендрограмі спостерігається розділення штамів на два кластери: до 

першого кластера увійшли представники виду P. savastanoi, а до другого P. syringae, але ні 

в одному кластері немає розділення на патовари. Крім того, проведені дослідження 

дозволили визначити, що серед колекційних P. savastanoi є штами, які можна віднести до 

виду P. syringae. 

Таким чином, використання методу ВОХ-ПЛР для фітопатогенних псевдомонад  

дозволяє ідентифікувати їх до виду, але не до патовару.  

Отже, лише комплексний підхід до ідентифікації фітопатогенних псевдомонад 

дозволяє визначити їх видову та патоварову приналежність.  
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У сучасних технологіях вирощування бобових культур важливим елементом 

енергозаощадження та екологічної безпеки навколишнього природного середовища є 

використання біологічного азоту. Встановлено, що значну потребу в азоті соя покриває за рахунок 

симбіозу з бульбочковими бактеріями. Разом з тим дуже важливо враховувати біологічні вимоги 

макро- і мікросимбіонтів до чинників, що лімітують активність цього процесу. Якщо умови 

навколишнього середовища будуть несприятливими, то, не дивлячись на високу вірулентність, 

конкурентну здатність і активність мікросимбіонту, ефективність симбіозу буде низькою. Симбіоз 

сої з бульбочковими бактеріями може забезпечувати досить високий рівень фіксації атмосферного 

азоту за вегетаційний період: до 350 кг/га. Тому метою досліджень було вивчення впливу 

бактеріального препарату Ризобофіт та регулятора росту рослин Біолан на симбіотичну активність 

рослин сої, загальну чисельність ризосферної мікробіоти ґрунту і основних її фізіологічних груп, 

формування продуктивності посівів сої на тлі застосування гербіциду Півот. 

В контрольному варіанті (без застосування препаратів) та у варіанті із застосуванням лише 

Біолану бульбочки не утворювались. Водночас за використання Ризобофіту їх наростання 

продовжувалось продовж усіх фаз розвитку культури. Сумісне застосування Ризобофіту з Біоланом 

сприяло збільшенню кількості бульбочок у порівнянні з використанням лише Ризобофіту. Разом з 

тим максимальна кількість і маса бульбочок на кореневій системі сої формувалася у фазу цвітіння 

культури. Зокрема, якщо за використання Ризобофіту сумісно з Біоланом їх кількість у фазі 

бутонізації складала 37 шт., а маса – 0,59 г, то у фазі цвітіння – 43 шт. масою 0,85 г. Водночас у фазі 

повного наливу бобів їх кількість становила 28 шт., а маса – 0,59 г.  

У ризосфері сої через десять діб після застосування Півоту в нормі 0,7 л/га загальна 

кількість бактерій була вищою за контроль на 7%, а за використання цієї ж норми гербіциду 

сумісно з Ризобофітом їх чисельність збільшилась  на 24%. 

При застосуванні Півоту в нормі 0,7 л/га з Біоланом (20 мл/т) кількість бактерій на 10-ту 

добу внесення збільшувалась на 12% порівняно до контролю. Однак, найбільшою чисельність 

бактерій була у варіанті із застосуванням Ризобофіту, що становило 36% до контролю. Кількість 

мікроміцетів також збільшувалася в даному варіанті досліду і становила 38% до контролю на 10-ту 

добу та 29% – на 25-ту добу після посіву. За внесення Півоту кількість амоніфікаторів зростала на 

10% у порівнянні з контролем, у той час, як при застосуванні Півоту з Ризобофітом їх кількість 

збільшувалась на 16%, а при сумісному застосуванні з Біоланом на 13%. При обробці насіння сої 

Ризобофітом перед посівом загальна кількість мікроорганізмів значно збільшувалася на 25%, 

нітрифікаторів І фази – на 18%, ІІ фази – на 23% та целюлозоруйнівних на 27% до контролю, 

відповідно. Найбільшою кількість мікроорганізмів досліджуваних фізіологічних груп була у 

варіанті досліду з сумісним застосуванням Ризобофіту та Біолану, які вносили одночасно перед 

посівом, де кількість амоніфікаторів, нітрифікаторів І та ІІ фази та целюлозоруйнівних бактерій 

зростала на 31%, 25%, 27% та 32% відносно контролю, відповідно. 

Отже, досліджувані препарати Півот, Ризобофіт та Біолан позитивно впливають на 

симбіотичну активність сої та розвиток деяких фізіологічних груп мікроорганізмів ризосфери як на 

10-ту так і на 25-ту добу. Застосування Півоту дещо пригнічує розвиток окремих фізіологічних 

груп мікроорганізмів, порівняно з варіантами, де використовували Ризобофіт та Біолан.  
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Отримання високоякісної продукції рослинництва потребує систематичних 

досліджень, оскільки 30–50% урожаю сільськогосподарських культур втрачається внаслідок 

негативного впливу чисельних збудників, зокрема, 160 видів фітопатогенних бактерій. Хоча 

хімічний метод захисту рослин від шкідливих організмів є більш ефективним засобом 

боротьби за збереження врожаю, для багатьох провідних країн є актуальною необхідність 

зменшення пестицидного навантаження на довкілля принаймні на 50%. Це пов’язано з 

низкою негативних явищ, спричинених широким використанням хімічного методу. Зокрема, 

виникають пестицидорезистентні форми в популяціях шкідників і фітопатогенів; у багатьох 

випадках пестициди проявляють біоцидну дію на корисну біоту; використання пестицидів 

призводить до накопичення їх залишків, здатних до міграції в різних екосистемах, внаслідок 

чого відбувається забруднення сільськогосподарської продукції тощо. Зазначене вище 

спонукає до пошуку високоефективних і екологічно безпечних систем захисту рослин від 

збудників різної етології. Тому, використання штамів-антагоністів фітопатогенних 

мікроорганізмів є необхідним елементом екологічно безпечного землеробства. Відомо, що 

бактерії роду Bacillus здатні синтезувати антибіотичні речовини різної хімічної природи, в 

тому числі і широкий спектр ліпопептидних антибіотиків, таких, як фенгіціни та ітурини 

тощо. В той же час, перелік біопрепаратів для інтегрованого захисту рослин, в основу яких 

покладено антагоністичні властивості бактерій роду Bacillus, на вітчизняному ринку є 

обмеженим. Саме тому скринінг ефективних штамів-антагоністів фітопатогенних 

мікроорганізмів є актуальною проблемою мікробіології. Виходячи з вищесказаного, метою 

роботи було вивчення антагоністичних властивостей двох штамів бактерій роду Bacillus до 

певних груп фітопатогенних бактерій.  

В результаті досліджень було визначено вплив перспективних штамів Bacillus sp. С6 

та Bacillus sp. Lg 37s на патогенні для овочевих та баштанних культур штами бактерій 

Pectobacterium sp. 1ог, 2ог, 3ог, 4ог, 5ог, «Erwinia toxica» 8692, 8693, 8694, 8695, 8415, 8416, 

8417, 8418, 8419, а також на патогенні для зерняткових плодових культур Erwinia sp. 1я, 2я, 

3я, 4я, 5я, 6я, 7я, 9я, 10я, «Erwinia horticola» 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8793, 8794, 8795, 

8398. Крім того, вивчали антагоністичні властивості штамів Bacillus sp. С6 та Bacillus sp. Lg 

37s до філогенетично близькоспоріднених із згаданими вище штамами типових штамів 

Erwinia amylovora УКМ B 1095
Т
, Pectobacterium carotovorum susp. carotovorum УКМ B-1075

Т
. 

Показано, що штам Bacillus sp. С6 має високий та середній рівень антагоністичної активності 

до близько 90 % штамів Pectobacterium sp., «E. toxica» та типових штамів P. carotovorum susp. 

carotovorum УКМ B-1075
Т
. Крім того, встановлено високий та середній рівень антагонізму 

даного штаму до 70% штамів Erwinia sp., «E. horticola» та типового штаму E. amylovora УКМ 

B 1095
Т
. Натомість, лише 55% даних штамів виявилися високо і середньо чутливими до 

штаму Bacillus sp. Lg 37s. Слід також зазначити, що даний штам має лише середній рівень 

антагонізму до 35% штамів Pectobacterium sp., «E. toxica» та типових штамів P carotovorum 

susp. carotovorum УКМ B-1075
Т
. Отже, штам Bacillus sp. С6 є перспективним агентом 

біоконтролю захворювань сільськогосподарських культур, спричинених окремими 

фітопатогенними бактеріями родів Pectobacterium та Erwinia.   
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ФОРМУВАННЯ ЦЕНОЗІВ МІКРОМІЦЕТІВ У ТЕХНОЗЕМАХ, ЗАБРУДНЕНИХ 

ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА ЗА ЇХ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ 

 

Гришко В.М. 
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Дослідження структурно-функціональних змін різноманіття угруповань мікоценозів 

природних ґрунтів та техноземів за високого вмісту важких металів (на хвостосховищах 

промислових підприємств), є важливим напрямком сучасної екології мікроорганізмів. Відомо, що 

біологічні властивості ґрунтів, зокрема, процеси біогеохімічної трансформації та мобілізації 

органічної речовини в екосистемах, у значній мірі залежать від чисельності і різноманіття 

мікроміцетів. Останнє, забезпечується певними механізмами взаємодії видів в угрупованнях та 

характеризує цілісність і стійкість мікробоценозу різних екосистем. Проте, на сьогодні, 

залишаються мало вивченими зміни чисельності та видового різноманіття мікроскопічних грибів 

у техноземах хвостосховища ПРАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» (м.Кривий Ріг), 

за високого вмісту важких металів та після їх технічної рекультивації. 

Наші дослідження показали, що найбільша чисельність мікроскопічних грибів, які 

обраховувались на агаризованому середовищі Чапека, була характерна для чорнозему звичайного 

(від 89,2 до 417,1 тис/г ґрунту в шарах 110-120 і 0-10 см відповідно). В техноземах чистого шламу 

їх кількість була найменшою, і в поверхневих шарах (до 30 см) знижувалася у 4 рази, тоді як на 

глибині 60-70 см – у 9,5 разів, порівняно з зональним ґрунтом. В едафотопах шламу з нанесенням 

30 см родючого шару (гумусового горизонту чорнозему звичайного) спостерігалося збільшення 

чисельності мікроміцетів порівняно з попередньою ділянкою, проте лишалась меншою в 2,2-5 

разів, ніж у природному ґрунті. 

Для характеристики різноманіття мікроміцетів різних типів ґрунтів розраховувалась 

частота трапляння видів. З досліджених ґрунтів виділено та ідентифіковано 35 видів із 15 родів 

мікроміцетів. У мікоценозі чорнозему звичайного ідентифіковано 17 видів мікроскопічних 

грибів. В угрупованні домінували Penicillium vinaceum, P. expansum, Fusarium oxysporum і 

Mortierella jenkinі (частота трапляння 60-100%), до типових частих видів (частота трапляння 40%) 

віднесені Alternaria alternatа, Aspergillus niger, А. nidulans, Stachybotrys alternans і Trichoderma 

viride, тоді як частота трапляння інших – не перевищувала 20%. Найменше видове різноманіття 

було притаманне техноземам чистого шламу хвостосховища ПівнГЗК (кількість видів 

мікроміцетів в угрупованні зменшувалася у 2,8 рази, порівняно з чорноземом звичайним).  

У мікоценозі домінував P. vinaceum (частота трапляння 60%), типовими частими були A. niger і 

Trichoderma longibrachiatum. У едафотопах шламу з нанесенням 30 см чорнозему кількість видів 

мікроскопічних грибів була у 2,1 рази меншою, порівняно з контролем. Домінував Тalaromyces 

variabilis, до типових частих належали Cladosporium herbarum, P. vinaceum і Penicillium citrinum. 

У ґрунтах шламу з нанесенням 30 см чорнозему та лесу кількість видів мікроміцетів не 

відрізнялась від попередньої ділянки. В мікоценозі домінували A. niger і Penicillium expansum, до 

субдомінантних відносилися A. pullulans і Cladosporium сladosporioіdes. В едафотопах шламу з 

нанесенням 50 см чорнозему та лесу чисельність видів була лише у 1,7 рази меншою, ніж у 

зональному ґрунті. Типовими домінантними видами були A. niger і F. oxysporum, типовими 

частими – Aureobasidium pullulans, P. expansum і T. viride. 

Отримані результати свідчать про суттєве зменшення як чисельності, так і видового 

різноманіття мікроміцетів у забруднених важкими металами техноземах, тоді як рекультивація 

техноземів чорноземом звичайним та лесовидними суглинками призводила до збільшення до 

40% біорізноманіття мікоценозів.  
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Ризоктоніозні гнилі широко розповсюджені в Степу та в південних регіонах 

лісостепової зони України. Найчастіше зустрічаються у регіонах достатнього зволоження та 

здатні уражувати більш ніж 230 видів однорічних та багаторічних рослин з 66 родин, серед 

яких і найбільш цінні сільськогосподарські культури, такі як картопля, пшениця, ячмінь, 

рис та ін. Збудниками ризоктоніозів є гриби роду Rhizoctonia, у тому числі збудник гострої 

облямованої плямистості пшениці є гриб Ceratobasidium cereale D. Murray & L.L. Burpee 

(анаморфа: Rhizoctonia cerealis Van der Hoev.) та збудник ризоктоніозної кореневої гнилі 

Thanatephorus cucumeris Donk. (анаморфа: Rhizoctonia solani Kuehn.). Втрати урожаю від 

ризоктоніозів сягають близько 25 – 30 %. Крім того, різко погіршуються насіннєві та 

товарні якості продукції. Саме тому для зупинки розповсюдження та розвитку хвороб 

необхідно вчасно ідентифікувати збудників та вживати необхідні агротехнічні заходи. 

Одним з методів діагностики ризоктоніозів є метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). 

Метою даного дослідження була розробка мультиплексного варіанту ПЛР для 

одночасної ідентифікації збудників в одному аналізі. 

Всі етапи роботи проводили в умовах ламінарного боксу 2 класу захисту з 

дотриманням заходів асептики. Виділення тотальної ДНК з рослинного матеріалу 

проводили за допомогою комерційного тест-набору innuSPEED Plant DNA Kit  

(AJ Innuscreen GmbH, Німеччина). Концентрацію ДНК, отриману з досліджуваних зразків 

визначали на спектрофотометрі NanoDrop 1000 (Thermo Fisher Scientific, США). 

Молекулярну ідентифікацію проводили з використання специфічних праймерів RtubF4 5’–

CCTAAATGAGTCTGGAGTAAGTC–3’, RtubR4 5’–GCTAGTGCGGTCAATGTATAG –3’, 

продукт ампліфікації 138 п.н.; ITS1 5’–TCCGTAGGTGAACCTGCGG–3’, GMRS-3 5’– 

AGTGGAACCAAGCATAACACT –3’ – 550 п.н. Детекцію ПЛР-продуктів здійснювали 

методом горизонтального електрофорезу в 2%-ному агарозному гелі, зафарбованому 

бромистим етидієм, з наступним відеогельдокументуванням на обладнанні Bio-Rad Gel 

Doc
TM

 XR+ (Bio-Rad Labоratоries Ltd., США). 

Розроблено мультиплексний варіант ПЛР із зазначеною комбінацією праймерів для 

одночасного виявлення Rhizoctonia cerealis Van der Hoev. та Rhizoctonia solani Kuehn.  

у зразках рослинного матеріалу, що дозволяє знизити вартість і час проведення 

діагностичного дослідження вдвічі. 
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Скринінг продуцентів нових антибіотиків залишається одним з головних завдань 

сучасної біотехнології. Це зумовлено швидким розповсюдження стійкості до антибіотиків у 

патогенних мікроорганізмів, що призводять до зростання лікарняних інфекцій, які важко 

піддаються лікуванню. Одним з найперспективніших джерел нових природних 

антибіотичних сполук є актиноміцети. Ці грампозитивні бактерії здатні накопичувати 

широкий спектр вторинних метаболітів з антибактерійними, антивірусними, фунгіцидними, 

протипухлинними та іншими властивостями.  

Кримський півострів є унікальним біотопом з великою різноманітністю кліматичних 

умов, типів ґрунтів, рідкісних та ендемічних рослин. Однак, мікробні угруповання на цій 

території, особливо їх біосинтетичні властивості, досліджені недостатньо.  

У цьому повідомленні ми зосередилися на вивченні антибіотичних властивостей 135 

штамів актиноміцетів, виділених з ризосфери листоколосника сизо-зеленого Phylostachis 

Viridi-glaucescens (Carr.) A. еt С. Riviere, інтродукованого на території Нікітського 

ботанічного саду. Для цього ми використали тест-штами Bacillus subtilis ATCC 31324, 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922 та Candida albicans ATCC 

885-653. Рівень антибіотичної активності визначали за індексом активності (ІА). Майже 

80% ізолятів синтезували метаболіти, які пригнічували хоча б одну з використаних тест-

культур. Зокрема, найбільше штамів були здатні пригнічувати ріст B. subtilis (71,9%). Ріст S. 

aureus ATCC 25923 пригнічувало 37,8% ізолятів. Значно менше штамів були антагоністами 

E. coli (19,3%) і C. albicans (9,6%). Переважна більшість актиноміцетних штамів мали ІА < 

3. ІА від 3 до 6 мали 12,6% антагоністів B. subtilis, 7,4% – S. aureus, 3,0% – E. coli та 0,7% - 

C. albicans. Більший ІА (7,0) мав лише 1 штам – антагоніст B. subtilis. Досліджені 

актиноміцетні штами різнилися за спектром пригнічуваних культур. Майже 20% ізолятів 

одночасно пригнічували ріст тільки грам-позитивних бактерій B. subtilis і S. aureus. Три 

актиноміцетні культури були антагоністами тільки дріжджів C. albicans і лише 1 штам 

затримував ріст тільки E. coli. В дослідженій колекції ми виділили 14,1% штамів, які 

виявляли антибіотичну активність прости всіх використаних тест-культур.  

Таким чином, з ризосфери Phylostachis Viridi-glaucescens (Carr.) A. et С. Riviere 

відібрали 20 штамів актиноміцетів з широким спектром та високим рівнем антибіотичної 

активності, перспективних для дальшого хімічного аналізу метаболітів. Виділені 

актиноміцети можуть бути продуцентами ефективних антимікробних агентів. 

Дослідження підтримані грантом Цільового освітнього фонду досліджень дерев 

(США) №14-JK-01.  
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Процес біокорозії металевих споруд відбувається за участю мікробного угруповання, 

в якому домінують сульфатвідновлювальні бактерії. Уповільнювати процес мікробної 

корозії сталі дозволяє використання інгібіторів-біоцидів, але їх ефективність може суттєво 

розрізнятися в залежності від фізіолого-біохімічних характеристик штаму. Гетероциклічні 

сполуки з четвертинним азотом можуть бути перспективними інгібіторами мікробної 

корозії сталі. 

Мета роботи – дослідження впливу нових четвертинних солей піридинію на розвиток 

сульфатвідновлювальних бактерій родів Desulfomicrobium та Desulfovibrio за умов 

мікробної корозії сталі.  

Досліджували сульфатвідновлювальні бактерії штамів Desulfovibrio sp. М-4.1 та 

Desulfomicrobium sp. TC 4. Штам Desulfovibrio sp. М-4.1 виділено нами із сульфідогенного 

природного угруповання феросфери та ідентифіковано молекулярно-біологічними 

методами. Штам Desulfomicrobium sp. TC 4, який виділено із продуктів корозії обростань 

латунних трубок водогону теплових мереж, надано з колекції відділу загальної та ґрунтової 

мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Як 

інгібітор-біоцид досліджували четвертинну сіль піридинію: бромід 1-бензил-2-гідрокси-2-

феніл-2,3-дигідроімідазо[1,2-a] піридинію (ЧСП). Використовували мікробіологічні, хіміко-

аналітичні та корозійні методи. 

В ході дослідження встановлено, що четвертинна сіль піридинію вливає на розвиток 

сульфатвідновлювальних бактерій Desulfomicrobium sp. TC 4 та Desulfovibrio sp. М-4.1 за 

умов мікробної корозії сталі Ст3пс. Чисельність бактерій досліджуваних штамів за 

присутності четвертинної солі піридинію зменшується, але її вплив на планктонну та 

біоплівкову форми штамів різний. Так, бактерії планктонної форми штамів 

Desulfomicrobium sp. TC 4 та Desulfovibrio sp. М-4.1 відповіли на дію четвертинної солі 

піридинію зменшенням чисельності на 6 та 5 порядків відповідно. При цьому за 

присутності інгібітору кількість сірководню в результаті метаболізму бактерій штаму 

Desulfomicrobium sp. TC 4 та Desulfovibrio sp. М-4.1 зменшилась на 87% та 77%, відповідно, 

що корелює зі зменшенням їх чисельності у планктоні. 

Сульфатвідновлювальні бактерії біоплівки (місце активного перебігу біокорозії 

сталі) по іншому відреагували на присутність четвертинної солі піридинію: бактерії штаму 

Desulfomicrobium sp. TC 4 зменшили свою чисельність на 3 порядки, а розвиток бактерій 

штаму Desulfovibrio sp. М-4.1 не спостерігався. Отже, бактерії біоплівки штаму 

Desulfovibrio sp. М-4.1 виявились більш чутливими до четвертинної солі піридинію, що 

зумовило більш ефективне інгібування процесу корозії сталі (захисний ефект становить 

90%). 

Таким чином, визначено, що за умов мікробної корозії, штами 

сульфатвідновлювальних бактерій родів Desulfovibrio sp. М-4.1 та Desulfomicrobium sp. TC 4 

по різному реагують на присутність солі піридинію, що впливає на ефективність 

гальмування мікробної корозії сталі. Це треба враховувати при пошуку ефективних 

інгібіторів біокорозії.  
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За останнє десятиліття птахівництво в Україні набуло бурхливого розвитку. Існує низка 

технологій переробки посліду, але більшість з них не враховує особливостей мікробіологічних 

процесів, які відбуваються при компостуванні. Між тим, якість та безпечність кінцевого 

продукту в більшості випадків визначає домінуюча мікробіота. Тому, на наш погляд, 

вирішення проблеми утилізації посліду можливе шляхом контролювання стану мікробного 

ценозу цього субстрату під час компостування. З цією метою у модельному досліді з 

компостування пташиного посліду вивчали особливості сукцесій мікроорганізмів. 

Компостування передбачало попереднє встановлення в субстраті оптимального 

співвідношення С : N на рівні 20 : 1 (шляхом змішування посліду з торфом і соломою, як 

джерелом Карбону, у розрахованих кількостях). 

Отримані результати свідчать про неоднорідність розвитку представників різних груп 

мікроорганізмів у компості. Так, облік чисельності амоніфікувальних бактерій та 

мікроорганізмів, що засвоюють переважно мінеральні форми Нітрогену, свідчить, що при 

компостуванні курячого посліду з соломою та торфом протягом 4 – 6-го місяців у субстраті 

спостерігається збільшення їх чисельності. 

Починаючи з 6-го місяця компостування спостерігається активний розвиток 

азотфіксувальних бактерій, чисельність яких сягає 3,5 млрд КУО /г субстрату. Це свідчить про 

зменшення доступного Нітрогену в компостованому субстраті і необхідність забезпечувати 

метаболізм за рахунок зв’язування азоту з повітря. 

Чисельність целюлозолітичних мікроорганізмів у компості протягом 2-х перших місяців 

компостування зростає з 2,5 тис. КУО/г до 385,7 тис. КУО/г. Такий активний розвиток 

деструкторів целюлози на початкових стадіях компостування пояснюється наявністю значної 

кількості Карбону в соломі та торфі. У наступному місяці спостерігається зниження їх 

чисельності до початкового вмісту. 

Протягом періоду компостування також проводили облік чисельності 

фосфатмобілізівних мікроорганізмів, але отримані результати свідчать про низьку їх кількість у 

субстраті, що може свідчити про відсутність відповідних умов для їх розвитку. 

Особливості розвитку мікроміцетів полягають у поступовому зростанні їх чисельності 

протягом 3-х місяців компостування. Максимальні показники чисельності грибів відмічено під 

час 4-го місяця компостування. Інтенсивний розвиток грибів у компості можна пояснити 

наявністю в субстраті соломи, що є джерелом Карбону для мікроміцетів. 

Досліджена сукцесія мікроорганізмів різних трофічних груп у субстраті з 

оптимізованим співвідношенням C:N свідчить про поступове розкладання складних органічних 

сполук одними мікроорганізмами та створення джерел живлення для інших. Характерною 

особливістю розвитку представників усіх досліджуваних еколого-трофічних груп 

мікроорганізмів у пташиному посліді з оптимізованим співвідношенням Карбону до Нітрогену 

є два періоди зростання чисельності (4 і 6 – 7-й місяці компостування) та спаду (5 та 8 місяці 

компостування). Врахування зазначених особливостей розвитку різних груп мікроорганізмів 

при компостуванні курячого посліду з соломою та торфом дає можливість створення технології 

компостування субстрату з урахуванням оптимальних термінів інтродукції до нього 

агрономічнокорисних мікроорганізмів.  
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Складована порода відвалів вугільних шахт Червоноградського 

гірничопромислового району займає значні площі (211 га) та містить високі концентрації 

важких металів, які, потрапляючи у ґрунтові води, становлять велику небезпеку для 

екосистеми. За участі сірковідновлювальних бактерій відбувається відновлення елементної 

сірки під час їх сіркового дихання. Утворений у процесі дисиміляційної сіркоредукції 

гідроген сульфід взаємодіє з іонами важких металів, утворюючи важкорозчинні сульфіди. 

Відомо про здатність сірковідновлювальних бактерій відновлювати окиснені сполуки 

нітрогену, органічні речовини. Здійснюючи металоредукцію, бактерії родів Geobacter, 

Desulfuromonas, Desulfuromusa звільняють у поровий розчин слідові кількості йонів 

фосфату. Тому важливим завданням було виділити із порід відвалів домінуючі види 

сульфідогенних бактерій, дослідити їх фізіолого-біохімічні властивості та визначити роль у 

функціонуванні мікробіоти. 

Нами встановлено, що у породах відвалів вугільних шахт Червоноградського 

гірничопромислового району кількість сірковідновлювальних бактерій зростає у холодні 

пори року та по закінченні вегетаційного сезону і залежить від вологості породи та 

температури субстрату. Із виділених із порід 40 культур сірковідновлювальних бактерій 

відповідно до найвищої сульфідогенної активності відібрано та ідентифіковано 2 штами – 

Desulfuromusa sp. СВ30 та Geobacter sp. СВ35. Клітини обох культур є видовженими 

паличками, рухомими, спор не утворюють, грам-негативні, органічні сполуки окиснюють 

до СО2. Відмінною рисою Desulfuromusa sp. СВ30 є сіркоредукція за окиснення гліцину, 

аланіну, аспартату, етанолу, фенолу, сечовини, а Geobacter sp. СВ35 – аскорбінової кислоти 

і манітолу. Найбільш інтенсивно сіркоредукція проходить за вмісту 10–32 мМ елементної 

сірки та інтенсифікується у Desulfuromusa sp. СВ30 за внесення до середовища фумарату. 

Найвищою сульфурредуктазна активність як у Desulfuromusa sp. СВ30, так і у Geobacter sp. 

СВ35 є у культуральній рідині. Обидва штами здійснюють нітрат- і нітритредукцію, 

відновлюють сполуки феруму, мангану та хрому. За впливу різних концентрацій сполук Cr 

(ІІІ) і Cr (VI), Cu (І) і Cu (ІІ), Fe (ІІ) і Fe (ІІІ) спостерігали або незначне зменшення 

накопичення біомаси і сульфідогенної активності, або навіть інтенсифікацію метаболізму 

бактерій у Desulfuromusa sp. СВ30. 

Таким чином, наявні у породах сірковідновлювальні бактерії відновлюють 

елементну сірку, а також сполуки деяких важких металів, що зменшує їх рухливість у 

поровому розчині, окиснюють органічні сполуки, у т.ч. і фенольні, забезпечуючи їх 

утилізацію. Реалізується природна рекультивація території, яка зумовить зміну чисельності 

мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп. 
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Відомо, що ґрунтові мікроорганізми, як компонент біогеоценозів, зазнають 

різнопланового впливу з боку гербіцидів. Поряд з цим ґрунтова мікробіота може трансформувати 

та мінералізувати гербіциди, використовуючи їх як джерело вуглецю та енергії. З цими 

процесами тісно пов’язана проблема детоксикації гербіцидів у навколишньому природному 

середовищі. Гербіциди у посівах сільськогосподарських культур також можуть впливати на 

основні групи ґрунтової мікрофлори. Реакція ґрунтових мікроорганізмів на гербіциди 

коливається в широких межах – від високої стійкості до високої чутливості, залежно від виду 

препаратів, способу й норми їх внесення, типу і властивостей ґрунту. Наприклад, Базудин 

токсичний для грибів, ТМТД – для грибів і актиноміцетів, Рогор – для нітрифікаторів. 

Встановлено, що багаторічне використання Симазину та Політриазину призводить до зниження у 

ґрунті олігонітрофілів, нітрифікаторів та денітрифікаторів. Деякі гербіциди не інгібують, а, 

навпаки, стимулюють мікробіологічні процеси. Так, Атразин підвищує активність нітрифікуючих 

бактерій. У зв’язку з наведеним нас цікавило, як впливає застосування гербіциду Еталон, к.е. на 

розвиток загальної чисельності ґрунтових мікроорганізмів. 

Нами встановлено, що за 2015–2016 рр. загальна чисельність бактерій у ризосфері 

кукурудзи при проведені обліку через 30 діб після внесення гербіциду у нормі 2,0 л/га 

перевищувала контроль І на 12%, тоді як при дії 2,5 л/га була найвищою серед варіантів досліду 

із внесенням різних норм гербіциду – на 18% більше за контроль І. Збільшення норми гербіциду 

до 3,0 л/га, очевидно, певною мірою пригнічувало як рослини кукурудзи, так і ризосферну 

мікрофлору і у цьому варіанті досліду загальна чисельність бактерій дещо зменшувалася у 

порівнянні з нормою гербіциду 2,5 л/га, хоча і перевищувала контроль І на 13%. Загальна 

чисельність мікроміцетів у ризосфері кукурудзи через 10 діб після внесення препарату також 

змінювалася залежно від норми внесення гербіциду і була найвищою серед варіантів досліду 

також за внесення гербіциду у нормі 2,5 л/га – на 30% більше за контроль І. 

Збільшення загальної чисельності ризосферної мікрофлори у варіантах досліду із 

застосуванням різних норм гербіциду можна пояснити тим, що при усуненні бур’янів за дії 

гербіциду як рослини кукурудзи, так і ризосферні мікроорганізми дістали змогу більш 

продуктивно використовувати вологу та елементи живлення, що активізувало їх ріст і розвиток. 

Більш розвинені рослини у цих варіантах досліду можуть виділяли у ґрунт більшу кількість 

кореневих виділень, які містять стимулюючі речовини та слугують живильними субстратами для 

ґрунтових мікроорганізмів. Також у краще розвинених рослин формується більша поверхня 

кореневої системи, чим створюється додаткова площа для життєдіяльності ризосферних 

мікроорганізмів. Все це  в сукупності призводило до більш активного розвитку ризосферної 

мікрофлори у варіантах досліду проти контролю І. 

У свою чергу, мікроорганізми під час свого розвитку виділяють речовини, які мають 

рістстимулюючі властивості і позитивно впливають на розвиток рослини, на кореневій системі та 

в ризосфері якої вони існують. Тому більш активний розвиток загальної чисельності ризосферної 

мікрофлори також мав позитивний вплив  на розвиток рослин, що знайшло певний прояв 

збільшенні висоти рослин кукурудзи. 

Отже, застосування гербіциду Еталон, к.е. сприяє зростанню загальної чисельності 

ґрунтової мікробіоти у ризосфері рослин кукурудзи, особливо у нормі 2,5 л/га.  
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Ріпак є важливою олійною культурою, яка завдяки значному технічному, 

продовольчому та кормовому значенню знаходить все ширше застосування в різних галузях 

народного господарства. За даними FAO, щорічне виробництво ріпакової олії на 

продовольчі цілі складає 15-16 млн. т., а зростаючий попит на рослинну олію на світовому 

ринку сприяють розширенню площ вирощування ріпаку. Ураження ріпаку збудниками 

бактеріальної етіології призводить до зниження врожайності та якості насіння.  

Стрімке поширення хвороб та розширення кола збудників значним чином 

обумовлено появою великої кількості нових (іноземних сортів), порушенням в технології 

вирощування культури та різкими змінами кліматичних умов.  Незважаючи на значення 

ріпаку в народному господарстві літературні дані щодо спектра збудників саме 

бактеріальної етіології на цій культурі вкрай обмежені. Попередні наші дослідження 

морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей показали, що виділені 

нами ізоляти, найбільш споріднені з представниками виду Xanthomonas campestris pv. 

сampestris. Втім, із-за фенотипової спорідненості видів Pseudomonas fluorescens та 

Pseudomonas marginalis остаточно провести ідентифікацію ізольованих нами штамів, 

віднесених роду Pseudomonas, на рівні виду нам не вдалося. 

Тому метою наших досліджень було генетичне профілювання популяції збудників 

бактеріальних хвороб ріпаку за допомогою молекулярно-генетичних методів (REP-ПЛР 

аналізу)  

Об’єктами наших досліджень були виділениі нами з уражених рослин ріпаку штами 

родів Pseudomonas та Xanthomonas. У роботі також використовували колекційні та типові 

штами фітопатогенних бактерій, що здатні уражувати ріпак: P. fluorescens B-17T (біовар І), 

P. fluorescens 8573, P. fluorescens B-28 (біовар ІІ), P. fluorescens B-36 (біовар ІІІ),  

P. fluorescens B-41 (біовар ІV), P. fluorescens B-52 (біовар V), P. marginalis pv. marginalis 

9175T, P. syringае pv. syringaе B-1027T, Pectobacterium carotovorum subs. carotovorum  

B-1075T, X. campestris pv. сampestris B-1049T та X. campestris pv. campestris 820. 

Результати аналізу REP, ERIC та ВОХ-профілів геному виділених нами штамів 

показали, що найбільш чисельною групою є фітопатогенні бактерії, збудники бактеріальних 

хвороб ріпаку, що належать до роду Pseudomonas (62,5% ізольованих штамів), ніж 

представники роду Xanthomonas (37,5 % ізольованих штамів). Зокрема, 37,5% виділених 

нами штамів за комплексом ознак генотипу та фенотипу віднесено до  

P. marginalis pv. marginalis, 25% − P. fluorescens біовару V та 37,5% до – X. campestris pv. 

campestris. Крім того, серед ідентифікованого спектра штамів не виявлено 

вузькоспеціалізованих збудників. Усі ідентифіковані нами штами є поліфагами та здатні 

уражувати широке коло рослин, що в свою чергу є досить небезпечно, адже при 

недотриманні сівозміни ріпак може виступати джерелом бактеріальних збудників для інших 

видів рослин. 
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БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS ВИДІЛЕНИХ З 

ПЕРИФІТОНУ ВОЛЬЄРІВ З DELPHINUS DELPHIS PONTICUS 
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Бактерії роду Bacillus є перспективною групою щодо вивчення їх властивостей з 

метою впровадження цих бактерій в подальші розробки в різних галузях: харчовій 

промисловості, генній інженерії, біотехнологіях. 

Метою даної роботи було ідентифікувати аеробні спороутворювальні бактерії, 

виділених з перифітону вольєрів з дельфінами. 

В роботі використовували мікробіологічні, біохімічні, мікроскопічні методи 

дослідження. Виділення чистої культури мікроорганізмів роду Bacillus проводили у 

відповідності до стандарту ISO 7932:2004 та ГОСТ 10444.8-88. 

За 64 ознаками було протестовано 5 штамів мікроорганізмів: 1.2.1, 1.2.р, 2.1, 2.2.0, 

2.2.1. Встановлено, що мікроорганізми здатні до росту як на повноцінних органічних, так і 

на мінімальному синтетичному середовищі, що містить солі амонію в якості джерела азоту. 

Однією з особливостей досліджуваних бактерій була здатність до утворення розчинних 

пігментів при культивуванні на картопляному агарі та глюкозо-сольовому середовищі. 

Ізольовані бактерії рухливі, грампозитивні, з діаметром клітини меншим за 1 мкм, 

утворювали еліпсоїдні або циліндричні (бактерії штаму 2.1) центральні/парацентральні 

спори, не утворювали параспоральні кристали та капсули, не накопичували полі-β-

оксимасляну кислоту, каталазопозитивні та оксидазонегативні. Всі досліджувані культури 

мали факультативно-анаеробний тип метаболізму, розщеплювали глюкозу з утворенням 

ацетоїну, були здатні до використання цитрату натрію та багатьох інших органічних сполук 

в якості єдиного джерела вуглецю. Бактерії штамів 1.2.1, 1.2.р, 2.2.1 відновлювали нітрати 

до нітритів, штам 2.1 – до нітриту та азоту. Виділені мікроорганізми не розщеплювали 

сірковмісні амінокислоти та триптофан, але утилізували білкові сполуки з вивільненням 

аміаку, уреаза виявлена у штамів 1.2.1 та 2.2.1. Бактерії штамів 1.2.1, 1.2.р, 2.1, 2.2.1 були 

позитивними за аргініндигідролазою та негативними за орнітиндекарбоксилазою; бактерії 

штамів 1.2.1 та 2.2.1 синтезували також лізиндекарбоксилазу, клітини штаму 2.2.0 не були 

здатні до декарбоксилювання аргініну, лізину та орнітину. Мікроорганізми були здатні до 

росту при концентрації NaCl до 7,5%; рН 5,7 - 8,0; температури 28
о
С - 50

о
С. Встановлено, 

що досліджувані бактерії здатні до гідролізу казеїну, желатини, ескуліну та 

карбоксиметилцелюлази. Гідроліз крохмалю та оливкової олії здійснювали бактерії штамів 

1.2.1, 1.2.р, 2.1 та 2.2.1. 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження за фенотиповими ознаками 

культури бактерій 1.2.1, 1.2.р, 2.1 та 2.2.1 можуть бути ідентифіковані як Bacillus 

licheniformis, а штам 2.2.0 на даному етапі – як Bacillus sp.  
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Відвальні породи надрудної товщі марганцю мають різний вік, мінералогічний склад, 

фізико-хімічні особливості, що докладно вивчені за час рекультиваційних робіт у 

Нікопольському марганцеворудному басейні.  Ці властивості розкривних гірських порід певною 

мірою впливають на спрямованість та інтенсивність мікробіологічних процесів у відвалах різного 

літологічного складу 

У свіжосформованих відвалах порівняно з надрудною товщею порід змінюються зовнішні 

екологічні чинники: водно-повітряний, світловий і термічний режими, пришвидшуються окисно-

відновлювальні процеси. Це створює умови для існування мікроорганізмів, які беруть участь у 

процесах перетворення речовини та енергії в техноземах. Визначення процесів формування 

мікробоценозів передбачає урахування як найбільшої кількості можливих шляхів надходження 

мікробних клітин та їх здатності до колонізації. Обмежений термін зберігання розкривних порід у 

відвалах та інтенсивне заростання відвальних порід на третій рік зберігання, обмежили час 

вивчення мікрофлори відвалів віком три роки. 

На начальних стадіях біологічного освоєння рекультивованих земель  відбуваються 

інтенсивні процеси мікробного заселення субстратів гірських порід представниками всіх 

основних еколого-трофічних груп мікроорганізмів.  

Чисельність евтрофних мікроорганізмів у трирічних відвалах суттєво зростала однак у 

порівнянні з вмістом у зональних ґрунтах чисельність була дуже низькою. Піонерним мікробним 

асоціаціям у всіх субстратах притаманні сильні флуктуації чисельності, пов’язані з 

нерівномірним находженням поживних речовин. Цей процес триває усю ініціальну фазу 

розвитку техногенних екосистем. В умовах Степу України, мікробні процеси проходять досить 

активно, і зазвичай лімітуються гідротермічними умовами.  

Оліготрофні мікроорганізми функціонально певною мірою згладжують коливання, 

викликані абіотичними чинниками. Таким чином, діяльність мікроорганізмів оліготрофного 

блоку, суттєво впливає на життя усього первинного мікробного угруповання. У породах в місцях 

корінного залягання порід оліготрофні мікроорганізми тут були основною формою життя. Їх 

порівняно незначна кількість є основою для подальшого розвитку у відвалах. 

Сукцесійний процес в мікробних угрупуваннях відвалів полягає у збільшенні чисельності 

целюлозоруйнівних мікроорганізмів, порівняно з їх вмістом в породах у природному складенні. 

На мікробні сукцесії у трирічних відвалах вплив також має фрагментарне формування піонерних 

фітоценозів, які представлені в основному оліго- та еврітрофними видами рослин.  

Едафічні властивості, хіміко-мінералогічний та гранулометричний склад гірських порід 

суттєво впливають на чисельність мікроорганізмів та формування структури їх угрупувань, 

відсутність фітотоксичних сполук.Отже, формування мікробних угрупувань відвалів протягом 

перших трьох років обумовлено дією комплексу чинників, з яких, на нашу думку, визначальними 

є контамінація, едафічні і гідротермічні умови, піонерні угрупування рослинності. Формування 

первинних фітоценозів змінює гідротермічний режим поверхні відвалів, а кореневі системи 

рослин є джерелом органічних речовин, які стимулюють зростання кількості і видового складу 

мікроорганізмів, сприяють стійкості і різноманіттю мікробних угрупувань.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ БАКТЕРІЙ – 
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Застосування у рослинництві мікробних препаратів для покращення росту, розвитку 

культурних рослин і підвищення їх продуктивності є важливим науковим напрямком. 

Найбільш ефективними є комплексні бактеріальні препарати, що спричиняють синергічний, 

стимулювальний вплив на ріст і розвиток рослин. Одним з них є препарат Азогран, 

створений на основі азотфіксувальних бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 та 

фосфатмобілізувального штаму Bacillus subtilis ІМВ В-7023.  

Ефективність мікробного препарату в рослинництві залежить від його взаємодії з 

рослинами. На колонізацію мікроорганізмами кореневої зони рослин суттєво впливають 

певні властивості штамів, кількість інтродукованих бактерій, спосіб їх інтродукції та інші 

фактори. Нами показано, що бактеризація насіння моно- та змішаними суспензіями 

Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 та Bacillus subtilis ІМВ В-7023 позитивно впливала на 

морфометричні показники рослин огірка. Найбільш помітний ефект спостерігали за умов 

застосування комплексного препарату. В цьому випадку коренева система рослин по 

довжині і масі збільшувалась на 40-60%, а їх надземна частина - на 15-20%. 

Бактерії-компоненти препарату Азогран, колонізували всю поверхню кореня. Однак 

їх просторовий розподіл в кореневій зоні рослин огірка в значній мірі визначався способом 

інтродукції бактерій. За бактеризації насіння найбільшу кількість клітин досліджуваних 

штамів виявлялась в зоні кореневої шийки та кореневих волосків. За внесення суспензій 

бактерій в розчин Кноппа клітини більш рівномірно розподілялись по всій кореневій 

системі  рослин.  

Встановлено, що просторовий розподіл інтродукованих бактерій в кореневій зоні 

рослин в значній мірі залежав від терміну їх росту. Чисельність бактерій Azotobacter 

vinelandii ІМВ В-7076, Bacillus subtilis ІМВ В-7023 та Bacillus subtilis ІМВ В-7023 Str
+А

 на 

верхній частині кореня + зростала з 5-ї по 30-у добу вегетації рослин від 1,2 х10
7
 до  

9,1 х10
8
 КУО/г кореня, що в 10-15 разів перевищувало відповідні показники на нижній 

частині кореня. Після 25 діб вирощування рослин колонії бактерій майже рівномірно 

розміщувались по всій його поверхні. Найбільша кількість колоній бактерій спостерігались 

в зоні кореневої шийки в місцях розгалуження бічних корінців та в зоні всмоктування. 

Найбільш висока кількість бактерій на корінні рослин спостерігалась за інтродукції 10
8
 

кл/мл.  

Методами сканувальної електронної мікроскопії показано, що після 20 діб 

вирощування рослин огірка, обробленого препаратом Азогран, на поверхні коріння у зоні 

кореневої шийки, розгалуження бічних коренів та кореневих волосків, формується щільна 

бактеріальна біоплівка. 
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Формування тісних симбіотичних зв’язків між мікроорганізмами та рослинами є 

складним екологічним процесом. Гриби-мікоризоутворювачі займають особливе місце 

серед великої кількості ризосферних організмів. Характерними особливостями таких 

рослинно-мікробних взаємодій є формування специфічних структур, або ж проникнення 

гриба в тканини рослин, або і те й інше одночасно. Серед опосередкованих ознак утворення 

мікоризи виділяють підвищення надходження макро- і мікроелементів, а особливо фосфору 

до рослини, посилення роботи фотосинтетичного апарату та активізацію росту і розвитку 

рослин. Раніше було показано, що Chaetomium cochliodes 3250 утворює ендофітні асоціації 

з рослинами пшениці ярої та сої. Метою нашої роботи було дослідити рослинно-мікробні 

взаємодії при інтродукції C. cochliodes 3250 в кореневу зону гречки посівної. 

У польових дослідженнях встановлено, що передпосівна обробка гречки грибом  

C. cochliodes 3250 сприяла зменшенню чисельності фітопатогенних грибів родів Alternaria, 

Bipolaris, Fusarium, а також активізації антагоністичного потенціалу ґрунту. Крім того, 

витискаючи з кореневої зони фітопатогенні гриби, C. cochliodes 3250 забезпечував умови 

для розвитку азотфіксувального угруповання та підвищення фіксації молекулярного азоту 

ризосферними діазотрофами. 

Сапротрофний гриб C. сochliodes 3250 здатен до синтезу ферментів целюлазного 

комплексу. Екзоглюканазна активність культуральної рідини гриба становила 0,67 од/мл на 

9-ту добу культивування. Наявність екзоглюкозидази в культуральній рідині є свідченням 

того, що він здатний деградувати кристалічну форму целюлози. Ендоглюканази 

забезпечують гідроліз аморфної целюлози до целобіози. Відмічалась також ендоглюканазна 

активність в культуральній рідині С. cochliodes 3250 (0,52 од/мл). Фермент β-глюкозидаза 

завершує розщеплення целюлози і забезпечує гідроліз целобіози до глюкози. Найвищу β-

глюкозидазну активність було зафіксовано на 12-ту добу, її активність складала 1,08 од/мл. 

Висока целюлазна активність гриба може забезпечити його проникнення в корені рослин. У 

вегетаційному досліді з гречкою посівною нами показано, що гриб C. cochliodes 3250 

активно розвивається на коренях культури і утворює плодові тіла на кореневих волосках. 

Також виявлено проникнення гіф гриба в корені та кореневі волоски рослин гречки. 

В польових дослідженнях нами виявлено збільшенню вмісту фосфору в листках 

рослин гречки на 13,9% за дії сапротрофного гриба. При цьому довжина рослин на 20 день 

вегетації перевищує контрольні на 26%. А площа листкової поверхні дослідних рослин 

вища на 9% в період гілкування та на 14% в фазу цвітіння рослин.  

Також нами встановлено, що гістохімічним маркером утворення ендофітної асоціації 

за типом мікоризи між сапротрофним грибом та рослиною є підвищення активності 

сукцинатдегідрогенази в коренях. 
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Ризосфера – це багата поживними речовинами область, що оточує кореневу систему 

з великим різноманіттям мікроорганізмів з високою активністю у порівнянні із загальним 

незаселеним рослинами ґрунтом. Взаємодія рослин і мікроорганізмів являється ключовою 

детермінантою здоров’я рослин та їх продуктивності, а також обумовлює проходження 

біогеохімічних циклів. Мінеральне різноманіття ґрунтів досить значне, а інтерфейси 

ризосфери (загальне середовище декількох функціональних об’єктів, взаємодія між якими 

еволюційно визначається законами природи; сукупність та рівень методів, способів і правил 

взаємодій) рослин являються епіцентром мікробної активності. Останнім часом 

проведеними дослідженнями було встановлено, що в кореневій системі злакових культур 

формування асоціацій з бактеріями і заселення ними ризосфери з формуванням подальшої 

взаємодії, вигідно практично всім зерновим культурам. Актуальність теми полягає в тому, 

що колонізація кореневої системи мікроорганізмами на ранніх етапах онтогенезу рослин в 

значній мірі визначає підвищення врожаю зерна в кінці вегетації. Взаємодія між ґрунтовими 

мікроорганізмами і кореневою системою рослин в ризосфері являє собою зв’язок через 

кореневі ексудати, котра визначає потоки поживних речовин, формування унікального 

мікросередовища в ґрунтовій екосистемі. Групи бактерій сприяють оптимізації поживного 

режиму рослин, вивільняючи фосфор з різних субстратів, наприклад фітатиів; інші поживні 

бактеріально окислені речовини, які можуть надходити до рослин, це сульфати. Мінеральна 

частина поживних потоків, обумовлених активністю ризосферних мікроорганізмів, також 

стимулює ріст рослин і включає в себе синтез сидерофорів і їх засвоєння. Погано розчинні 

неорганічні речовини можуть бути доступні за допомогою солюбилизации бактеріальних 

сідерофори і секрецією органічних кислот. Крім того, за допомогою взаємодії, бактерії 

впливають на баланс гормонів в рослинах. Ці процеси сприяють підвищенню їх стійкості до 

стресу за рахунок зниження рівня етилену. Ще одна важлива функція ризосферних груп 

мікроорганізмів пов'язана з формуванням стійкості до патогенів, якщо в рослинах вона 

кодується його геномом, то в грунті, крім бактеріальних груп, відсутні механізми, що 

формують таку стійкість, і годиться, що ризобактерій-антагоністи виконують ці захисні 

функції в ризосфері. Довгострокове використання хімічних добрив призвело до появи 

великої кількості серйозних проблем, вирішення яких і ініціювало розвиток наукових 

досліджень, пошуку альтернативних шляхів. Тому одним із аспектів в цьому напрямку 

стало використання мікробних біодобрив (рістстимулюючих ризобактерій рослин (РРБ)). І 

однією з основних цілей є довгострокова розробка, формування та реалізація найкращих 

агентів ризосферного середовища РРБ для оптимізації росту і розвитку ячменю на фоні 

зниження застосування мінеральних добрив. Ми плануємо за допомогою молекулярних 

методів оцінити мікробне угрупування та виділити домінантів із аборигенної мікрофлори 

ячменю. Також вивчити кореневі ексудати та їх взаємодію з мікробним угрупуванням, 

локалізацію на корені. Роблячи висновки , можемо сказати, що дана тема дуже актуальна і 

цікава, оскільки всі функції і взаємодії, які відбуваються в ризосфері між бактеріями і 

рослинами до кінця не вивчені і немає повного розуміння функціонування таких систем. 

Саме тому наше завдання полягає у досконалішому дослідженні ризосфери зернових 

культур.  
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Данные, полученные в последние годы, свидетельствуют о том, что 95 – 99% 

микроорганизмов в природных местах обитания существуют в виде биопленок, а роль 

антимикробных веществ для клеток штамма-продуцента далеко не исчерпывается их 

антибиотической активностью, но состоит также в регуляции экспрессии генов, 

формировании биопленки и других важных эффектах. Настоящее сообщение посвящено 

Pseudomonas batumici – продуценту антистафилококкового антибиотика батумина, 

изолированного из ризосферы растений. Впервые установлена способность штамма- 

продуцента батумина к образованию биопленки и стимуляции этого процесса самим 

антибиотиком. Образование биопленок исследовали фотометрическим методом O'Toole с 

соавт., 2000. Батумин в концентрациях 1 и 10 мкг/мл увеличивал биопленкообразование 

культурой с 0,442±0,126 единиц оптической плотности в контроле без антибиотика до 

1,539±0,246 и 1,728±0,402 соответственно.  Влияние различных концентраций батумина на 

образование биопленки достоверно не отличалось (р≥0,01), что может свидетельствовать о 

сигнальной роли молекулы антибиотика.  

Полученные данные позволяют предположить, что наряду с высокой антимикробной 

активностью, положительное влияние батумина на образование биопленки усиливает 

конкурентоспособность продуцента по отношению к другим обитателям ризосферы и 

свидетельствуют о важности этого соединения для процессов жизнеобеспечения у 

P. batumici.  

Влияние антибиотика на формирование биопленки возбудителями заболеваний 

является важным фактором при его применении в медицине. Нами исследовано влияние 

батумина на формирование биопленок у стафилококков, выделенных при назальном 

носительстве у медицинского персонала и пиодермиях у пациентов. Формирование 

биопленки было различным у разных штаммов и видов и составляло от 2,6 до 3,1 условных 

единиц для Staphylococcus aureus, от 1,8 до 2,3 для S. epidermidis и от 1,7 до 1,9 для 

штаммов S. intermedius. Присутствие в среде 0,125 мкг/мл батумина (половины 

минимальной ингибирующей рост концентрации) уменьшало образование биопленки у 85% 

изученных штаммов S. aureus. Анализ экспериментальных данных показал, что 

эффективность батумина была выше в отношении штаммов с высокой плотностью 

биопленки и зависела от стадии её формирования у S. aureus. Внесение батумина в 

питательную среду одновременно с культурой способствовало снижению значений 

биопленкообразования у всех исследуемых штаммов стафилококков. Сформированная 

биопленка была более резистентная к исследуемому препарату.  

Таким образом, батумин существенно снижал образование биопленки 

стафилококками, что позволяет рассматривать его как перспективное средство при лечении 

инфекций, вызванных стафилококками с высокой способностью к биопленкообразованию.  
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Серед зернових культур сьогодення перспективним є вирощування тритикале 

(Triticosecale Wittmack.) та спельти (Triticum spelta L.) для розв'язання продовольчої і 

кормової проблеми в Україні. На Поліссі та Лісостепу фактичний показник урожайності 

зазначених культур значно нижчий потенційної продуктивності реєстрованих сортів, що 

лімітується численними хворобами зерна, серед яких найбільш поширеними і шкідливими є 

мікози. Тому встановлення видового складу патогенного комплексу мікозів зерна тритикале 

і спельти, вивчення їх біологічних особливостей, на основі чого розробити екологічно 

безпечні системи захисту обумовлюють пріоритетність напряму досліджень та 

актуальність. 

Визначали мікофлору зерна тритикале і спельти протягом 2012–2016 рр. шляхом 

відбору зразків у сільськогосподарських підприємствах і наукових установах поліської та 

лісостепової зон. 

На основі проведених аналізів встановлено, що упродовж усіх років досліджень у 

патогенному комплексі зерна тритикале озимого домінували гриби роду Alternaria із 

часткою 75,6%. Крім того, виявлено колонізацію зерна представниками родів: Fusarium 

Link (7,7%), Epicoccum Link.(2,9%), Cladosporium Link. (3,8%), Penicillium Link (2,0%).  

В окремих зразках зустрічались гриби родів: Bipolaris Shoemaker, Nigrospora Zimm., 

Gliocladium spp. Окремо слід відзначити групу грибів (3,3%), у яких при культивуванні на 

картопляно-глюкозному агарі та на агарі Чапека спостерігався ріст міцелію білого чи 

світло-сірого кольору, але формування спороношення не відбувалось. 

З роду Alternaria виділено збудники трьох видів: A. tenuissima, A. infectoria і  

A. аlternatа. При цьому, домінуюче становище займав A. tenuissima (73,5%). Значно менша 

частка припадала на A. іnfectoria  (24,8%), а збудник A. аlternatа становив лише 1,7%. 

З грибів роду Fusarium Link. виявлено: F. sporotrichioides, F. graminearum,  

F. avenaceum, F. poae, F. tricinctum.F. culmorum, F. sambucinum, F. moniliforme,  F. proliferatum. 

Вважається, що зерно спельти менше уражується патогенами, оскільки вкрите 

міцними лусками, які забезпечують захист зернівок і молодих паростків від шкідливих 

чинників. Проте за результатами наших досліджень встановлено, що зерно колонізує цілий 

комплекс патогенних грибів, який негативно впливає на ріст і розвиток проростків. 

Протягом років досліджень гриби роду Alternaria домінували в патогенному 

комплексі cпельти озимої. В середньому їх частка становила 81,8%. Крім того, виявлено 

колонізацію зерна представниками родів: Fusarium (3,4%), Bipolaris (1,8%), Epicoccum 

(3,6%), Cladosporium (2,4%). В окремих зразках зустрічались гриби родів Nigrospora й 

Penicillium. Рівень зараженості зерна та склад мікофлори у великій мірі залежали від 

погодних умов, які складалися у період від цвітіння до збирання урожаю. Інтенсивні опади 

(до 42–80 мм/декаду) в період формування зерна у 2014 році сприяли колонізації зерна 

спельти. Саме цього року виявлено найвищий за роки досліджень рівень ураження його 

грибами – 73%. 

Зерно тритикале та спельти щорічно уражується патогенами грибної етіології. Рівень 

інфікованості зерна грибами на тритикале знаходився в межах від 43 до 98%, на спельті – 

від 32 до 73%. Домінуюче положення в патогенному комплексі на обох культурах займали 

гриби родів Alternaria і Fusarium.  

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 12 пт, курсив,
английский (США), уплотненный на 
0,5 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 12 пт, курсив,
уплотненный на  0,5 пт

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 12 пт, курсив,
английский (США), уплотненный на 
0,5 пт

mailto:luchevichm@ukr.net


Секція 1: «Екологія мікроорганізмів та біорізноманітність» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

64 
 

ВПЛИВ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ НА БІОЦЕНОТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ 

ФІЛОТИПОВОЇ СТРУКТУРИ МЕТАГЕНОМУ ПРОКАРІОТ ҐРУНТУ 

 

Колодяжний О.Ю., Борко Ю.П., Колодяжна Ю.В., Патика М.В. 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041,Україна,  

Е-mail: O.kolodjazhny@i.ua 

 

У процесах ґрунтоутворення усі трофічні ланки пов'язані з кількісними та якісними 

складовими органічної речовини. Перетворення у ґрунті органічної речовини рослинних решток є 

однією з ключових умов модерації та існування трофічних ланцюгів, оптимізації властивостей та 

режимів ґрунту. Різнорівневі процеси трансформації вуглецевмісних сполук є найбільшими та 

складними за масштабами природними екосистемними потоками, головну роль в яких виконують 

ґрунтові мікроорганізми. У зв’язку із широким ступенем різноманіття та просторово-функціональної 

організації ґрунової мікробіоти, її дослідження та екотрофічна характеристика є методично складним 

завданням. Останнім часом для вивчення мікробних ценозів ґрунту все більше використовують 

сучасні молекулярно-біологічні методи, які базуються на аналізі нуклеїнових кислот, виділених із 

зразків ґрунту. 

Мета досліджень полягала у вивченні впливу глибини заробки соломи злакових культур на 

формування філотипової структури та різноманіття метагеному прокаріот ґрунту. Вплив органічної 

речовини (соломи жита) вивчено в модельному вегетаційному досліді на дерново-підзолистому 

грунті за основними типами обробітку ґрунту: поверхнево (no-till), 0–5 см (дискування), 9–12 см 

(оранка) з подальшим компостуванням протягом 2-х місяців. Аналіз метагеномного складу та 

філотипової структури прокаріотного комплексу здійснено методом T-RFLP (terminal restriction 

fragment length polymorphism). Ампліфікація фрагменту гена 16S рРНК проводилась із 

використанням універсального флуоресцентно-міченого праймера EU3 (63f (WellRed)/1494r). 

Рестрикція ампліфікату відбувалась протягом 12 год. при температурі 37 
о
С синтетичними 

ендонуклеазами HaeIII та MspI. Детекція інтенсивності флуоресценції проводилась в автоматичному 

секвенаторі Beckman CEQ 8000. Аналіз T-RFLP профілів на відповідність ймовірним таксономічним 

кандидатурам здійснювався у програмі Fragment Sorter з послудуючим філогенетичним аналізом та 

побудовою дендрограм за допомогою комп’ютерної програми Vector NTI. 

Молекулярно-біологічний аналіз показав вплив глибини заробки соломи при її трансформації 

на формування біорізноманіття та філотипову структуру прокаріот ґрунту. У ґрунті без соломи 

різноманіття прокаріот було представлено філами Proteobacteria, Planctomycetes, Acidobacteria, 

Firmicutes та налічувало 22 філотипи, серед яких 71 % склали форми, що не культивуються на 

поживних середовищах. У варіантах за внесення соломи в ґрунті значно збільшувалась кількість 

представників філи Proteobacteria, що свідчить про активну їх участь у процесах трансформації 

органічної речовини. Внесення соломи на глибину 0 – 5 см сприяло розширенню мікробного 

угруповання даної філи до 13 порядків прокаріот (Desulfovibrionales, Rhizobiales, Rhodospirillales, 

Burkholderiales, Chromatiales, Oceanospirillales, Pseudomonadales, Legionellales, Chromatiales, 

Pasteurellales, Enterobacteriales, Vibrionales, Alteromonadales), що об’єднували 87 філотипів. Частка 

прокаріот, що не культивуються, становила 20%. За внесення соломи на глибину 9–12 см виявлено 46 

філотипів, що належали до 10 порядків прокаріот філ Proteobacteria, Firmicutes, Cyanobacteria. 

Таким чином, виявлено філотипову структуру метагеному прокаріот дерново-підзолистого 

ґрунту за внесення соломи на різну глибину. Внесення соломи сприяло збільшенню біорізноманіття 

та формуванню складної філотипової структури прокаріотного комплексу.Збільшення 

біорізноманіття відбувається переважно за рахунок представників філи Proteobacteria. При цьому 

домінуючими у структурі метагеному є порядки Pseudomonadales, Burkholderiales, Enterobacteriales, 

Rhizobiales та Chromatiales.   
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Важливою складовою підвищення азотфіксувального потенціалу симбіотичної системи 

Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli – квасоля і Bradyrhizobium japonicum – соя є 

оптимізація мінерального живлення рослин, зокрема молібденом. Саме цей мікроелемент 

істотно впливає на ефективність симбіозу та в цілому визначає азотний обмін рослин, адже 

входить до складу нітратредуктази, нітрогенази, активує реакції амінування і переамінування, 

необхідний для синтезу леггемоглобіну тощо.  

Дефіцит молібдену у ґрунтах усувають внесенням мінеральних добрив, а також під час 

передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення рослин, ефективність яких 

можна підвищити за рахунок використання мікроелементу у формі нанопрепаратів, яким 

властива значно вища біологічна активність і менш виражений фітотоксичний вплив. 

Використання молібдену в агротехнологіях може залежати від специфіки дії на різні види і 

сорти рослин, способів застосування, місцевих ґрунтово-кліматичних умов тощо. 

Отже, метою дослідження було встановити за станом бобово-ризобіального симбіозу 

квасолі звичайної і сої культурної ефективність їх позакореневого підживлення 

наномолібденовим препаратом в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області. 

Польові досліди на чорноземі типовому важкосуглинистому малогумусному показали, 

що позакореневе підживлення квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) сорту Буковинка і сої 

культурної (Glycine max (L.) Merr.) сорту Аннушка наномолібденом концентрацією 240 мг 

мікроелементу на 1 л водного розчину в кількості 300 л/га у фазу бутонізації рослин впливає на 

їх симбіотичну систему. 

Так, у фазу цвітіння рослини квасолі відзначались на 85,5% вищою чисельністю 

бульбочок на коренях відносно контрольних (11±1,0 шт.), на 103,3% і 70% більшою, 

відповідно, їх сирою і сухою масою (контроль – 81,7±7,9 і 27,2±2,5 мг) та проявляли тенденцію 

до зростання середньої сухої маси однієї бульбочки на 4,2% до контролю (2,43±0,22 мг). У фазу 

зеленого бобу стимулюючий ефект молібдену на утворення бульбочок зберігався – їх 

чисельність на рослинах була вищою на 19,9% до контролю (17±1,6 шт.), маса сирих – на 42,4% 

(контроль 303,8±21,6 мг), маса сухих – на 69,3% (контроль 50,8±3,6 мг) та середня маса однієї 

сухої бульбочки – на 41,0% (контроль 3,27±0,27 мг). 

Реакція симбіотичної системи сої на дію наномолібденового препарату була менш 

вираженою, адже під час цвітіння виявлено лише достовірне зростання на 26,5% до контролю 

(7,11±0,32 мг) середньої маси сухих бульбочок, що не відобразилось на зростанні їх загальної 

маси на рослинах, через недостовірне на 9,4% зниження їх чисельності до контролю (22±2,0 

шт.). У фазу зеленого бобу молібден стимулював зростання кількості бульбочок на 27,3% 

порівняно з контролем (34±2 шт.) та незначно підвищував їх загальну сиру масу на 2,5% 

(контроль 1083,3±17,9 мг), через зниження їх сухої маси на - 1,4% (контроль 341,7±5,6 мг) та 

середньої маси однієї бульбочки – на 22,3% (контроль 10,72±0,55 мг). 

Отже, в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області позакореневе 

підживлення посівів квасолі наномолібденовим препаратом є високо ефективним, а для сої – 

менш дієвим заходом стимулювання утворення бобово-ризобіального симбіозу на основі 

місцевих популяцій бульбочкових бактерій.  
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Серед біотичних чинників, які суттєво впливають на продуктивність люпину, можна 

виділити фітопатогенні гриби-збудники кореневих хвороб і продуценти фітотоксичних 
речовин. Уражуючи кореневу систему, вони викликають різноманітні ознаки захворювань і, 
навіть, загибель рослин, що призводить до значних втрат урожаю. 

Як засвідчили одержані нами дані, родовий склад мікроміцетів у ґрунті міжрядь, 
ризосфери і на коренях люпину білого значною мірою відрізняється між собою. Якщо в 
ґрунті міжрядь траплялися представники родів Acremonium Link, Alternaria Nees, Bipolaris 
Shoemaker, Cladosporium Link, Fusarium Link, Gliocladium Corda, Mortierella Coem., Mucor 
Fresen, Penicillium Link, Trichoderma Pers., то в ризосферному ґрунті не було виявлено 
представників родів Alternaria і Cladosporium, а на коренях родовий склад грибів був дуже 
збіднений, і домінували представники родів Fusarium і Gliocladium. 

Вивчення кількісного складу мікроміцетів кореневої зони люпину білого в 
польовому досліді показало, що найбільш поширеними в ризосферному ґрунті були 
представники родів Fusarium (64,61% від загальної кількості виділених грибів), Acremonium 
(12,20%), Penicillium (9,69%) та Mucor (3,59%). На поверхні відмитих коренів (ризоплані) 
була виявлена значна кількість представників роду Fusarium (9,0 тис. КУО/г сухих коренів) 
або 30,48% від загальної кількості виділених грибів) і роду Gliocladium (18,0 тис. КУО/1 г 
сухих коренів) або 62,86% від загальної кількості виділених грибів. Як відомо, серед грибів 
роду Fusarium трапляється багато збудників кореневих гнилей і фузаріозного в'янення 
люпину, тому значне фузаріозне ураження рослин люпину в польовому досліді, яке 
спостерігали протягом усього вегетаційного періоду 2015 року, можна пояснити саме 
поширенням фузарій у кореневій зоні культури. 

Результати вивчення видового складу мікроміцетів, виділених з уражених 
кореневими гнилями рослин люпину білого, засвідчили, що домінуючими в патогенному 
комплексі були представники роду Fusarium, а саме: F. oxysporum (Schlecht) Snyd. et Hans, 
F. oxysporum var. orthoceras (App. et Wr.) Bilai, F. solani (Mart.) App. et Wr., F. moniliforme 
var. lactis (Pirotta & Riboni) Bilai. 

Важливо відмітити, що нами з уражених коренів люпину білого виділено 
фітопатогенний гриб Thielaviopsis basicola (Berk. et Br. Ferr.; Ellis.), відомий як збудник 
чорної гнилі тютюну, бавовнику і гороху. В той же час, у джерелах літератури відсутні дані 
щодо ураження зазначеним грибом люпину білого. Для T. basicola притаманне 
псевдоендогенне утворення конідій, що відбувається таким чином: конідієносці зверху 
діляться на коротенькі клітини-конідії, в результаті утворюється короткий ланцюжок 
конідій. При цьому зовнішній шар оболонки конідієносця відшаровується у вигляді чохла, з 
якого конідії поступово виштовхуються. Такі конідії називають ендоконідіями або 
фіалоконідіями. 

Артроконідії зазвичай довгий час залишаються разом, нагадуючи багатоклітинні 
конідії, потім розділяються. Форма артроконідій видовжена або короткоциліндрична. 
Артроконідії з обох кінців закруглені, темно-золотисто-коричневого кольору, розмір 7-
8Ч10-17 мкм. Для T. basicola характерним є поряд з артроконідіями утворення фіалоконідій, 
які формуються на фіалідах. Розмір фіалід до 100 мкм довжини та 5-8 мкм товщини. 
Фіалоконідії мають циліндричну форму, не забарвлені, їх розмір 7-17Ч2,5-4,5 мкм. 
Здатність T. basicola одночасно утворювати конідії двох типів (артроконідії і фіалоконідії) 
підвищує інфекційне навантаження на рослини, що призводить до інтенсивного їх 
ураження.  
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Відомо, що фітопатогенні гриби завдають значних матеріальних збитків сільському 

господарству, при цьому втрати врожаю сягають 50 % і більше. До недавно вважалося що 

представники роду Acremonium ведуть виключно сапротрофний спосіб життя, але в 1994 

році в Іспанії спостерігалась масова загибель рослин динь, при цьому, з уражених рослин 

вперше був виділений гриб роду Acremonium. Дане захворювання реєстрували також в Італії 

та США (штати Каліфорнія та Техас) на рослинах динь та кавунів. Подібні випадки на 

території України не були описані. У 2011 році в ІСМАВ, з рослин огірків, що 

вирощувались в умовах закритого ґрунту та мали симптоми захворювання, було виділено 

гриб Acremonium sp. 502. Метою нашої роботи було підтвердити патогенність зазначеного 

штаму, встановити органотропну спеціалізацію і визначити його здатність до синтезу 

вторинних метаболітів, активність яких і обумовлює процес патогенезу. 

За умов вегетаційного досліду, підтверджено патогенність Acremonium sp. 502 щодо 

рослин огірків. Симптоми проявляються через 5-7 тижнів на нижніх ярусах листків. 

Спостерігається пожовтіння прожилків, країв листової пластинки з подальшим побурінням і 

відмиранням. В гіпокотилі з'являються коричневі вкраплення, згодом вони загрубівають. 

Acremonium sp. 502 локалізується в епідермальній та паренхіматозній тканинах кореня, в 

кореневій шийці та гіпокотилі. Не було виявлено його структур в ксилемі та флоемі 

кореневої системи, листках чи інших частинах пагона.  

Синтез целюлаз фітопатогенами обумовлює їх проникнення всередину рослини, при 

цьому відбувається руйнування клітинної стінки, основним структурним компонентом якої 

є целюлоза. Також фітопатогени здатні використовувати тканини рослин, як джерело 

вуглецю. Нами встановлено, що Acremonium sp. 502 в значній мірі продукує 

целюлозолітичні ферменти, при цьому найвищі показники зафіксовані саме через 6 тижнів 

культивування з показником рН середовища – 8,5. При цьому загальна целюлозолітична 

активність складала 1,95 од/мл, екзоглюканазна активність – 3,23 од/мл, ендоглюканазна – 

2,85 од/мл та β-глюкозидазна активність – 2,39 од/мл.  

Фітопатогенні мікроорганізми здатні також до синтезу фітогормонів, які дуже часто 

відіграють важливу роль в процесі патогенезу і корелюють з вірулентністю і спеціалізацією 

патогена. Одним із таких фітогормонів може бути етилен, характерним проявом дії якого є 

прискорення старіння листя. Нами встановлено, що Acremonium sp. 502 здатний 

продукувати етилен in vitro, найвища кількість була зафіксована через 5 тижнів 

культивування і становила 111,78 ± 13,27 нмоль·год
-1

·г
-1

.  

Згідно даних літератури, за дії етилену на тканини рослин, в них підвищується 

активність целюлази, що призводить до руйнування міжклітинних зв’язків. Можна 

припустити, що розвиток симптомів захворювання рослин огірків, які ми спостерігали, 

обумовлений спільною дією етилену і целюлазних ферментів.  

  

mailto:ania_tceh@mail.ru


Секція 1: «Екологія мікроорганізмів та біорізноманітність» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

68 
 

КСЕРОФІЛЬНІ ГРИБИ  АГЕНТИ БІОЛОГІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ МУЗЕЙНИХ 

ПАМ’ЯТОК 

 

Коритнянська В.Г. 

 

Національний науково-дослідний реставраційний центр України, Одеська філія, 

пр. Вознесенський, 7, Одеса, 65007, Україна 

E-mail: kutovaya@rambler.ru 

 

Відомо, що окремі штами ксерофільних видів мікроскопічних грибів здатні 

розвиватися на творах мистецтва за умов низької відносної вологості повітря (60-70%). 

Однак ідентифікація їх в музеях під час мікологічного дослідження неможлива, оскільки 

вони не здатні до розвитку на поживних середовищах, які традиційно використовуються з 

цією метою (середовище Чапека, агар Чапека-Докса, сусло-агар тощо). Це призводить до 

отримання помилкових негативних результатів посіву, хоча насправді міцелій гриба живий 

та здатен в процесі розвитку пошкоджувати музейні твори. 

У той же час, використання впродовж останніх років альтернативних методів 

досліджень при обстеженні музеїв (біолюмінесцентного методу визначення життєздатності 

клітин мікроорганізмів, молекулярних методів та посіву на селективні поживні середовища) 

дозволило встановити, що насправді чимало видів ксерофільних грибів широко 

розповсюджені в музейних приміщеннях. Так, встановлено їх наявність у повітряному 

середовищі музеїв та розвиток на фільтрах систем клімат-контролю, музейному обладнанні 

й різноманітних музейних пам’ятках: рукописах, палітурках книг, папері, меблях, творах 

темперного і олійного живопису, скульптурах, предметах ужиткового мистецтва тощо. 

Під час мікологічного обстеження фондосховищ Одеського художнього музею на 

декількох творах темперного і олійного живопису виявлено нальоти мікроскопічних грибів, 

морфологічні та мікроскопічні ознаки яких були подібні до характерних проявів розвитку 

на музейних предметах ксерофільних грибів (невеликі за розміром, безбарвні колонії, 

наявність у препаратах типових для грибів роду Aspergillus конідійників з деформаціями й 

вадами розвитку, великих за розміром (до 6-7,5 (8) мкм) конідій та ін.). Посів міцеліальних 

нальотів на поживне середовище агар Чапека-Докса виявився негативним. Враховуючи 

високу вірогідність, що ураження творів викликано саме ксерофільними видами грибів, 

нами було здійснено спробу їх виділення.   

Для виділення зазначених мікроміцетів використовували агар Чапека-Докса з 

гліцерином (використовували 18 (аw = 0,70) та 11 (аw = 0,81) модельні розчини гліцерину). 

Чашки Петрі герметизували за допомогою парафіну. Посів здійснювали за допомогою 

методів гострої голки та тампону. Інкубацію здійснювали при температурі 23-25˚С 

протягом 50 діб. Одночасно було проведено дослідження мікобіоти повітря фондосховища, 

де зберігалися уражені пам’ятки. Дослідження аеромікоти здійснювали методом пасивної 

седиментації.  

У результаті досліджень живописних творів виявлено розвиток колоній 

ксерофільних видів грибів у чашках Петрі з середовищем з аw = 0,70 та 0,81 (як при посіві 

методом голки так і за допомогою тампону). Дослідження аеромікоти фондосховища також 

підтвердило їх наявність в повітрі приміщення (на середовищі з аw = 0,70 і 0,81  0-4 

колоній на чашку). В пробах живописних творів та повітря фондосховища спостерігався 

розвиток колоній Aspergillus sp., Penicillium sp. та Mycelia sterilia (white). 

На даний час триває ідентифікація виділених грибів. 
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Одною з найбільш розповсюджених і шкодочинних хвороб Medicago sativa на території 

колишнього СРСР є відьмина мітла, для якої беззаперечно було встановлено молікутну 

(мікоплазмову) етіологію. Мікоплазмова хвороба насамперед інгібує здатність рослин 

реагувати на зміни зовнішніх умов, порушує систему регулювання і знижує ступінь 

упорядкованості структури цитоплазми. Оскільки специфічних засобів боротьби з 

мікоплазмозами не існує, особливе місце посідають екологічно безпечні заходи боротьби такі 

як підвищення стійкості рослин шляхом застосування хімічних і біологічних індукторів 

стійкості. Тому метою роботи було вивчення впливу симбіотичних ризобіальних 

мікроорганізмів на перебіг штучно створеного мікоплазмозу люцерни в лабораторних умовах.  

Були проведені дослідження із створення і оптимізації моделі сумісного культивування 

молікутів, ризобій і рослин люцерни, для чого було застосовано метод мікровегетації. У 

дослідженнях використано фітопатогенний штам молікутів з музею культур Національної 

колекції мікроорганізмів України Інституту мікробіології і вірусології НАН України 

Acholeplasma laidlawii var.granulum 118 – збудник блідо-зеленої карликовості зернових культур. 

Використано типовий ефективний штам бульбочкових бактерій Rhizobium meliloti 425а (ВИЗР, 

Санкт-Петербург). Дослідження виконували із застосуванням насіння M. sativa сорту Синюха. 

Робочою гіпотезою було те, що завдяки утворенню симбіотичних зв’язків люцерни з 

ефективним азотфіксуючим штамом бульбочкових бактерій відбувається покращення 

фізіологічного стану рослин, внаслідок чого негативний вплив на них з боку фітопатогенних 

молікутів може ослаблюватися. Встановлено, що у варіантах стерильних рослин, інфікованих 

ахолеплазмою, симптоми хвороби (пожовтіння, зміни форми і кількості листків, відставання у 

рості) найбільш повно проявлялися відтерміновано – через 80-90 діб. Проте на початкових 

етапах після зараження спостерігалася певна стимуляція рослин: відносно контролю 

збільшувалася вага і розміри вегетативних органів. Ці результати узгоджуються з даними 

літератури, де показано стимулюючий вплив ахолеплазм на рослини на ранніх етапах 

зараження, а саме, збільшення нітрогеназної активності рослин. Згідно даним літератури, 

збільшення ширини листків, тобто формування більш заокругленої листової пластинки, 

подовження міжвузль і підвищена кількість листків - характерні зовнішні ознаки прояву 

мікоплазмової інфекції. Застосування ризобіальної культури стримувало ці показники, 

наближаючи їх до варіанту контролю при культивуванні близько 100 діб. Крім того, 

встановлено, що внесення культур мікроорганізмів на ранніх етапах не впливало на довжину і 

розгалуженість коренів. Інфіковані рослини з ризобіями відрізнялися більш пізнім утворенням 

бульбочок, хоча згодом (120 діб) кількість бульбочок у таких варіантах зрівнювалася. У більш 

пізньому терміні різниця між інфікованими ахолеплазмами варіантами із внесенням ризобій і 

без них проявлялася якнайбільше: протективний ефект R. meliloti 425а спостерігали у 80% 

уражених рослин. До того ж, на 130-140 доби найкращими за своїми морфометричними 

показниками виявилися варіанти із сумісним культивуванням рослин люцерни з ризобіями і 

ахолеплазмами. Отже, вірогідно, завдяки сумарному ефекту ранньої стимуляції проростків 

люцерни біоактивними речовинами фітопатогенних ахолеплазм і більш пізньої протективної дії 

ризобій відбувається синергічна активація фізіологічних процесів рослин люцерни першого 

року вегетації.  
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Астромикробиология – молодая наука, которая занимается изучением микроорганизмов 

в условиях космического пространства. 

Основные задачи, стоящие перед нею: 1. Изучение жизни земных микроорганизмов в 

космическом пространстве. 2. Исследование влияния космических факторов на 

наследственность организмов. 3. Поиски форм жизни за пределами Земли. 4. Изучение 

проблемы заноса земных микроорганизмов на другие планеты. 

Перед отправкой первого человека в космос ученым было необходимо оценить все 

факторы риска, связанные с этим.  Главным из них является влияние космической радиации на 

жизнедеятельность и наследственность организмов. Чтобы проверить влияние радиации на 

макроорганизм, на околоземную орбиту в космических кораблях – спутниках запускали крыс, 

собак и обезьян. Тесты подтвердили, что космическая радиация не вызывает существенных 

изменений на уровне макроорганизма. Чтобы проверить генетические изменения, были 

использованы микроорганизмы, так как они дают большое количество поколений за короткие 

сроки. Для этого были использованы лизогенные штаммы E. coli К12 и E. coli В. Обычные 

формы образуют мутации при 10 000 рентген, а лизогенные индуцируют фаги при 1 рентген. 

Обсуждается вероятность того, что попавшая с Земли в космос бактерия сможет мутировать до 

такой степени, что при возвращении на нашу планету вызовет опасную инфекцию, против 

которой у человечества не будет иммунитета. 

В рамках эксперимента «Тест», который был проведен в 2010-2014 годах, на внешней 

стороне корпуса Международной Космической Станции были найдены споры  

B. licheniformis, B. subtilis, B. sphaericus и В. рumilus. После доставки образцов на Землю был 

установлен факт прорастания спор на питательных средах. Эксперимент показал, что бактерии 

способны выживать в условиях открытого космического пространства. 

Установлено, что микроорганизмы способны выживать внутри астероидов и комет, что 

подтверждает вероятность межпланетного переноса микроорганизмов внутри метеоритов 

(гипотеза литопанспермии). 

Марсоходом Spirit были сделаны снимки, на которых ученые из штата Аризона (США) 

нашли отложения аморфного кремнезёма (SiO2·nH2O). Находка, сделанная в кратере Гусева на 

Марсе, крайне важна, поскольку на Земле такой материал образуется в результате 

жизнедеятельности бактерий. Кроме Марса потенциальными объектами для обитания жизни 

могут быть Европа, спутник Юпитера, Титан и Энцелад, спутники Сатурна. На Европе и 

Энцеладе под толстым слоем поверхностного льда находится подповерхностный океан. На 

Титане имеется большое количество метана, что в теории может быть использовано для 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

Население Земли неуклонно растет, а природные ресурсы истощаются. По мнению 

многих исследователей, решение этой проблемы – это создание колоний на других планетах и 

космических станциях. Микроорганизмы, как основа нашей экосистемы, могут быть 

использованы для создания искусственных мини экосистем. Участвуя в круговороте веществ и 

энергии микроорганизмы, возможно, смогут обеспечить питательными веществами население 

колоний и экипажей космических кораблей при длительных межзвездных перелетах. Таким 

образом, изучение жизнедеятельности микроорганизмов в условиях космического 

пространства необходимо для решения ряда фундаментальных вопросов человечества.   
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Останнім часом значна увага приділяється вивченню ґрунтових популяцій 

бульбочкових бактерій та взаємодії їх представників із штамами-інокулянтами і рослиною-

господарем. Нами встановлено, що в агроценозах сої різних регіонів України трапляються як 

типові повільнорослі штами Bradyrhizobium japonicum, так і штами з інтенсивним ростом, які 

належать до того ж виду. Ці мікроорганізми істотно відрізняються не лише за фенотиповими, 

але і за генотиповими властивостями. ПЛР-RFLP аналіз IТS-регіону (16S-23S рРНК) 

бульбочкових бактерій сої дозволив виявити значний генетичний поліморфізм штамів із 

повільним та інтенсивним ростом. На основі рестрикційних профілів ДНК їх віднесено до 

різних IТS-типів. За використання рестриктаз MspI, HaeIII та NdeII інтенсивнорослі штами 

різного еколого-географічного походження виявились подібними і утворювали один IТS-тип, 

тоді як повільнорослі штами відрізнялись за рестрикційними патернами і формували два-

чотири IТS-типи.  

У результаті скринінгу бульбочкових бактерій сої отримано два високоефективні 

штами, які належать до різних генетичних груп – B. japonicum 46 (повільнорослий штам) та B. 

japonicum КВ11 (інтенсивнорослий штам). За використання методу спектроденситометричної 

тонкошарової хроматографії встановлено, що нові штами здатні продукувати фітогормони 

ауксинової і цитокінінової природи. Виявлені відмінності між штамами за рівнем синтезу 

екзогенних фітогормонів: повільнорослий штам B. japonicum 46 продукував більшу кількість 

ауксинів (48,4 мкг/г абсолютно сухої біомаси (АСБ) до 34,2 мкг/г АСБ), тоді як 

інтенсивнорослий штам B. japonicum КВ11 суттєво переважав за кількістю цитокінінів (835,3 

мкг/г АСБ до 328,5 мкг/г АСБ).  

За умов польових дослідів встановлено, що ефективність симбіозу досягає 

максимального рівня при сумісному застосуванні двох штамів із різною швидкістю росту – 

B. japonicum 46 і B. japonicum КВ11. Використання підібраної бінарної композиції штамів 

сприяє достовірному підвищенню кількості бульбочок на коренях рослин, їх маси, рівня 

фіксації молекулярного азоту, вмісту хлорофілів у біомасі листя та урожайності сої (на 11,1–

13,7 %) порівняно з моноінокуляцією.  

Дані серологічного аналізу свідчать, що за обробки насіння композицією штамів 

B. japonicum 46 + B. japonicum КВ11 відбувається перегрупування ризобій різних серогруп у 

«бульбочковій» популяції та змінюється їх частка у бульбочках. Не спостерігається значного 

домінування окремих штамів на коренях рослин, вони перебувають у стані динамічної 

рівноваги, а сформована симбіотична система є збалансованою. За таких умов кожен із 

штамів, включаючи і місцеві ризобії, займає свою екологічну нішу та вносить свій вклад у 

формування активного симбіозу. У функціональному відношенні запропоновані штами 

взаємодоповнюють та підсилюють дію один одного, що дозволяє їм більш повно реалізувати 

свій симбіотичний потенціал та сприяти підвищенню продуктивності сої.  

Подальше вивчення взаємовідносин сої з бульбочковими бактеріями, які належать до 

різних генетичних груп, дозволить глибше розкрити особливості формування та 

функціонування ефективних симбіотичних систем та розробити оптимальну стратегію 

застосування мікробних препаратів на основі декількох штамів B. japonicum.  
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Гриб Gаeumannomyces graminis является почвенным облигатным фитопатогеном, 

вызывающим опасную корневую гниль зерновых колосовых культур – офиоболлез. На 

сегодняшний день защитные мероприятия, такие как протравливание семян химическими и 

биологическими препаратами, имеют низкую эффективность, что можно объяснить, помимо 

других факторов, существенным разнообразием штаммов возбудителя в почве, в результате 

чего средства, эффективные против одних штаммов, оказываются малоэффективными против 

других. Кроме того, известно, что гриб имеет несколько подвидов, в частности, G. graminis 

var. tritici предпочтительно поражает пшеницу, G. graminis var. avena – овес и G. graminis var. 

graminis – злаковые травы. Разные подвиды могут сосуществовать на одном поле, поэтому 

создание устойчивых сортов также проблематично, учитывая и то, что до сих пор генов 

устойчивости к данной болезни у зерновых культур не обнаружено. 

Сведения о структуре популяций гриба в почве и на корнях растений, выявление 

доминирующих генотипов позволило би проводить поиск средств защиты от офиоболлеза 

более целенаправленно, однако, такие исследование в Украине и в странах ближнего 

зарубежья практически не проводились, а информация о структуре популяций гриба 

отсутствует. 

Целью данной работы есть выделение из корней озимой пшеницы и изучение 

морфологического разнообразия изолятов Gаeumannomyces spp. для дальнейшей 

идентификации видов и подвидов, выявления доминирующих подвидов с целью 

усовершенствования методов защиты данной культуры от болезни.  

Растения для анализа были отобраны на опытных полях Национального университета 

биоресурсов и природопользования Украины (с. Пшеничное, Васильковский р-н., Киевская 

обл.) и Житомирского национального агроэкологического университета (г. Житомир).  

Все изоляты проявили высокую патогенность на проростках озимой пшеницы (в 

соответствующем тесте при искусственном заражении), что явилось подтверждением их 

принадлежности к группе возбудителей офиоболлеза. Однако, при заражении корневой 

системы отдельные изоляты формировали плодовые тела – перитеции, при заражении 

другими изолятами образования перитециев не наблюдалось. Отличались изоляты по 

культуральным характеристикам. Так, скорость роста колоний на картофельно-глюкозном 

агаре варьировала от 3 до 6 мм в сутки. Наблюдались отличия между изолятами и за 

характером строения, окраской, формой поверхности и края колоний.  

Следует отметить, что о гетерогенности популяций почвенных грибов – возбудителей 

болезней растений свидетельствуют данные и других исследователей. В частности, отмечено 

разнообразие штаммов при исследовании в почве популяций Fusarium, Rhizoctonia, Pythium. 

Объясняется это особенностями почвы как среди обитания, в частности, ее 

микрозональностью. Также гетерогенность популяций фитопатогенных грибов может 

свидетельствовать о продолжающейся микроэволюции у грибов от сапрофитизма к 

паразитизму и наоборот, что, вероятно, является следствием воздействия антропогенных 

факторов на почвенные микробоценозы.    
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Мікробіота ґрунту відіграє першочергову роль не лише у формуванні його родючості, а 

також і в детоксикації різних сполук, наявних в ґрунті, що можуть безпосередньо впливати на 

стан навколишнього середовища і якість сільськогосподарської продукції.  
Азотфіксація, нітрифікація, розкладання целюлози відіграють важливу роль в утворенні 

ґрунтової родючості. Однак інтенсивність цих процесів свідчить не тільки про активність 

відповідних груп мікроорганізмів, а також про тісний взаємозв’язок їх між собою і, в цілому, з 

загальним  комплексом певного ґрунтового середовища. 

 В наших дослідженнях при вивченні впливу гербіциду Дербі та Біолану на розвиток 

окремих фізіологічних груп мікроорганізмів виявлено, що найбільш чутливими  виявилися 

нітрифікатори І та ІІ фаз нітрифікації. В усіх варіантах досліду через 10 днів після внесення 

препаратів їх кількість була меншою ніж в контрольному варіанті. Зокрема при внесенні Дербі 

в нормах 60; 70 та 80 мл/га через 10 днів кількість нітрифікаторів І фази нітрифікації становила 

відповідно 88; 86 та 84% до контролю, а нітрифікаторів ІІ фази відповідно – 93; 88 та 87%. При 

внесенні Дербі сумісно з Біоланом кількість нітрифікаторів, як І так і ІІ фаз нітрифікації була 

нижчою за контрольний варіант, але через 25 днів після внесення препаратів ріст чутливих 

форм мікроорганізмів  в ґрунті відновлювався і навіть перевищував контрольний варіант за всіх 

норм гербіциду. Найбільша кількість нітрифікаторів спостерігалася при застосуванні Дербі 

сумісно з Біоланом. Так, при внесенні гербіциду в нормах 60, 70 та 80 мл/га з Біоланом 

кількість нітрифікаторів І фази нітрифікації відповідно складала 130; 129 та 123%, а 

нітрифікаторів ІІ фази – 103; 103 та 101% відповідно до норм гербіциду в порівнянні з 

контролем  

Малочутливими до дії хімічних та біологічних препаратів, не залежно від норм 

препарату, виявилися амоніфікатори і целюлозоруйнівні бактерії. Кількість амоніфікаторів  

через 10 днів після внесення Дербі становила 139; 121 та 119% відповідно до норм гербіциду 

60; 70 та 80 мл/га. Кількість целюлозоруйнівних бактерій в цих же варіантах досліду становила 

116; 114 та 110% відповідно до норм гербіциду в порівнянні з контролем. При внесенні Дербі 

сумісно з Біоланом збільшувалась кількість амоніфікаторів та целюлозоруйнівних бактерій за 

всіх норм гербіциду. Однак найбільша кількість амоніфікаторів та целюлозоруйнівних бактерій 

спостерігалася при застосуванні Дербі в нормі 60 мл/га сумісно з Біоланом, що становило 152 

та 123% відповідно до виду бактерій, в порівнянні з контролем. Ріст стійких до гербіцидів груп 

бактерій і на 25-й день після внесення препаратів залишався активним і перевищував 

контрольний варіант. Найбільша їх кількість відмічалася при сумісному внесенні Дербі з 

Біоланом. Так при внесенні 60; 70 та 80 мл/га гербіциду з 25 мл/га Біолану кількість 

амоніфікаторів складала 134; 123 та 116%, а кількість целюлозоруйнівних становила 120; 119; 

117% відповідно до норм гербіциду в порівнянні з контролем.  

Нашими дослідженнями також встановлено, що асоціативні мікроорганізми роду 

Azotobacter проявляли чутливість до препаратів на 10 день після їх внесення і найбільш 

токсичною для цих бактерій виявилася норма Дербі в 80 мл/га. 

Отже, найбільш чутливими до дії біологічних препаратів виявляються нітрифікатори І 

та ІІ фази нітрифікації та азотфіксатори, малочутливими і найбільш стійкими – амоніфікатори і 

целюлозоруйнівні бактерії.  
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Деятельность микроорганизмов является мощным фактором почвообразования и 
плодородия почв. Однако микробоценозы подвержены влиянию биотических и 
абиотических факторов. В агроценозах существенные изменения в количественном и 
качественном составе микробных сообществ вызывают системы земледелия.  

В мировом земледелии расширяются площади под системой земледелия No-till, 
способствующей оставлению стерни и пожнивных остатков на поверхности почвы, что 
является одним из важных факторов влаго-, энергосбережения и повышения эрозионной 
устойчивости пашни. Ресурсосберегающая система земледелия No-till внедряется в Крыму 
на площади более 30 тыс га, начиная с 2006 года. Многократное применение гербицидов 
является одним из недостатков этой системы. Проведенными ранее нами исследованиями 
микробиома чернозема южного с использованием высокопроизводительного 
секвенирования библиотек гена 16S рРНК установлены изменения в составе 
таксономических групп бактерий и архей под воздействием вспашки и No-till в сравнении с 

почвой целины. 
Интродукция в ризосферу агрономически ценных штаммов микроорганизмов 

формирует микробное окружение растений, стимулирует рост и развитие, улучшает азотное 
и фосфорное питание, повышает их устойчивость к негативным факторам окружающей 
среды.  

В связи с этим цель наших исследований заключалась в проведении анализа 
численности микроорганизмов основных эколого-трофических групп чернозема южного 
ризосферы культур севооборота под воздействием комплекса микробных препаратов и 
почвы, свободной от растений, в слоях 0-10, 10-20 и 20-30 см. 

Стационарный опыт по сравнительному изучению систем земледелия: No-till и 
традиционной для степной части Крыма заложен в 2015 году после пшеницы озимой. 
Севооборот при традиционной системе земледелия включал чистый пар, пшеницу озимую, 
лён масличный, ячмень озимый, сорго зерновое, при No-till одно отличие – в первом поле 
горох посевной. Комплекс микробных препаратов, разработанный под каждую культуру 
севооборота, применяли путем инокуляции семян. Количество микроорганизмов основных 
эколого-трофических групп (азотфиксаторов, микромицетов, бактерий, использующих для 
своего роста органические и минеральные формы азота, целлюлозолитиков, актиномицетов) 
определяли по общепринятым методикам. Обработку полученных результатов проводили 
статистическими методами с использованием компьютерной программы Excel 2007. 

В результате проведенных исследований микробиома чернозема южного 
установлены отличия в количественном его составе под воздействием систем земледелия и 
комплекса микробных препаратов. Увеличение численности микроорганизмов большинства 
эколого-трофических групп отмечено в ризосфере культур севооборота под воздействием 
инокуляции семян комплексом микробных препаратов при No-till, как и в верхнем слое 
почвы, свободной от растений. 

Таким образом, изучение изменений состава микробиома под влиянием комплекса 
микробных препаратов и систем земледелия (традиционной и No-till в почвенно-
климатических условиях Степи, как наиболее перспективном регионе для освоения 
последней, является перспективным и позволяющим установить наиболее оптимальную из 
них по степени воздействия на агроэкосистемы.  
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ЭКОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОКСИГЕННЫХ ГРИБОВ, 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Мурадов П.З., Бахшалиева К.Ф., Абдуллаева Т.Г. 

 

Институт микробиологии НАН Азербайджана,  

Баку, AZ1073, Азербайджан 

 

Целью преставленной работы явилось изучение видовой состав токсигенных грибов, 

распространенных в различных территориях (Большой Кавказский хребет, Талышские 

горы, Кура-Аракская низменность и др.) Азербайджана. В основу работы легли 

собственные материалы, собранные в период с 2012 по 2016 г. Для взятия пробы 

использовали почв, растений, различные водные источники.  

В результате проведенных исследованиях было выявлено, что в исследованных 

биотопах распространено 130 видов микроскопических грибов, которые неравномерно 

распределено по исследованных биотопах как по видовому, так и количественному составу. 

Кроме того, 15 вид из обнаруженных грибов является новыми для микобиоты 

Азербайджана. 

Было выявлено, что 76 видов из отмеченных грибов относятся к токсигенам, и их по 

фитотоксической активности можно разделить на 3 группы. К первой группе относятся 

виды с сильной фитотоксической активностью (характеризуются не менее, чем 50%-ной 

способностью подовлять прорастания семян растений). Число этих видов составляет 19. Из 

остальных видов 32 вида характеризуются средней фитотоксической активностью (10-50%), 

а 25 видов – слабой (меньше 10%). В результате проведенных экспериментов у двух видов 

(Cephalosporium roseum Oudem və Sordaria lappae Potebnia), выделенных токсигенных 

грибов, впервые была обнаружена фитотоксичность. 

Было показано, что грибы, участвующие в формировании микобиоты исследуемых 

почв, как по количественному, так и по качественному составу характеризуются более 

высокими показателями, чем в растительных и водных экосистемах, однако эта 

закономерность в отношении токсигенной микобиоты не была обнаружена. Так, 

токсигенные грибы составляют 56,2% из выявленной микобиоты почвы, 68,1% - 

растительной и 35,3% - водной.  

Анализ образцов изученных ценозов и материалов, используемых в кормовых, 

пищевых и медицинских целях, показал, что такие грибы, как Aspergillus flavus Link, 

A. ochraeus K.Wilh., Cladosporium herbarium (Pers.) Link, Fusarium moniliforma J. Sheld., 

F. oxysporum Schltdl., Penicillium citrinum Thom и P. cyclopium Westling относятся к 

доминантным видам токсигенной микобиоты, выявленной, в ходе исследований, 

проведенных на территории Азербайджана и частота встречаемости их варьирует в 

пределах 45,5-57,2%. 

Выявлено, что техногенные воздействия способствуют и уменьшению видового 

разнообразия микокомплекса почв, и изменению их экотрофической специализации. 

Изменения, возникшие от характера техногенного воздействия, характеризуются 

увеличением удельного веса оппортунистов или аллергенов в каждом ценозе, присущем 

грибной биоте, в результате чего повышается фоновый уровень токсигенов в относительно 

чистых почвах. 

В ходе проведенных исследований обнаружено, что количественный состав 

микобиоты растительных материалов, используемых населением в различных, а в первую 

очередь в лечебных и пищевых целях, является одним из факторов, лимитирующим их 

антимикробную активность. Полученные результаты могут послужить базой данных в 

составлении нормативных документов и принципов обеспечения микологической 

безопасности растительных материалов, используемых населением в различных целях.  
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БАКТЕРИАЛЬНАЯ ГНИЛЬ КОРНЕВИЩА БЕЛОКРЫЛЬНИКА 

БОЛОТНОГО (CALLA PALUSTRIS L.) 

 

Огородник Л.Е. 

 

Институт биологии и медицины Киевского национального университета  

имени Тараса Шевченко, ул. Владимирская, 64/13, Киев, 01601, Украина,  

Е-mail: kotelkina@ukr.net 

 

Белокрыльник болотный (Calla palustris L.) является лекарственным растением и 

принадлежит к исчезающим и регионально редким видам флоры Украины и других стран. 

Он является представителем водной флоры и относится к группе прибрежных растений. В 

листьях, плодах и корневищах этого растения содержатся флавоноиды, алкалоиды, 

сапонины, витамины, органические кислоты, стероиды. Препараты белокрыльника 

обладают отхаркивающим, диуретическим, потогонным, противоопухолевым действиями; 

используются для лечения ревматизма, злокачественных новообразований и гипофункции 

желудка.  

Растения белокрыльника болотного с признаками заболевания были собраны на 

территории Украины (Хмельницкая область, Полонский район, устье реки Хоморы). У 

пораженных растений обнаружена мягкая бурая гниль корневищ. Фитопатологический 

анализ пораженных образцов корневищ, изоляцию бактерий проводили согласно 

общепринятым методикам. Для сравнительных исследований в работу были подключены из 

коллекции отдела фитопатогенных бактерий Института микробиологии и вирусологии НАН 

Украины типовой штамм Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum 8982 (ATCC 

(15713), Pseudomonas fluorescens 189(2). Все референтные штаммы вызывают гнилостные 

процессы на растениях. Всего нами проанализировано 30 образцов, выделено 60 изолятов 

бактерий, часть из которых обладала пектолитическими свойствами и вызывала гниль 

картофеля и моркови. После проверки патогенных свойств на белокрыльнике болотном в 

естественных условиях нами было отобрано 20 патогенных изолятов бактерий для 

дальнейшей работы. На основании изучения патогенных, морфологических, 

физиологических, культуральных и биохимических свойств патогенные бактерии 

идентифицированы и отнесены к Pectobacterium sp. и Pseudomonas sp.  
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ВЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ ДОЗ ТРИФЛУРАЛИНА НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ 

РИЗОСФЕРНОЙ БАКТЕРИИ PSEUDOMONAS SP. RR8 

 

Онофраш Л.Ф., Присакарь С.И., Корчмару С.С., Растемишина И., Онофраш Л.Ф. 

 

Институт микробиологии и биотехнологии АН Республики Молдова,  

ул. Академическая 1, Кишинев, 2028, Молдова,  

E-mail: prisacarisvetlana@rambler.ru 

 

На протяжении всего периода существования жизни на Земле, бактерии играли 

важную роль, принимая участие в круговороте веществ в природе. Любые органические 

соединения и большая часть неорганических подвержены изменениям благодаря бактериям. 

Являясь старейшими организмами на планете (появились более 3,5 млрд. лет назад), 

бактерии создали живую оболочку Земли и по сей день участвуют в процессах переработки 

органических и неорганических веществ, продукты распада которых являются основой 

существования жизни на планете. Неумеренное применение пестицидов загрязняет 

окружающую среду и приводит к гибели многих ценных представителей фауны и флоры, в 

т.ч. - бактерий. Вымываясь в водные бассейны, пестициды вызывают загрязнение воды и 

вымирание промысловых животных.  

Все указанное заставляет относиться к применению пестицидов крайне осторожно и 

отбирать для практического использования в сельском хозяйстве менее вредные и быстро 

разлагающиеся соединения. Главным фактором трансформации пестицидов в почве 

являются микроорганизмы, жизнедеятельность которых большими дозами пестицидов 

заметно не угнетается. Обычно, применяемые в практике дозировки пестицидов, как 

правило, не влияют на жизнь почвы. Некоторые исследователи отмечают большую 

чувствительность по сравнению с другими сапрофитными микроорганизмами азотобактера 

и клубеньковых бактерий. Отмеченная чувствительность к пестицидам относится в 

основном к повышенным их дозам. На основную же массу микроорганизмов даже дозы, в 

50–100 раз превышающие применяемые на практике, не оказывают существенного влияния. 

Для того, чтобы проверить отзывчивость выделенных нами микроорганизмов на 

высокие дозы гербицида трифлуралина был проведен ряд опытов, где испытывались 

различные концентрации трифлуралина (50 мг/л, 100 мг/л, 200 мг/л).  

Установлено, что внесение достаточно высоких доз гербицида не оказывает 

существенного влияния на рост испытываемой бактерии Pseudomonas sp. RR8. При 

подсчете микроорганизмов в посевах на чашках Петри в контроле насчитывалось 194 млрд. 

клеток/мл бактерии Pseudomonas sp. RR8, при внесении 50 мг/л трифлуралина было 172 

млрд. клеток/мл, при внесении 100 мг/л гербицида – 162 млрд. клеток/мл, а при внесении 

200 мг/л – 166 млрд. клеток бактерии Pseudomonas sp. RR8. Культура чистая, посторонней 

микрофлоры не обнаружено. Следует вывод о том, что гербицид оказывает не 

существенное ингибирующее действие на клетки данной бактерии. Работа в данной области 

исследований продолжается. 
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У роботі подані результати моніторингових досліджень рослинної біорізноманітності 

на ураження його двома ізолятами ВТМ (Tobamovirus). При цьому оцінювали фактори 

довкілля, поширення патогенів на деревних і травяних рослинах лісових екосистем. Крім 

того були задіяні різні види рослин парків, лісосмуг і прилеглих агроценозів. Для виконання 

різнопланових дослідів використовували екологічні та вірусологічні методи досліджень, 

зокрема, встановлення поширення хвороб, імуноферментний аналіз, експрес метод 

виявлення патогенів, біологічне тестування (рослини-індикатори), світлову та 

люмінісцентну мікроскопію, виявлення нематод, впливу мікрогравітаціі та біопрепаратів на 

репродукцію вірусів.  

Вперше було встановлено, що один із ізолятів ВТМ сильнопатогенний, уражує клен 

гостролистний (Acer platanoides L.). Відмічено, що збудник індукує хлоротичні плями, які 

переростають в хлороз (хлоротичний малюнок). На протязі вегетаційних періодів проведено 

вивчення динаміки формування симптомів на клені під дією вірусної інфекціі (хлоротичні 

плями - хлороз), всихання листя та поступове розтріскування кори на стовбурі та гілках 

дерева. Варто підкреслити, що виділений ізолят дещо подібний за антигенними та іншими 

властивостями до виділенного нами раніше (1996-2003 рр.) ізоляту вірусу pTVM9,5 у якого 

проведено аналіз нуклеотивної послідовності сиквенованої ділянки. 

Як показують дослідження, варіант цього вірусу уражує різні види подорожників, 

пасльон чорний, особливо в екологічних нішах парків та локалізованих лісових масивах 

вздовж доріг. Цей ізолят вірусу зареєстрований нами в міжнародному генетичному банку 

вірусів. Слід підкреслити, що вірусоподібні частки з такою морфологією іноді 

спостерігались при наявності нематод у рослинах сосни. 

Вірус може уражувати деякі види рослин в комплексі з вірусом огіркової мозаїки, 

карлавірусом, іларвірусом.  

В результатах досліджень подано динаміку  репродукції вірусу в процесі онтогенезу 

рослин. Показано, що під впливом мікрогравітаціі вірус значно зменшує свою репродукцію 

за певних параметрів використання цього фактору. 

Як профілактичний засіб проти інфекції пропонується застосування біоорганічних 

препаратів на основі грибів базидіоміцетів у комплексі з фактором мікрогравітації. При 

цьому вперше розроблена система біотехнологічних процесів для отримання якісного 

безвірусного посадкового матеріалу рослин клену. 
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Проблема боротьби з патогенними мікроміцетами, що викликають захворювання не 

тільки рослин, а й тварин і навіть людини, не втрачає актуальності. За умов антропогенного 
навантаження, нераціонального застосування фунгіцидів зростають темпи поширення 
патогенних грибів, посилюється їх агресивність і формується резистентність до фунгіцидів. 

Підвищення рівня виробництва та якості продовольчої зернової продукції в 
екологічних умовах потребує створення сучасних екологічно безпечних антифунгальних 
засобів. Хінолони – в основі яких лежать карбонові кислоти – є альтернативою хімічним 
пестицидам, до яких протягом десятиліть фітопатогенні мікроорганізми набули 
резистентності. Дослідження останніх років засвідчують, що для деяких хінолінів мішенями 
можуть слугувати також і еукаріотичні топоізомерази, тому метою цієї роботи було 
дослідити антифунгальну дію похідних 3-гідрокси-хінолонів щодо представників роду 
Fusarium Link.  

Об’єктом дослідження були новосинтезовані сполуки – похідні 3-гідрокси хінолонів 
(NQ5, ОДІ-43 та ОДІ-40). Згадані сполуки характеризуються гідрофобністю, тому для 
вивчення активності, їх розчиняли у диметилсульфоксиді (ДМСО). Дію останнього в 
експериментах використовували у якості одного із контролів. 

З огляду на те, що радіальна швидкість росту є показником, що характеризує 
фізіологічну активність мікроміцетів різної органотропної та онтогенетичної спеціалізації, у 
роботі порівнювали швидкість росту F. verticillioides за впливу новосинтезованих сполук. 
Показано, що найбільший вплив на радіальний ріст здійснював флуканазол, який у роботі 
застосовували як еталон порівняння. Він пригнічував швидкість росту ізоляту в тричі, тоді 
як новосинтезовані хінолони NQ5 та ОДІ-40 в 1,5-2 рази, відповідно.  

Зважаючи на те, що протягом вегетації гриби формують кілька генерацій 
конідіального спороношення, що сприяє накопиченню спор на листках кукурудзи та 
поширенню патогенів в агрофітоценозах, досліджували інтенсивність спороутворення за 
впливу згаданих сполук. Нами було з’ясовано, що препарат NQ5 не стимулював утворення 
спор, тоді як препарати ОДІ-43 та ОДІ-40 сприяли підвищенню інтенсивності 
спороутворення у 2,6 та 3,9 рази, що є статистично достовірно. 

Кількісним показником ступеню патогенності ізоляту є його агресивність щодо 
рослин, які він здатен уражувати. При дослідженні впливу похідних 3-гідрокси-хінолонів на 
агресивність гриба F. verticillioides особливу увагу заслуговує новосинтезований хінолон 
NQ5, оскільки, за дії останнього було зареєстровано найнижчий індекс ураження проростків 
кукурудзи. Це свідчить про зниження агресивності, порівняно з іншими дослідженими 
препаратами. 

Отже, у результаті проведених експериментів встановлено, що новосинтезовані 
хінолони характеризуються антифунгальними властивостями. Окрім цього, похідним 3-
гідрокси-хінолону притаманний додатковий механізм дії – подібний до механізму дії 
флуконазолу – інгібування ферментів грибів, необхідних для синтезу ергостеролу.  
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Сільськое господарство завжди пов’язане з перетворенням природи і чинить 

негативний вплив на довкілля, а постійне нарощування виробництва продукції призводить 

до виснаження агроекосистем та втрати біологічного різноманіття. Внесення 

необґрунтованих доз мінеральних добрив, численні обробки пестицидами, порушення 

технології їхнього застосування та інтенсивний обробіток ґрунту призводять до негативних 

екологічних наслідків.  

Альтернативою інтенсивного землеробства є органічне землеробство, метою якого є 

баланс між продуктивністю агроценозу і деградацією навколишнього середовища. Система 

органічного землеробства практично повністю виключає використання потенційно 

небезпечних речовин (пестицидів, синтетичних добрив, тощо). Основним завданням 

органічного землеробства є одержання високоякісної, біологічно чистої продукції 

рослинництва, без якої неможливо говорити про здоровий спосіб життя людини.  

Метою роботи було вивчення в системі органічного землеробства трапляння та 

поширення збудників бактеріальних хвороб в агрофітоценозі пшениці.  

На виробничих полях ПП «Агроекологія» (Полтавська обл., Шишацький р-н, с. 

Михайлики), де органічне землеробство запроваджено більше 30 років тому обстежували 

різні сорти пшениці та сегетальну рослинність на наявність ураження збудниками 

бактеріальних хвороб. Доведено, що сегетальна рослинність агрофітоценозу пшениці 

інфікується фітопатогенними бактеріями, які здатні уражувати інші види бур’янів і зернові 

культури та бути джерелами бактеріальних інфекцій для сільськогосподарських культур. 

Встановлено, що супутні бур’яни в посівах пшениці уражуються тими ж збудниками 

бактеріальних хвороб, що і пшениця – Pseudomonas syringae pv. atrofaciens, Pseudomonas 

fluorescens, Pantoea аgglomerans, Pectobacterium carotovorum, Xanthomonas translucens. Крім 

цих збудників хвороб на бур’янах виявлені патогенні штами P. viridiflava, які становлять 

потенційну загрозу посівам пшениці. Основним збудником бактеріальних хвороб пшениці і 

супутніх бур’янів є Pseudomonas syringae pv. atrofaciens – збудник базального бактеріозу, як 

і за інтенсивної системи землеробства. Але за використання органічного землеробства 

посіви пшениці і сегетальна рослинність характеризувалися  меншою кількістю уражених 

рослин і слабшим проявом симптомів хвороб, порівняно з інтенсивною системою 

землеробства. Цьому на нашу думку є декілька пояснень.   

По-перше, хімізація сільського господарства порушує саморегуляцію в живій 

природі та послаблює захисні сили рослин.  

По-друге, за інтенсивної системи землеробства для захисту рослин від збудників 

хвороб використовують в основному фунгіциди, оскільки ефективних препаратів щодо 

збудників бактеріальних хвороб немає. Фунгіциди захищають рослини від збудників 

грибних хвороб, але сприяють розвитку патологічного процесу за участю фітопатогенних 

бактерій.   

Отже, за органічної системи землеробства ураженість пшениці основним збудником  

–  P. syringae pv. atrofaciens нижча, ніж за використання інтенсивної системи землеробства, 

що є ще однією з переваг органічного землеробства.   
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Згідно експертних оцінок офіційних статистичних даних, теоретичний потенціал 
біопалива в Україні становить 50 млн. тон умовного палива (т.у.п.), технічний – 30,23, а 
економічно доцільний – 27,27 млн. т.у.п. Тобто, виходячи з теперішнього рівня загального 
споживання первинних енергоносіїв в Україні (210 млн. т.), економічний потенціал біомаси 
може задовольнити близько 13% загальної потреби України в енергії. 

В Україні існує багато джерел енергії біомаси. Це переважно сільськогосподарські 
відходи (солома озимих і ярих культур, стовбури і початки кукурудзи, лушпиння та стовбури 
соняшника) та біоенергетична деревина чи відходи лісової промисловості. Щодо 
біоенергетичної деревини, то провідне місце займає швидкоросла верба. Проте вирощування 
їх пов'язано зі значними труднощами, оскільки вони уражуються збудниками хвороб.  

Поширення  всихання вербових пов’язане з так званим бактеріальним в’яненням. 
Симптоми ураження верби з'являються в травні – наприкінці червня у вигляді в'янення. 
Зів'яле листя коричневіє або червоніє (проте залишаються деякий час на дереві). Через 
почервоніння листя хворобу іноді називають «red leaf». У перший рік захворювання 
спостерігається передчасне масове опадання листя, хоча пагони зовні здаються здоровими, 
листки іноді засихають навіть зеленими і деякий час висять на дереві. Збудник ураження – 
Brenneria salicis. Уражені дерева верби навіть на самому початку захворювання втрачають 
свою цінність через зміну кольору деревини. 

Рослини верби у енергетичних плантаціях можуть уражуватись іржею листя, бурим і 
чорним цитоспорозом та іншими хворобами. Основним засобом профілактики хвороб 
енергетичної верби є підбір видів і сортів з інтенсивним ростом і високою стійкістю до 
збудників.  

Тополя частіше інших порід уражується хворобами, зокрема, великої шкоди завдає 
бактеріальна водянка тополі. Хвороба отримала назву «водянка» через сильне обводнення 
тканин. У літературі це захворювання відоме і під іншими назвами, зокрема «бактеріальний 
мокрий рак». Ранньою весною на корі гілок і стовбурів дерев з'являються поздовжні тріщини, 
з яких виступає безбарвний або бурштинового кольору ексудат, що темніє на повітрі. Кора 
відмирає, розтріскується і звисає клаптями, що є характерною ознакою хвороби. Збудником 
бактеріальної водянки є Enterobacter nimipressuralis. Збудник бактеріальної водянки тополі є 
поліфагом, уражує майже всі деревні та чагарникові породи, хоча і не однаковою мірою. 
Серед них сосна, ялина, ялиця, модрина, ялівець, тис ягідний, дуби всіх видів, бук, граб, клен 
татарський, береза, вільха, осика, ільмові, бархат амурський, каштан кінський, липа, горіх 
волоський, груша культурна, бересклет європейський, виноград, жень-шень. 

Серед різних хвороб тополі найпоширенішою і шкідливою є бактеріальний рак. 
Бактеріальний некроз кори (коричнева плямистість) тополі стає другою у порівнянні з 
бактеріальним раком серйозною перешкодою при вирощуванні цієї цінної культури. 
Збудниками хвороби є види Pseudomonas syringae. Слід згадати і про туберкульоз і опік 
тополі. 

Втрати урожаю кукурудзи  від хвороб складають 2-8%, а в окремі роки можуть сягати 
15-20%. Основними бактеріальними хворобими кукурудзи є бактеріальне в’янення (Pantoea 
stewartii subsp. stewartii), бактеріальна плямистість (Pseudomonas syringae pv. syringae), 
бактеріоз качанів (Bacillus subtilis), крапчастість листя (Clavibacter michiganensis subsp. 
nebraskensis) та стеблові гнилі різної етіології.  
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вул. Грушевського 4, Львів 79005, Україна 

E-mail: taras.peretyatko@gmail.com 
 

Оксоаніони хлору (хлорат і перхлорат) потрапляють у навколишнє середовище 

переважно внаслідок господарської діяльності людини у складі дезінфікуючих речовин, 

відбілювачів, гербіцидів, вибухових речовин тощо. Крім того, ClO3
-
 і ClO4

-
 виявляються у 

стічних водах у значній кількості як побічні продукти диспропорціонування і фоторозкладу 

діоксиду хлору в процесах водопідготовки питної води та при використанні в паперовій 

промисловості. Саме тому надзвичайно гостро стоїть проблема утилізації хлорат- і 

перхлорат-йонів. 

Незважаючи на те, що неорганічні оксигенвмісні сполуки хлору є одними із 

найпотужніших окисників, за звичайних умов вони надзвичайно стійкі через високу 

енергію активації, яка необхідна для їх відновлення. Ці сполуки практично не сорбуються 

ґрунтом, і за відсутності будь-якої біологічної взаємодії довго зберігаються в 

навколишньому середовищі. Можливість очищення навколишнього середовища від 

забруднення цими токсикантами пов'язують виключно з діяльністю мікроорганізмів. 

Високий окисно-відновний потенціал хлорат- й перхлорат-йонів робить їх ідеальними 

акцепторами електронів у мікробному метаболізмі. 

Бактерії Desulfotomaculum sp., виділені із очисних споруд системи очистки стічних 

вод міста Львова, за відсутності у середовищі сульфату, можуть використовувати хлорат- і 

перхлорат-йони як кінцеві акцептори електронів. Наявність у середовищі оксоаніонів хлору 

пригнічує відновлення сульфату і нагромадження гідроген сульфіду бактеріями 

Desulfotomaculum sp., що може бути використано для регулювання рівня гідроген сульфіду 

у водному середовищі. 

Найвищу хлорат- і перхлоратвідновлювальну активність бактерій Desulfotomaculum 

sp. виявлено у середовищах з натрій лактатом, фумаровою та п-амінобензойною кислотами. 

Йони молібдату у концентраціях 0,1–1 мМ підвищують хлорат- і перхлоратвідновлювальну 

активність Desulfotomaculum sp. на 15–20%. 
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Стрептоміцети синтезують антибіотики та біологічно-активні сполуки, які 

підвищують системну стійкість рослин до захворювань. Існують дані про те, що при 

культивуванні стрептоміцетів з амебами останні не намагалися використати їх як їжу, 

спостерігався явно виражений антагонізм, унаслідок якого розвиток амеб пригнічувався. 

Тому нами було проведено скринінг ґрунтових стрептоміцетів-продуцентів біологічно 

активних речовин, що пригнічують ріст амеб. У результаті скринінгу нами було виділено 

два штами стрептоміцетів, етанольні екстракти біомаси яких мають яскраво виражену 

протистоцидну активність, що близька до активності хімічно синтезованого препарату 

метронідазолу. 

Оскільки в природі амебні колонії часто є інфекційним джерелом фітопатогенних 

бактерій, логічним було дослідити вплив відібраних культур стрептоміцетів на 

фітопатогенні бактерії. В якості тест-об’єктів були використані бактерії фітопатогени – 

Pseudomonas syringae УКМ В-1027, Pseudomonas fluorescens, Pectobacterium carotovorum 

УКМ В-1075, Xanthomonas campestris УКМ В-1049, Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis, Agrobacterium tumefaciens УКМ В-1000. 

В результаті проведених досліджень ми отримали чіткі зони затримки росту у 

культури Streptomyes sp. 95 по відношенню до Pseudomonas fluorescens (13 мм) та 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (14 мм).  

Отже, отриманий нами штам Streptomyes sp. 95 має не лише протистоцидну 

активність, а й пригнічує ріст фітопатогенних бактерій, що робить його перспективним для 

отримання препаратів захисту рослин.  
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На формування та функціонування симбіотичних систем бобових культур, 

підвищення їх продуктивності істотно впливають мікробіологічні препарати на основі 

активних, вірулентних та конкурентоспроможних штамів бульбочкових бактерій і 

регулятори росту рослин (РРР). Зазначені препарати інтенсифікують важливі фізіологічні 

процеси в рослинах (фотосинтез, ріст, азотфіксацію, водообмін) і сприяють реалізації їх 

потенційних можливостей. 

Показано, що ризобофіт на основі Bradyrhizobium sp. (Lupinus) штамів 367а 

(стандартний) та 5500/4, РРР Регоплант і Стимпо та їхні композиції сприяють наростанню 

на коренях люпину білого бульбочок рожевого забарвлення, маса яких в 1,2-2,1 (сорт Дієта) 

та 1,3-3,4 рази (сорт Серпневий) вища порівняно з контролем (фаза бутонізації). 

Найефективніше на фомування симбіотичних систем на коренях рослин впливає сумісна дія 

ризобофіту на основі штаму 5500/4 з РРР Регоплант та Стимпо. Найвищу азотфіксувальну 

активність визначено у фазі зеленого бобу за комплексної обробки насіння ризобофітом на 

основі штамів 367а та 5500/4 і регулятором росту Регоплант. Найбільший приріст урожаю 

насіння сортів Дієта та Серпневий забезпечило сумісне використання ризобофіту на основі 

даних штамів із РРР Регоплант (на 28,7 і 22,4% та 24,9 20,5 %). Бактеріальні препарати та 

РРР підвищують вміст сирого протеїну в насінні люпину білого на 0,5-6,2%. 

Моноінокуляція ризобофітом (штам 5500/4) та поєднане застосування його з РРР Стимпо 

істотно збільшує вміст олії у насінні рослин на 11,8 (Серпневий) та 10,8% (Дієта).  

РРР з біозахисними властивостями Регоплант і Стимпо посилюють ростові процеси 

рослин сої культурної сорту Аннушка, бобів сорту Віндзор білий, активізують утворення і 

функціонування симбіотичних систем на основі аборигенних популяцій бульбочкових 

бактерій та підвищують насіннєву продуктивність сої на 2,1 (8,0%) та 1,4 ц/га (5,5%), масу 

насіння з однієї рослини бобів на 37,5 (Регоплант) і 33,3% (Стимпо) в ґрунтово-кліматичних 

умовах Тернопільської області.  

Встановлено, що у фазі масового цвітіння бобів сорту Віндзор білий за використання 

Агростимуліну зростає кількість бульбочок на коренях рослин на 13 %, їх сира маса на 22% 

та маса однієї бульбочки на 8%. За дії РРР Емістим С та Агростимулін сповільнюється 

процес старіння бульбочок, істотно зростає довжина бобу, маса 1000 насінин, кількість 

рослин на 1 га та насіннєва продуктивність зазначеної культури.  

Виявлено, що у рослин нуту звичайного сорту Буджак за передпосівної обробки 

насіння РРР Емістим С та Агростимулін інтенсифікуються ростові процеси, нодуляційна 

здатність, підвищується насіннєва продуктивність. Так, під час цвітіння маса бульбочок на 

коренях рослин дослідних варіантів зросла порівняно до контролю в 2,55 та 2,69 рази, 

утворення бобів - у 2,63 та 2,79 рази відповідно. 

Отже, за передпосівної обробки насіння зазначених бобових рослин ризобофітом та 

РРР активніше формуються симбіотичні системи з інтродукованими чи місцевими расами 

бульбочкових бактерій, зростає їх нітрогеназна активність, інтенсифікуються важливі 

фізіологічні процеси в рослинах та підвищується насіннєва продуктивність культур.  
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Проблема пошкодження мікроскопічними грибами такого широковживаного 

матеріалу, як гіпсокартон, що часто спостерігається у випадках його перезволоження, 

привертає увагу фахівців багатьох галузей науки – мікробіологів, хіміків, матеріалознавців. 

Мікроміцети займають домінуюче положення серед організмів, що викликають 

біопошкодження і розвиваються на гіпсокартоні, тому пошук ефективних препаратів з 

фунгіцидною дією є актуальним питанням. 

Мікроскопічні гриби Alternaria infectoria, Aspergillus flavipes, A. niger, A. versicolor, 

Cladosporium cladosporioides, C. sphaerospermum, Chaetomium globosum, Neosartorya fisсheri, 

Stachybotrys chartarum, Trichoderma viride були типовими для мікобіоти гіпсокартону і 

приміщень, тому їх було обрано для перевірки фунгіцидних властивостей препаратів, що 

пропонуються на будівельному ринку України. 

Метою роботи було вивчення фунгіцидної активності препаратів Biotol, Royal Flo, 

Sanitol, Triora, Кумулюс, Медян Екстра, Стробі щодо мікроміцетів – контамінантів 

гіпсокартону, та підвищення ефективності препаратів 0,1% розчином етилентриамінацетату 

(ЕДТА). Дослідження проводили методом лунок на середовищі Чапека і мінеральному 

середовищі з додаванням 5% розтертого гіпсокартону. 

Антифунгальна активність біозахисних речовин щодо мікроміцетів – контамінантів 

гіпсокартону була найвищою для Biotol, Sanitol Royal Flo, для яких було показано затримку 

росту культур на 20–30 мм, за винятком A. niger, нижчу активність мав препарат Triora. При 

цьому спостерігалася певна вибірковість дії препаратів: на A. flavipes найкраще діяв Biotol, а 

на A. infectoria – Sanitol. Мало та неактивними були Стробі, Медян і Кумулюс. 

Найстійкішими до дії фунгіцидів виявились A. niger, A. flavipes і S. chartarum. Із 

збільшенням концентрації препаратів посилювалась їх антифунгальна дія – збільшувались 

діаметри зон затримки росту. Виявлено фунгіцидну дію Biotol, Sanitol, Royal Flo майже 

щодо всіх грибів-контамінантів гіпсокартону. Фунгістатичну дію спостерігали за дії Biotol і 

Royal Flo на A. niger і Royal Flo - на N. fischeri. 

На середовищі з додаванням подрібненого гіпсокартону діаметри зон затримки росту 

істотно не відрізнялись від таких на середовищі Чапека. Додавання ЕДТА до фунгіцидних 

препаратів сприяло підвищенню ефективності і зростанню зон затримки росту грибів на 5–

10 мм. 

Таким чином, встановлено антифунгальну дію Biotol, Sanitol, Royal Flo, Triora щодо 

A. flavipes, N. fischeri, C. globosum і S. chartarum, що найчастіше трапляються на 

гіпсокартоні. Найдієвішою фунгіцидною речовиною щодо мікроміцетів, виділених з 

гіпсокартону, виявився Biotol (ізотіазол). Дещо меншою активністю характеризувався 

Sanitol, який належить до класу четвертинно-амонійних сполук, що є менш токсичними і 

рекомендованими для застосування у приміщеннях. 
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Україна за своїми грунтово-кліматичними умовами є сприятливою для вирощування 

топінамбуру. Внаслідок культивування, товаровиробники виробляють з топінамбуру 

біопаливо, спирт, ліки, продукти харчування, біогаз, інулін, фруктовий цукор, лікувально-

дієтичні продукти. Крім того, топінамбур широко використовується у виробництві 

парфумерії, пектину, целюлози, органічних розчинників, кормових дріжджів, а відходи 

використовувати для годівлі тварин і птиці. 

Батьківщиною топінамбура є райони великих американських озер (Північна 

Америка), провінція Топінамбо. До України топінамбур завезли в середині 18століття через 

Росію і Балкани. 

Експерименти проводили на дослідному полі Житомирського національного 

агроекологічного університету. В результаті проведення досліджень нами підтверджено, що 

топінамбур – багаторічна трав’яна рослина сімейства Айстрові. 

Вивчення агробіологічних особливостей здійснювали на прикладі наступних сортів 

вітчизняної і зарубіжної селекції : Воложський 2, Інтерес, Північнокавказький червоний, 

Ленінградський, Знахідка, Скороспілка, Поліський, Житомирський 1. 

Внаслідок встановлення морфологічних особливостей топінамбуру доведено, що 

листки у цих сортів переважно яйцеподібні, густо опушені, черешкові, а бічні пазухи 

довгасті з зубчастими краями. Суцвіття у вигляді  невеликого одиничного кошика з 

жовтими багатоязичковими квітками, яке у більшості випадків розташовується на верхівках 

розгалужених пагонів.  

В умовах Житомирської, Волинської, Рівненської областей фаза цвітіння 

здійснювалася з другої декади серпня до кінця першої декади вересня,а насіння визрівало 

лише на ранніх сортах: Скороспілка і Житомирський 1. Плід сім’янка, але значно меншого 

розміру, ніж у соняшника. Запилення перехресне. Стебла були різної величини від 170см 

(сорти Північнокавказький червоний, Знахідка, Скороспілка) до 250 см (Воложський 2, 

Ленінградський). В більшості сортів кількість бульб у гнізді складала 15 – 30 штук. Бульби 

в залежності від сортів були різноманітної форми зокрема овальної, круглої, грушоподібної 

в діаметрі до 5 см. 

Бульби топінамбура в наших дослідах були невимогливі до клімату, які починали 

проростати при температурі +5-7
о
С. Сходи весною і стебла восени витримували заморозки 

до 10
о
С.  

Отже, екологічні, грунтово-кліматичні та погодні умови зони Полісся України є 

сприятливими для вирощування топінамбуру.   
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Топінамбур відноситься до числа культур з групи коренебульбоплодів, який має 

велике значення у вирішенні світової продовольчої проблеми. Ця культура широко 

використовується для харчування людей, виробництва біопалива, спирту, ліків, фруктового 

цукру, лікувально-дієтичних продуктів тощо. Відходи після технологічної переробки 

доцільно використовувати для годівлі тварин і птиці. 

В результаті наших досліджень встановлено, що топінамбур має високу холодо- і 

морозостійкість. Зокрема, весною сходи деяких сортів з колекції ЖНАЕУ, такі як 

Воложський 2, Інтерес, Північнокавказький червоний, Ленінградський, Знахідка, 

Скороспілка, Житомирський 1 витримували заморозки до -4 – 6
о
С, а восени ці сорти 

вегетували при наступанні заморозків до - 10 
о
С. Такі біологічні обставини важливі для 

умов України, де температура в залежності від регіону в зимовий період за багаторічними 

метеорологічними показниками коливається від -1
 о

С до -35
 о

С. 

 Внаслідок вивчення бульб щодо відношення до температурного режиму нами 

встановлено, що бульби топінамбуру вищезазначених сортів витримують низьку 

температуру до - 20
 о

С не втративши при цьому життєздатності. Зокрема, енергія 

проростання та схожість при цьому становили від 97,2 до 99,0 %. 

Окрім того, за результатами наших досліджень топінамбур добре переносив високі 

температури. Враховуючи, що бульби топінамбуру мають дуже маленький пробковий шар, 

то в кінці їх зберігання у весняний період проходить швидка втрата вологи, що негативно 

впливало на наступну схожість при посадці бульб. 

Щодо відношення топінамбуру до тривалості дня, то нами виявлено, що в умовах 

Полісся ця культура відноситься до короткого дня, так як в умовах тривалого дня і 

зниження температури нами спостерігалося затримання формування бульб і генеративних 

органів, але разом з тим підсилювалося накопичення вегетативної маси,  особливо ранніх 

сортів Житомирський 1 і Скороспілка. 

При вивчені ролі інтенсивності освітлення щодо вирощування топінамбуру, то нами 

встановлено,  що ця рослина невимоглива до освітлення. Однак, при надмірному загущенні 

посадок цієї культури, значно знижується урожай як зеленої маси, так і бульб. 

Всі досліджувані сорти топінамбура, які використовувались у наших експериментах 

мали сильну кореневу систему, яка глибоко проникала в грунт, а тому рослини успішно 

переносили тимчасові засоби. Недостача вологи в грунті, особливо в 2016 році негативно 

впливала на період бульбоутворення і розвиток зеленої маси, і в цілому на врожайність 

бульб.  
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ КАРТОПЛІ 

 

Положенець В.М., Немерицька Л.В., Журавська І.А. 
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бульвар Старий, 7, Житомир, 10008, Україна 

E-mail: innazhuravska1@gmail.com 

 

Під час зимового зберігання картоплі особливо небезпечними є збудники 

бактеріальних хвороб, зокрема: Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, 

P. carotovorum subsp. atrosepticum разом з Clavibacter sepedonicum, Pseudomonas fluorescens 

і Bacillus mesentericus. Весною при перебиранні картоплі в більшості випадків бульби з 

симптомами мокрої гнилі мають змішану інфекцію, причому в їх патологічному процесі 

переважають такі роди, як Pectobacterium, Clavibacter, Bacillus, Pseudomonas. 

Метою наших досліджень було вивчення різновидностей збудників бактеріального 

походження та їх взаємовідносин в процесі патогенезу змішаних гнилей бульб при 

зберіганні картоплі. 

На основі аналізу збудників бактеріальних хвороб із бульб з симптомами змішаних 

гнилей нами виділений комплекс бактерій, які беруть участь в патогенезі цього 

захворювання. В більшості випадків в патологічному процесі мокрої гнилі залучені бактерії, 

що належать до чотирьох родів Pectobacterium, Clavibacter, Bacillus, Pseudomonas. 

У результаті проведення досліджень нами встановлено, що видовий склад бактерій, 

виділених із зразків бульб картоплі з симптомами мокрої гнилі був різний, але перевагу 

мали здебільшого види родів Pectobacterium (P. carotovorum subsp. carotovorum, 

P. carotovorum subsp. atrosepticum), Bacillus (В. mesentericus, В. mycoides) та Pseudomonas 

(P. fluorescens, P. xanthochlora). Із бульб, уражених мокрою бактеріальною гниллю майже в 

рівній кількості ізолювалися представники родів Pectobacterium і Bacillus. 

При вивченні різних комбінацій взаємовідносин бактерій, які задіяні у патогенезі 

мокрої гнилі найбільш часто траплялися комплекси гнилей за участю наступних видів: 

P. carotovorum subsp. carotovorum + Pseudomonas xanthochlora; P. carotovorum subsp. 

carotovorum + P. carotovorum subsp. atrosepticum + Bacillus mesentericus; P. carotovorum 

subsp. carotovorum + Pseudomonas fluorescens + Bacillus mesentericus. 

Досить часто при зберіганні картоплі на бульбах із симптомами кільцевої гнилі 

зустрічалися різновиди збудників бактеріозів в комбінаціях Clavibacter sepedonicum + 

P. carotovorum subsp. carotovorum + Pseudomonas fluorescens та Clavibacter sepedonicum + 

P. carotovorum subsp. atrosepticum + Pseudomonas fluorescens + Bacillus mesentericus. 

На нашу думку, присутність більше двох збудників бактеріальних хвороб у хворих 

бульбах картоплі може змінювати характер резистентності сортозразків до бактеріозів. Цю 

особливість слід враховувати при проведенні цілеспрямованої селекції на ці ознаки. 
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E-mail: popovych.v@bsmu.edu.ua 

 

Сезонні біоритми, які є періодичними повторюваннями змін характеру та 

інтенсивності біологічних процесів і явищ, мають велике значення в життєдіяльності 

людини. Структурна впорядкованість біологічної системи і ритмічність процесів, що 

відбуваються в ній, являють собою комплексний об’єкт сучасного наукового аналізу, а 

дослідження часової організації функціонування важливих систем організму й їх регуляції є 

перспективним напрямком сучасної науки.  

З метою встановлення якісного та кількісного складу мікробіоти порожнини товстої 

кишки залежно від сезону року бактеріологічним методом проведено обстеження вмісту 

порожнини товстої кишки в 181 практично здорової людини Буковинського краю, серед 

яких 146 жінок і 35 чоловіків віком від 17 до 30 років. 

Встановлено, що в зимовий період основні показники (популяційний рівень, 

коефіцієнт кількісного домінування та коефіцієнт значущості) головної мікробіоти 

практично здорових людей не змінюються, а настають зміни тільки серед допоміжної та 

залишкової мікрофлори. Показано, що в цей період змінюється кількість умовно 

патогенного протею та пептокока, а також елімінують із порожнини товстої кишки 

клебсіели.  

Весняний період також характеризується незмінною кількістю головної мікробіоти, 

окрім зменшення популяційного рівня пептострептокока. Разом з тим, зростає кількість 

умовно-патогенних ентеробактерій (протеїв), хоча незначно зменшується кількість 

кишкової палички. Спостерігається тенденція до збільшення кількості стафілококів та 

пептокока.  

У літній період спостерігається подальше погіршення кількісного складу порожнини 

товстої кишки практично здорових людей за рахунок зменшення автохтонних облігатних 

анаеробних бактерій роду Bifidobacterium, зростання умовно-патогенних бактерій родів 

Proteus, Escherichia, Staphylococcus, дріжджоподібних грибів роду Candida. Особливо 

небезпечна контамінація кишечнику умовно-патогенними ентеробактеріями (роду 

Klebsiella), які досягають високого популяційного рівня.  

Осінню настає покращення кількісних показників та аналітичних коефіцієнтів як 

облігатної, так і факультативної мікрофлори. При цьому зростає кількість найбільш 

фізіологічно корисних автохтонних облігатних анаеробних, появляються в окремих людей 

автохтонні факультативні корисні бактерії роду Enterococcus. На цьому фоні формується 

тенденція до зменшення кількості факультативних та умовно патогенних стафілококів, 

пептокока, бактерій роду Proteus, елімінація умовно патогенних бактерій.  

Таким чином, результати проведених досліджень вказують на стабільність якісного 

складу автохтонних облігатних анаеробних бактерій родів Bifidobacterium, Bacteroides, 

Lactobacillus, Peptostreptococcus та факультативно анаеробних бактерій роду Escherichia. 

Сезонним змінам піддається додаткова та залишкова мікрофлора. Кількісний склад, як 

автохтонної облігатної анаеробної, факультативно анаеробної мікрофлори, так і супутньої 

та залишкової мікрофлори змінюється залежно від пори року. 
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Починаючи з 2000-го р. в Україні поступово збільшується виробництво озимої 

пшениці, цьому сприяє її попит на зовнішньому ринку. Щорічно посівна площа під цією 

стратегічною для країни культурою складає приблизно 6 млн га. Висока врожайність 

визначається, насамперед, якісним посівним матеріалом. Насіння є джерелом інфекції для 

збудників хвороб різної етіології. Деякі патогени проникають усередину зернівки, інші 

заселяють її зовні. Окрім патогенної мікофлори на насінні розвиваються і сапрофіти. Тобто 

насіння завжди містить певну кількість видів мікроорганізмів, які вимагають постійного 

моніторингу для вибору розумної стратегії їх регулювання. 

Видовий склад мікрофлори насіння – це динамічна система, яка постійно змінюється, 

тому з самого початку наших досліджень проводили постійне спостереження за його 

внутрішньою мікробіотою. У період 2007-2010 рр. у патогенному комплексі грибів з 

насіння виявляли значний відсоток фузарієвих грибів (від 11,3 до 50,13 %). Друге місце з 

визначення займали дрібноспорові альтернарієві гриби, кількість яких була на рівні біля 26 

% у 2007-2009 рр. У 2010 році відсоток їх виділення різко зріс до 71 %. І з цього часу 

альтернарієві гриби займають домінуюче положення у ендофітній мікофлорі насіння 

пшениці. Тому постала потреба з визначення видового складу грибів з роду Alternaria Nees. 

Впродовж 2012-2017 рр. було виділено три види альтернарієвих грибів: A. tenuissima, A. 

alternata та A. infectoria. Причому перший вид здебільшого займав домінуюче положення. 

Репрезентативність альтернарієвих грибів істотно залежала від погодних умов років 

спостережень. Найбільшого розвитку альтернаріози набули у 2012 р., коли за період 

можливого зараження випала найменша кількість опадів та спостерігалась найвища середня 

температура повітря. Також насіння, вирощене цього року, містило здебільшого вид A. 

alternata, на відміну від інших років спостережень, коли у мікокомплексі переважав A. 

tenuissima. У 2014 р. спостерігали найменшу кількість альтернарієвих грибів. Цього року за 

період імовірного ураження випала найбільша кількість опадів за всі роки досліджень. У 

2015 та 2016 рр. спостерігали зменшення середньодобової температури на фоні значної 

кількості опадів. Можливо, це обумовило майже однакове зараження насіння 

альтернарієвими грибами. У 2015 р. відмітили найбільшу кількість виду A. tenuissima (44%). 

Окрім альтернарієвих та фузарієвих грибів до складу ендофітоної мікобіоти насіння 

пшениці входили бактерії, Trichothecium roseum, гриби родів Rhizopus, Aspergillus та 

Penicillium. У 2016 р. виділили нетипового для нашої зони сапрофітного представника - 

Acremoniella atra. 
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В сучасних умовах хімічні засоби захисту рослин є важливими 
сільськогосподарськими засобами для отримання високих врожаїв с/г культур, і не завжди 
можлива повна відмова від них заради збереження цих врожаїв. Одночасно, ксенобіотики є 
забруднювачами ґрунтів, регулярне застосування яких призводить до структурно-
функціональних змін мікробного ценозу ґрунту, що може негативно позначитись на його 
родючості. Тому компромісним рішенням проблеми є інтегровані технології спільного 
застосування поряд з хімічними засобами захисту рослин елементів біологізації землеробства. 

Протягом вегетаційних сезонів 2014-2015 рр. нами на чорноземі опідзоленому 
важкосуглинковому на лесі, у мікропольових умовах (ДП «ДГ «Граківське»» Харківська обл., 
Харківського р-н., біля смт. Коротич.) проводились дослідження, щодо впливу на мікробні 
ценози ґрунту сумісного застосування гербіцидів нового покоління з органо-мінеральним 
мікродобривом та біопрепаратом в технологіях вирощування Zea mays L. та Glycine max (L.) 
Merr. У дослідження використовувались два ґрунтові гербіциди ІІ-го та ІІІ-го класу 
небезпечності з діючими речовинами ацетохлор та прометрин, а також органо-мінеральне 
мікродобриво (виготовлене з сапропелю та торфу) і біопрепарат (містить азотфіксуючі 
бактерії Azotobacter chroococcum). Вивчались зміни, які відбуваються у мікробних ценозах 
ґрунту під час вегетації рослин за такими групами мікроорганізмів: актиноміцети, 
мікроскопічні гриби, мікроорганізми, що засвоюють азот мінеральних та органічних сполук, 
оліготрофи, азотфіксатори, мікроорганізми, що мобілізують мінеральні та органічні фосфати. 

Було встановлено, що найбільший негативний вплив на мікрофлору надає окреме 
застосування гербіциду з діючою речовиною ацетохлор. Так відмічається суттєве зниження 
асоціативних азотфіксаторів, мікроорганізмів, що мобілізують мінеральні фосфати, 
мікроскопічних грибів. Окреме, застосування промтерину значного негативного впливу на 
мікрофлору не надає. 

Застосування біопрепарату за умов обробки ґрунту гербіцидом ІІ-го класу 
небезпечності позитивно себе проявило при вирощуванні сої, відмічається стимуляція росту 
чисельності мікроорганізмів, що мобілізують органічний та мінеральний азот, асоціативних 
азотфіксаторів, актиноміцетів та оліготрофів, до того ж відмічається підвищення врожайності 
сої, в той час, як окреме застосування гербіциду суттєво пригнітило ґрунтову мікробіоту. При 
застосуванні мікродобрива за вирощування сої, на фоні гербіциду ІІІ-го класу небезпечності, 
теж спостерігається збільшення чисельності майже всіх досліджуваних основних еколого-
трофічних груп мікроорганізмів чорнозему опідзоленого, при цьому врожайність сої значно 
збільшується порівняно до варіанту з застосуванням лише прометрину.  

При вирощуванні кукурудзи теж виявлена стимуляція агрономічно корисної 
мікрофлори ґрунту та підвищення врожаю за умов спільного застосування гербіциду ІІІ-го 
класу небезпечності і мікродобрива, в той час, як гербіцид ІІ-го класу небезпечності з діючою 
речовиною ацетохлор, нівелює свій пригнічуючий вплив на мікрофлору при обробці 
мікродобривом по листу кукурудзи (через 3 тижні після внесення гербіциду). 

Отже застосування поряд з сучасними хімічними засобами захисту рослин елементів 
біологізації землеробства дозволяє зменшити негативний вплив діючих речовин на 
мікрофлору ґрунту, а також сприяє підвищенню врожайності с/г культур.  
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Стійкість мікроорганізмів до антибіотиків становить загрозу для здоров'я людей у 

всьому світі та є глобальною проблемою. Для боротьби з лікарською стійкістю патогенних 

мікроорганізмів необхідні нові антибіотики. Для пошуку останніх надзвичайно 

перспективною групою хімічних сполук є похідні імідазолів, які можна розглядати як один 

з основних класів біологічно активних сполук із широким спектром дії. Численні сполуки 

імідазолу з високою терапевтичною ефективністю широко використовуються в клініці при 

лікуванні різних видів захворювань, хоча є необхідним пошук більш активних і менш 

токсичних лікарських препаратів на основі імідазолу. 

З врахуванням цього проведено порівняння антимікробної активності in vitro різних 

типів 5-карбофункціоналізованих імідазолів з кінцевою метою обґрунтування рекомендацій 

щодо наступного цілеспрямованого синтезу нових хімічних сполук з вираженими 

протимікробними властивостями. 

Для порівняння антимікробних властивостей відібрано 75 нових синтезованих 

сполук, що належать до 6 різних типів 5-карбофункціоналізованих імідазолів. Вивчення 

антимікробних властивостей похідних імідазолу проводили in vitro за методикою 

дворазових серійних розведень у рідкому поживному середовищі. Визначали мінімальні 

бактеріостатичні чи фунгістатичні та мінімальні бактерицидні чи фунгіцидні концентрації 

хімічних сполук щодо референс-штамів грампозитивних бактерій (Staphylococcus aureus 

АТСС 25923), грамнегативних бактерій (Escherichia coli АТСС 25922) та дріжджоподібних 

грибів (Candida albiсans АТСС 885-653). 

Встановлено, що 5-карбофункціоналізовані імідазоли проявляють антимікробну 

активність щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій та дріжджоподібних грибів, що 

дозволяє їх віднести до хімічних сполук із широким спектром антимікробної дії. При цьому 

показано, що антикандидозна активність досліджуваних сполук перевищує їх 

антибактеріальну дію. Так, наприклад, середні значення мінімальних фунгістатичних 

концентрацій усіх шести груп досліджених сполук стосовно референс-штаму C. albicans 

АТСС 885-653 становили 90,92±32,04 мкг/мл, тоді як їх середні значення мінімальних 

бактеріостатичних концентрацій - 139,20±29,71 мкг/мл по відношенню до E. coli АТСС 

25922 та 143,45±27,60 мкг/мл стосовно S. aureus АТСС 25923. Подібні закономірності 

виявлено і для фунгіцидних та бактерицидних концентрацій досліджених  

5-карбофункціоналізованих імідазолів – їх середні значення були відповідно 167,14±46,33, 

279,73±42,57 та 284,66±41,26 мкг/мл. Показано, що антимікробна активність  досліджених 

сполук залежить від їх хімічної структури. Наприклад, на рівень біологічної активності 

впливає як тип замісника в положенні 5 імідазольного циклу, так і замісники в положеннях 

1, 2 та 4. 

Проведені порівняння антимікробної активності шести типів  

5-карбофункціоналізованих імідазолів дозволили відібрати їх найперспективніших 

представників та обґрунтувати рекомендації щодо наступного цілеспрямованого синтезу 

нових хімічних сполук з вираженими протимікробними властивостями. 
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Pantoea agglomerans досить часто зустрічається у рослин як епіфітний/ендофітний 

симбіонт, та як мутуаліст. З іншого боку, цей вид може бути причиною хвороб низки 

рослин, наприклад, викликати некроз чорної плямистості листків гороху (Lathyrus 

maritimus), коричневий апікальний некроз волоського горіху (Juglans regia) та ін. Тим не 

менше, завдяки своїм антимікробним властивостям щодо фітопатогенів (Erwinia amylovora, 

Pseudomonas syringae pv. glycinea, Agrobacterium tumefaciens, Fusarium culmorum) P. 

agglomerans використовують для створення препаратів для сільського господарства. 

Незважаючи на давню історію вивчення цього виду, актуальними залишаються питання 

біології бактерій P. agglomerans та їх біотехнологічного потенціалу. 

Метою роботи було виділити штами P. аgglomerans із ендофітного середовища 

виноградної лози і дослідити деякі біологічні властивості.  

Штами P. аgglomerans були виділені із ендофітного середовища винограду без 

помітних ознак ураження, використовуючи традиційний бактеріологічний метод.  При 

первинному висіві матеріалу із зразків виноградної лози на живильне середовище 

спостерігався ріст різних за морфологічними ознаками колоній. Були відібрані бактерії, які 

утворювали округлі блискучі колонії, здатні до пігментоутворення яскраво жовтого 

кольору, розмірами 0,5 – 3 мм, за такою характеристикою було відібрано 27 колоній. 

Наступним етапом було мікроскопічне дослідження препаратів, забарвлених за методом 

Грама. Виявили що 21 з 27 зразків були представлені грамнегативними прямими паличками 

розмірами 0,5–1,0 х 1–3 мкм. Далі отримані штами бактерій були перевірені на здатність 

продукувати ферменти каталазу та оксидазу. Отримані дані свідчать, що усі штами, які були 

представлені грамнегативними паличками, мали здатність до продукування каталази, та не 

мали здатності до синтезу оксидази. Оптимальна температура для росту встановлена у 

межах 28–30
є
С. Отримані дані відповідають характеристикам, які притаманні бактеріям 

роду Pantoea. Враховуючи вище представлені дані, нами було відібрано 21 штам. 

Для додаткової ідентифікації відібраних штамів було використано фаготипування за 

участю вірулентного бактеріофага КЕУ/25, це літичний бактеріофаг родини Siphoviridae. 

Даний бактеріофаг був виділений зі штаму бактерії E. amylovora, яка викликала 

бактеріальний опік груші. В попередніх дослідженнях встановлено, що даний бактеріофаг 

проявляє біологічну активність не тільки проти Erwinia amylovora, а також є активним 

проти колекційного штаму P. agglomerans 9/7-2. У результаті проведених досліджень 

встановлено, що з 21 попередньо відібраних штамів, 14 були чутливими до дії даного 

бактеріофага. 

Таким чином, отримані результати свідчать, що виділенні із ендофітного середовища 

виноградної лози штами бактерій характеризуються ознаками притаманними бактеріям 

роду Pantoea.  
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З часу проведення ХШ з’їзду ТМУ в Інституті мікробіології і вірусології НАН 

України було відсвятковано ряд ювілеїв. У квітні 2014 р. ІМВ НАН України відсвяткував 

110-річчя з дня народження Миколи Макаровича Підоплічка, видатного вченого, який 1931 

року був єдиним мікологом в Інституті. 1933 року він очолював лабораторію мікології, 

через два роки – відділ, на долю якого випало серйозне випробування – участь у бригаді 

Академії наук з розшифровки причини масового невідомого захворювання коней і людей 

(1937 – 1938). За участь у роботі з вивчення токсичного гриба, що викликав отруєння коней 

– стахіботріотоксикоз М.М. Підоплічка було нагороджено орденом «Знак Пошани» (1939). 

За його безпосередньої участі було розкрито етіологію дендродохіотоксикозу (1939) – 

нового Запорізького невідомого захворювання коней (НЗ). Під час війни було проведено 

вивчення токсичних грибів, що уражували зерно хлібних злаків у Башкирії і викликали 

септичну ангіну у людей (1943). Перші дані щодо токсичних грибів на грубих кормах, було 

представлено М.М. Підоплічком у монографії «Грибна флора грубих кормів» (1953). Зразу 

після війни співробітники відділу під керівництвом М.М. Підоплічка працювали над 

вивченням грибів, що уражували зерно хлібних злаків у зерносховищах УССР. З 1951 по 

1963 рр. він працював над вивченням грибів кореневої зони польових культур основних 

ґрунтово-кліматичних зон УССР. Було встановлено ряд видів-стимуляторів і інгібіторів 

росту рослин, а також грибів-продуцентів антибіотиків. Уперше в Україні 1952 року М.М. 

Підоплічко у співавторстві з В.Й. Білай розробили, отримали і впровадили в медичну 

практику новий антибіотичний препарат грибного походження «Мікроцид», за що автори 

отримали Державну премію СРСР. М.М. Підоплічко заклав основні напрямки досліджень у 

мікології: систематика і фізіологія мікроміцетів; фітопатологія; ґрунтова мікологія; 

мікотоксикологія; вивчення грибів-деструкторів і біологічно активних речовин 

мікроскопічних грибів (антибіотиків і стимуляторів росту рослин). М.М. Підоплічко був 

головою комісії з вивчення раку картоплі і розробки заходів боротьби з ним, Ради з 

вивчення виробничих сил при АН УРСР, головою секції мікології і фітопатології 

Українського ботанічного товариства, головою Українського мікробіологічного товариства, 

членом Бюро Відділення біологічних наук АН УРСР. М. М. Підоплічко автор близько 150 

наукових праць, з них 11 монографій. М.М. Підоплічко став засновником нового напрямку 

науки – експериментальної мікології і створив українську школу мікологів-мікробіологів. 

  

mailto:subbota@meta.ua


Секція 1: «Екологія мікроорганізмів та біорізноманітність» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

95 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ – ОСНОВА 

СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА ПРОМЫШЛЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

Темирханов А.Ж., Абжалелов А.Б., Закарья К.Д. 

 

РГП «Республиканская коллекция микроорганизмов» КН МОН Республики Казахстан,  

Астана, Казахстан,  

E-mail: ab_akhan@mail.ru 

 

РГП «Республиканская коллекция микроорганизмов» (далее - РКМ) КН МОН РК 

создана 30 июля 2002 года Постановлением Правительства РК № 850 «О республиканской 

коллекции микроорганизмов». 

РКМ обеспечивает централизованный учет, хранения и использования ресурсов 

промышленно-ценных микроорганизмов, востребованных в различных областях 

промышленности, биотехнологии и научных исследованиях. В коллекции имеются штаммы 

бактерии, актиномицеты, дрожжи, мицеллиальные грибы, молочнокислые бактерии, 

бациллы и тест-культуры.  

РКМ разрабатывает внутренний электронный документооборот по приему, выдаче, 

освежению и проверке аутентичности коллекционных культур имеется электронный 

каталог промышленных микроорганизмов на Web-сайте организации 

http://www.rcm.kz/ru/kollektsiya/elektronnyj-katalog. 

«Будапештский договор о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры» от 1977 г. Республика Казахстан 

ратифицировала в 2001 г. (Закон РК от 16.11.2001 г. № 259-II). 

РКМ в 2006 году стала членом Всемирной Федерации Коллекций Культур (WFCC) c 

акронимом RCM, под номером 907.  

В последние годы в научных лабораториях РКМ была реализована целевая научно-

техническая программа «Создание, сохранение, учет и использование микро-биологических 

ресурсов в Республике Казахстан» по его результатам была разработана основа 

биопрепарата с ростстимулирующей и фунгицидной активностью: на основе 

бактериального консорциума 3, состоящей из Bacillus subtilis Г2, B. pumilus Pol 3P 10, B. 

megaterium АP1c-1, Pseudomonas aeruginosa 1 и грибного консорциума, состоящей из 

Trichoderma viride Pers. 134-1, T. harzianum Rifai 134-2, T. pseudokoningi Rifai AR 17-12. 

Проведена работа по оптимизации методов консервации и дальнейшего хранения 

культур микроорганизмов различных таксономических групп, изучены условия разных 

методов консервации и хранения: субкультивирование, лиофилизация и криоконсервация. 

Проведена биохимическая идентификация 215 коллекционных штаммов различных 

таксономических групп на бактериологическом анализаторе Vitek 2 Compact и 61 штаммов с 

использованием различных стрипов. Проведено исследование вновь лиофилизированных 

коллекционных штаммов различных таксономических групп с определением ЖСП, 

морфологических, тинкториальных и культуральных свойств.  

Проведена генетическая идентификация по 16S рРНК 139 коллекционных культур, в 

том числе, из группы бактерий – 35 из них целлюлозолитических – 14; группы бацилл – 33; 

мицеллиальных грибов – 50; актиномицетов – 7.   

Была проведена инвентаризация коллекционных культур лактобацилл, бацилл и 

псевдомонад с целью выявления среди них биологически наиболее активных штаммов. 

Исследована липолитическая активность 10 культур спорообразующих грамположительных 

бактерий – бацилл и 10 культур грамотрицательных бактерий – псевдомонад. Изучена 

антагонистическая активность 20 штаммов молочнокислых бактерий рода Lactobacillus.  

Разработан электронный каталог промышленных микроорганизмов. Издан Атлас 

коллекционных культур микроорганизмов.  
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Мікроорганізми виконують важливу роль у водних екосистемах, беручі участь у 

кругообігу речовин та трофодинаміці водних екосистем. Гетеротрофні бактерії – ключовий 

компонент мікробних планктонних трофічних ланцюгів. Серед гетеротрофних бактерій 

виділяють фосфатмобілізувальні бактерії (ФМБ), які трансформують органічні і неорганічні 

сполуки фосфору у доступну форму ортофосфату.  

Одеський регіон північно-західної частини Чорного моря – прибережна акваторія 

Чорного моря від Сухого до Григорівського лиману, яка характеризується високим рівнем 

антропогенного навантаження, що призводить до евтрофування. У цьому процесі особливо 

важливою є роль фосфору, який є лімітуючим елементом у зростанні продукції 

фітопланктону.  

Метою роботи було оцінити особливості розподілу гетеротрофних і ФМБ у 

Одеському регіоні, провести порівняльний і кореляційний аналіз зв’язків кількісних 

показників бактерій з вмістом сполук фосфору та іншими абіотичними показниками 

середовища.  

Дослідження абіотичних параметрів Одеського регіону та поширення в ньому 

гетеротрофних і ФМБ, проводили в липні та жовтні 2009, липні 2011 і вересні 2012 рр. 

Проби води відбирались у поверхневому і придонному шарах. Всього зібрано та оброблено 

по 137 проб води для визначення гідрохімічних (температури і солоності води, її насичення 

киснем, вмісту розчиненого ортофосфату, органічних і валових форм фосфору) і 

мікробіологічних показників (гетеротрофних бактерій, мікроорганізмів, які мобілізують 

фосфат з важкорозчинних сполук фосфору та бактерій, які здатні мінералізувати органічні 

сполуки фосфору). 

Відомо, що водне середовище Одеського регіону характеризується високим рівнем 

сполук фосфору, переважно антропогенного походження, і нестачею сполук азоту. В таких 

умовах ФМБ, вірогідно, отримують трофічні переваги. 

За результатами досліджень встановлено, що кількість ФМБ у водному середовищі 

корелює з концентрацією сполук фосфору, які впливають на просторову і сезонну 

неоднорідність в розподілі чисельності бактерій. Максимальна кількість бактерій та ма-

ксимальні концентрації мінерального фосфору у воді спостерігались у прибережній 

акваторії Одеського регіону, органічного фосфору – у мористій зоні з глибинами більше 

10 м.  

Встановлені кореляційні зв’язки між чисельністю гетеротрофних і фосфат-

мобілізувальних бактерій та абіотичними параметрами середовища у різні сезони. Виявлені 

коефіцієнти кореляції між чисельністю бактерій і температурою, чисельністю бактерій і 

солоністю близькі до нуля або не достовірні та вказують на відсутність лінійного зв’язку. 

Відмічені різноспрямовані кореляційні зв'язки між чисельністю бактерій та насиченням 

кисню водного середовища є опосередкованими та слабкими. Величина та направленість 

кореляційного зв'язку між сполуками фосфору та кількістю бактерій відрізнялася для 

кожної групи бактерій.   
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Дослідження впливу хронічного іонізуючого опромінення  на мікробіоту набуває 

пріоритетної ваги, оскільки вона, як відомо, є первинною ланкою багатьох трофічних 

ланцюгів, є постійною і активною компонентою біогеоценозу та відіграє значну роль у 

переміщуванні різного роду поживних речовин та деяких мікроелементів у ґрунті, 

включаючи радіонукліди. Для мікроміцетів характерна швидка зміна генерацій, що робить 

їх зручною моделлю для вивчення ефектів хронічного опромінення у низці генерацій, 

встановлення прямих та віддалених ефектів хронічного іонізуючого опромінення. 

Внаслідок Чорнобильської катастрофи у ґрунтах Зони відчуження ЧАЕС досі 

дозоутворюючими залишаються такі радіонукліди як 
137

Cs, 
90

Sr, 
238-240

Pu та 
241

Am, що 

перетворило її на один із найбільших у світі полігонів для дослідження наслідків дії 

хронічного опромінення на біоту. Незважаючи на значний обсяг цих досліджень, ще не 

з’ясовано наступні питання: які адаптаційні процеси сформувались у пострадіаційних 

генерацій мікроміцетів та можливі механізми реалізації їх завдяки особливостям 

функціонування ферментативного складника їхньої антиоксидантної системи.  

Було досліджено особливості росту та функціонування антиоксидантної системи у 

пострадіаційних генерацій чотирьох видів мікроміцетів, що мали високу частоту трапляння 

у Зоні відчуження ЧАЕС та мали унікальні радіоадаптивні властивості – здатність до 

активації ростових процесів за дії значних доз опромінення у порівнянні з генераціями 

штамів тих саме видів, що були виділені з чистих територій та не мали радіо адаптивних 

властивостей. 

Показано, що у 75% досліджених видів (у трьох з чотирьох) виявлена більша 

варіабельність змін швидкості радіального росту (Кr) у генерацій контрольних штамів. 

Отримані дані свідчать про те, що зміни Кr перш за все визначаються видовими ознаками. 

Найбільша варіабельність у Кr виявлена переважно у першої та третьої генерацій у різних 

видів. 

Таким чином, за дії хронічного опромінення виявлена суттєва мінливість біохімічних 

показників досліджуваних генерацій грибів, а саме активності основних ферментів 

антиоксидантного захисту. При цьому встановлено, що переважали гормезисні ефекти, 

тобто стимуляція активності досліджуваних ферментів, яка збільшувалась у певних видів у 

кілька разів, що може бути пов’язане зі збудженим станом молекул та їх систем за дії малих 

доз іонізуючого опромінення. Отримані результати добре пояснюються тим фактом, що при 

взаємодії гама випромінювання з грибами основними процесами є фотоефект та 

комптонівське розсіювання гама квантів, саме ці процеси, на наш погляд, відіграють 

ключову роль у радіостимуляції ростових та фізіолого- біохімічних процесів у мікроміцетів. 
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Здатність одержувати енергію в процесі сіркового дихання виявлена у багатьох 

термофільних мікроорганізмів, що належать до доменів Archaea і Bacteria. Термофільні 

бактерії використовують молекулярну сірку, як кінцевий акцептор електронів і 

відновлюють її до гідроген сульфіду, використовуючи при цьому молекулярний водень або 

різні органічні сполуки, як донор електронів. Деякі термофільні гетеротрофні бактерії 

(Thermotoga sp., Thermosipho sp.) можуть відновлювати елементну сірку не в результаті 

анаеробного дихання, а здійснювати як побічний процес при бродінні. Елементна сірка 

виконує роль додаткового електронного депо при зброджуванні пептидів. 

У роботі використовували термофільні сірковідновлювальні бактерії виділені із 

породи відвалу шахти "Надія" Червоноградського гірничопромислового району. 

Виділені термофільні бактерії найкраще росли у синтетичному середовищі TF 

(селективне середовище для бактерій родів Thermotoga і Fervidobacterium). Дослідження 

морфо-фізіологічних властивостей виділених бактерій показало, що вони мають форму 

витягнутих паличок, розмір клітин 39 – 41 х 9 – 12 мкм. Грамнегативні, ендоспор не 

утворюють, колонії світло коричневого забарвлення. Оптимальний ріст спостерігається за 

температури 50 – 55°С, рН 6,5 – 7.  

Виділені бактерії ростуть у середовищі із глюкозою, крохмалем, фруктозою, 

мальтозою, лактозою і натрій лактатом. Слабкий ріст спостерігається у середовищі із 

арабінозою, целюлозою, мальтозою, гліцерином, фумаровою кислотою, етанолом.  

Не ростуть у середовищі із рафінозою, рамнозою, яблучною кислотою, янтарною кислотою, 

бутанолом. Встановлено, що досліджувані бактерії гідролізують аліфатичний тіол, складні 

ефіри жирних кислот і адотинол.  

Найвищу сульфідогенну активність бактерій виявлено у середовищі з лактозою, 

глюкозою, натрій лактатом і гліцерином. Встановлено, що досліджуванні бактерії добре 

ростуть за відсутності у середовищі елементної сірки, на основі чого можна припустити, що 

сіркоредукція не є основним способом одержання енергії досліджуваними бактеріями. 

  

mailto:O-Chajka@i.ua/


Секція 1: «Екологія мікроорганізмів та біорізноманітність» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

99 
 

ВЛИЯНИЕ МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ К СТРЕССОВОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Чайковская Л.А., Баранская М.И., Овсиенко О.Л., Клименко Н.Н. 

 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма,  

ул. Киевская 150, Симферополь, 95047, Крым 

Е-mail: ludachaika@mail.ru 

 
В природных условиях растения подвергаются воздействию неблагоприятных 

факторов: вирусной и бактериальной инфекций, тяжелых металлов (ТМ), засухи, засоления 

и др. Формирование защитных  эффектов адаптации обеспечивается не только активацией 

генетического аппарата, но также изменением метаболизма клеток и функционированием 

основных систем организма. Одним из универсальных звеньев ответа растений является 

окислительный стресс, развитие которого отмечено при воздействии  различных факторов. 

В литературных источниках отмечено повышение содержания в растениях окислительных 

ферментов, а также глутатиона при воздействии ТМ. Микроорганизмы, являясь 

посредниками между неблагоприятными условиями и растениями, способствуют 

значительному повышению устойчивости макросимбионта к стрессу. Потому изучение их 

воздействия на функционирование антиоксидантных систем растений в условиях влияния 

различных стресс-факторов, в частности ТМ, является актуальным.  
Цель наших исследований заключалась в определении влияния предпосевной 

бактеризации семян (Фосфоэнтерин) на активность окислительных ферментов 

(полифенолоксидазы, каталазы) и содержание глутатиона в листьях пшеницы озимой при 

загрязнении почвы ТМ (Cr, Cu, Pb), а также продуктивность растений на ранних этапах 

развития. 

Установлено, что загрязнение почвы ТМ приводит к угнетению активности каталазы 

в листьях пшеницы озимой: у 2-недельных растений  она снижается против контроля на 10 

% и 15% на фоне 1 и 2,5 ПДК ТМ соответственно. Отмечено положительное влияние 

бактеризации семян на формирование защитных эффектов адаптации пшеницы озимой: 

активность каталазы в листьях бактеризованных растений возрастала до 10 % (1 ПДК ТМ) и 

до 15 % (2,5 ПДК ТМ) по сравнению с не бактеризованными растениями. Не выявлено 

существенного влияния ТМ и бактеризации на активность полифенолоксидазы в листьях 

пшеницы. Наиболее четким показателем, характеризующим стрессовое воздействие ТМ на 

растения, оказался глутатион. На фоне 2,5 ПДК ТМ отмечено увеличение его содержания в 

листьях не бактеризованных растений на 30% (2-недельные растения) и почти в 2 раза – у 6-

недельных растений против контроля. Бактеризация способствует снижению содержания 

глутатиона в листьях пшеницы, что свидетельствует о повышении адаптивного потенциала 

растений. Активизация функционирования антиоксидантных систем бактеризованных 

растений пшеницы озимой способствовала повышению их продуктивности: фитомасса 

возрастала на 17-25% против контроля. Итак, проведенные исследования показали 

положительное влияние предпосевной бактеризации семян пшеницы озимой на повышение 

активности каталазы и содержание глутатиона в листьях молодых растений при 

загрязнении почвы ТМ в условиях вегетационного опыта, что способствует повышению их 

продуктивности.   

Таким образом, использование микробного препарата Фосфоэнтерин для 

предпосевной бактеризации семян позволяет повысить адаптивный потенциал пшеницы 

озимой при загрязнении почвы ТМ в условиях вегетационного опыта, а также 

продуктивность растений.  
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Возбудитель корневой губки - опасного заболевания хвойных пород - базидиальный 

гриб вида Heterobasidion annosum. Фитопатоген поражает корневую систему, в результате 

чего деревья постепенно усыхают. Заболевание наносит значительный ущерб лесному 

хозяйству, приводит к потере запаса древесины и снижению еколого-защитных функций 

насаждений. H. annosum  поражает около 200 различных пород в лесах  Европы, Азии, 

Америки и Австралии. В Украине корневой губкой заражены большие площади сосновых, 

пихтовых и еловых насаждений в различных регионах. В связи с этим проблема 

формирования устойчивых к патогену насаждений и разработка эффективных средств 

борьбы с возбудителем является актуальной. На сегодняшний день для профилактики и 

борьбы с корневой губкой разработан комплекс мероприятий, включающих 

лесохозяйственные и химические методы, однако, они не могут полностью ограничить 

развитие болезни В Европе и США наиболее распространены биологические методы борьбы, 

предусматривающие использование грибов Phlebiopsis gigantea, Bjerkandera adusta, 

Fomitopsis pinicola, Resinicium bicolor и других, которые являются естественными 

антагонистами и конкурентами H. annosum. Альтернативными и перспективными являются 

методы  селекции и фитобиотехнологии. Они направлены на снижение ущерба от болезни 

путем поиска устойчивых деревьев, определения маркерних признаков, тиражирования и 

создания на их базе резистентных насаждений.  

Одним из этапов исследований является получение чистой культуры возбудителя 

корневой губки и накопление мицелия на плотных питательных средах для проведения 

модельных экспериментов по определению резистентности потомства деревьев сосны 

обыкновенной с различной устойчивостью к H. annosum. 

Чистую культуру выделяли из плодовых тел H. annosum, собранных на пораженных 

корнях сосны обыкновенной в смешанных культурах, произрастающих на территории ГП 

«Харьковская ЛНИС». Поверхностное и глубинное культивирование мицелия проводили на 

традиционных питательных средах Чапека, на основе пивного сусла и Сабуро коммерческого 

изготовления, а также природных субстратах – древесине и коре сосны и березы, как 

восприимчивой и относительно устойчивой к болезни породе. В чистой культуре измеряли 

линейные размеры зоны роста и прирост биомассы методом взвешивания. Культивирование 

проводили при температуре (26±1)
0
С и (16-20)

0
С. Установлено, что выделение изолятов и 

накопление биомассы H. annosum рационально проводить при температуре (16-20)
0
С. 

Наиболее интенсивно мицелий нарастал на сусло-агаре, превышая на (10-13)% линейные и 

(160-180)% массовые  показатели, полученные на среде Сабуро и Чапека, соответственно. 

Показатели роста чистой культуры гриба на природных субстратах существенно не 

отличались. Жизнеспособность изолята и сохранность его культурально-морфологических 

свойств были выше на плотной среде Сабуро. Таким образом, для накопления биомассы  

H. annosum и долгосрочного хранения культур пригодна среда Сабуро стандартного состава. 

Ее применение более технологично, чем сред, изготовленных в условиях лаборатории. 

Разработка новых и усовершенствование  существующих методов диагностики посадочного 

материала  на устойчивость к патогенам  может быть эффективной  для выявления 

потенциала устойчивости у хвойних на ранних стадиях.  
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Морське середовище має важливий та майже не вивчений генетичний потенціал для 

пошуку потрібних генів для біотехнологічних розробок. В рамках міжнародної програми, 

що присвячена дослідженню сумарного мікробного геному Світового океану, проведено 

біоінформативний аналіз таксономічного складу прокаріот морських вод Чорного моря та 

метаболічного потенціалу їх сумарного геному. Вперше досліджено мікроорганізми 

глибоководних ґрунтів Чорного моря, що знаходяться в анаеробних умовах. В осадах з 

глибини біля 2000 м виявлено та ізольовано глибоководні аеробні споротвірні бактерії. З 

урахуванням глибини їх знаходження в кернах морського ґрунту та темпів накопичення 

осадів, зроблено припущення, що вони осіли з водної товщі разом з детритом та зберігалися 

там законсервованими впродовж десятків і сотень тисяч років.  

Метою дослідження було вивчення спектрів антимікробної активності та пошук 

продуцентів антимікробних сполук серед природно законсервованих впродовж тисячоліть в 

глибоководному ґрунті споротвірних бактерій. 

Для роботи були взяті проби донних відкладень, отримані у ході експедиції на судні 

«Метеор» Бременського університету та люб’язно передані Ю.П. Зайцевим. З отриманого 

матеріалу було виділено та очищено  147 штамів споротвірних бактерій, які було 

ідентифіковано до виду класичними методами та за аналізом спектру жирних кислот. Були 

виявлені представники родів Bacillus, Paenibacillus, Brevibacillus, Lysinibacillus та інших. 

Виділені та очищені штами було вивчено на предмет антагоністичної активності. В якості 

тест-штамів використовувалися бактерії та дріжджоподібні гриби - умовні патогени людини 

і тварин з родів Escherichia, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Bacillus, 

Candida. У 30 із 147 досліджених штамів виявлено високу антибіотичну активність до тест-

штамів мікроорганізмів. Отримані результати не дозволяють зробити висновок про 

кореляцію антагоністичної активності з глибиною горизонту, з якого виділено штам. 

Планується здійснити відбір перспективних штамів, що продукують антимікробні 

сполуки проти мультирезистентних патогенних бактерій. 
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Polyvalent bacteriophage ТТ10-27, isolated from tissues of trees, affected with fire blight 

disease is able to perform productive infection in 2 bacterial species: phytopathogenic Erwinia 

‘horticola’ and plant-associated Pantoea agglomerans, though doesn’t infect co-isolated disease 

causative agent (Erwinia amylovora) cells. Phage belongs to Podoviridae family and features a 

short but complex tail with 12 flabellate appendages. 

Phage complete genome sequencing and annotation was the purpose of this work.  

DNA was assembled into a single linear molecule of 74 143 bp. Phage was assigned to N4-

phage group, namely to Ea92virus genus that comprises 4 lytic phages of E. amylovora: Ea9-2 

(KF806588.1), Frozen (KX098389.1), Rexella (KX098390.1) and Gutmeister (KX098391.1).  

DNA with GC content of 46.7% is comprised of 90 genes, 86 are predicted as protein 

coding sequences and 4 as tRNA genes. Though N4-like phages have variable genomes and only 14 

genes are conserved among the group, TT10-27 codes at least 41 proteins (48% of proteome) that 

are N4-homologs. 24% (21 proteins) are specific only for Ea92virus genus phages and 9 (10%) are 

orphans. 75% of gene products are hypothetical proteins with unassigned functions. 

Due to preserved synteny with N4, genes of TT10-27 can be assigned to early (at least 4 

ORFs), middle (61 ORFs) and late (21 ORFs) genes, with each group of genes being transcribed by 

different enzyme. Both DNA strains are coding: early and middle genes are rightward oriented 

while late genes are leftward oriented.  

Early genes (homologs of N4 gp1, gp2, gp15 RNAP1 and gp16 RNAP2) are transcribed by 

large 3491 amino acid virion-encapsidated RNAP (vRNAP).  

RNAP1 and RNAP2 assemble into heterodimeric T7-like RNAP (RNAPII) that uses gp2 as 

a cofactor to perform transcription of all middle genes. This region includes genes involved in DNA 

replication: DNA helicase, DNA polymerase I, DNA primase and the N4 SSB protein. Also, TT10-

27 codes for proteins involved in DNA metabolism: dCTP deaminase, thymidylate synthase, NTP 

pyrophosphohydrolase and HNH homing endonuclease. 

Genome contains genes, similar to rIIA and rIIB protectors from prophage-induced early 

lysis of T4 (Myoviridae family); another T4-like gene, that codes for DNA adenine methylase, 

which shares similarity to T4 Dam enzyme, was found. This probably is an example of ‘orphan 

methylase’ that allows phage DNA to escape host restriction by specific endonucleases. 

Late region genes localize after the vRNAP gene and include modules of lysis  

(N-acetylmuramidase), packaging (large terminase subunit) and virion morphogenesis (structural 

proteins, major capsid protein, portal protein).  

Unique TT10-27 feature is coding for two exopolysaccharide depolymerases (EPS depo), 

that reveal similarity to different EPS depo of Erwinia phages and a bacterial protein, involved in 

amylovoran synthesis (amsF), but share only 26% of identity with each other. One EPS depo gene 

is located in late and another one in middle genes region.  

Thus, TT10-27 represents some compilation of Podoviridae and Myoviridae family features. 

Its polyvalence is assumed to be provided by encoding two EPS depo proteins, as well by 

establishment of transcriptional independence from host early upon infection and by several host-

defense-escape mechanisms. Further TT10-27 research can allow obtaining of new evidence of N4-

like phages’ virion structure. As well, the phage EPS depolymerases can be considered in context of 

antimicrobial use.   
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Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc) is an important plant pathogen but, 

the available scientific data on Pcc phages and prophages is quite restricted. So far 6 lytic and 1 

temperate Pcc phage have been sequenced, however, the biological properties of only half of them 

are described in detail. The information on defective prophages and/or phage tail-like bacteriocins 

of Pcc is even less abundant: only one strain has been characterized by production of an R-type 

bacteriocin.  

Pcc ZM1 was isolated in Ukraine from potato tubers affected by soft rot. Our earlier studies 

have proved its genome to represent a unique lysogenic system harboring a viable temperate phage 

ZF40, a heterogenous group of phage tail-like R-type bacteriocins and a colicin-like bacteriocin 

active against several enterobacterial strains including E. coli.  

The aim of research was to conduct preliminary analysis of prophage elements present in the 

complete pectobacterial genomes available in Genbank and the contiguous sequences obtained for 

strains Pcc ZM1 and Pcc RC5297 (a sensitive indacator for phage ZF40).  

Raw Illumuna MiSeq paired-end reads were trimmed to acquire preferable quality. Contigs 

were assembled using Ugene-1.25.0 bioinformatics toolkit with a built-in Spades genome 

assembler. PHASTER software was used to search for the presence of prophage sequences within 

the largest contigs. Other genomes obtained form the database and checked for prophage elements 

included P. carotovorum subsp. carotovorum, P. carotovorum subsp. brasiliense, P. carotovorum 

subsp. odoriferum and P. carotovorum subsp. atrocepticum. 

The results demonstrate that all nine strains harbor from 1 to 5 prophages ranging in size 

from 11 to 78 kb. Most of them are defective and carry partial viral genomes, often represented by 

tail morphogenesis gene cluster. Notably, different pectobacterial species share similar prophages. 

For instance, a prophage with the majority of ORFs homologous to Mu-like phages was found in all 

nine genomes and a prophage sharing homology with ZF40 was detected in P. carotovorum subsp. 

odoriferum BC S7.  

A more detailed study is necessary for precise determination of the evolutionary 

relationships between the prophages from different Pectobacterium species. This preliminary 

information and our experiments suggest that defective polylysogeny may be a characteristic of the 

genus. The residing prophages may provide competitive and adaptive advantages to their hosts as 

well as contribute to their virulence. Thus, the relationship between these elements and their impact 

on the hosts present a great interest for further research. 
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Group method of data handling (GMDH) algorithms belong to the most effective means for 

solving problems like structural and parametric identification, forecasting, classification, 

clusterization, data mining, object and processes modeling from statistical or experimental data 

samples under uncertainty conditions arising in microbiology field. These algorithms include two 

main groups, sorting-out and iterative ones. The example of the sorting-out GMDH algorithms is 

hybrid COMBI-GA algorithm developing for two last year, which is free of main drawbacks in 

previously developed GMDH algorithms, particularly in combinatorial (COMBI) one. 

Genetic algorithm (GA) is a powerful tool of direct global search in optimization problems. 

However, the use of GA in each task faces major difficulties: defining the method of coding 

solutions that form chromosome of an initial population, defining a size of the initial population and 

the number of selected individuals to apply genetic operators, selection of appropriate operators 

(crossover, mutation, etc.) and their probability, choosing stop criterion of the algorithm. These 

difficulties significantly affect the performance of any GA-based algorithm. 

Therefore, the detailed investigation of the impact of each factor on the GA effectiveness is 

an important task. 

The previous papers showed that hybridization between COMBI and GA is relevant and 

promising for solving different tasks, particularly high dimension problems with more than 1000 

input variables during really small time.  

There is very promising experience of GMDH application to modeling of microbial 

processes in environmental monitoring tasks, see. 

In the future, it would be reasonable to improve and generalize COMBI-GA algorithm for 

more stable, reliable, accurate and quickly solving different tasks in microbiology.  
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With a fairly small and easy genome organization, each bacterial cell is surprisingly resistant 

to adverse environmental factors. At the same time, the microbiome as an integrated community of 

individuals is sensitive to the slightest changes in the environment. For example, a 1 ℃ shift in 

temperature causes significant changes in the species composition of the community, suggesting 

that such a powerful mutagenic factor as ionizing radiation could have a significant impact on the 

structure of microbial communities. 

7 substrate samples were collected inside the Chornobyl Sarcophagus in October 2016. 

DNA of the substrate was extracted and sequences using NGS technology. Bioinformatic analyses 

were conducted using QIIME open-source program code. 

The biodiversity of the microbiome inside the 4th unit of Chernobyl Power Plant is 

presented. The most diverse and, consequently, the most stable was microbiome sample R4, which 

was conditionally accepted by the control. At the same, dose rates at the territory, where  R11 

sample was extracted, were the highest, and the values of biodiversity indicates the formation of 

microbiome with clearly expressed dominants. The composition may testify as extreme conditions 

of formation and functioning of groups and of complicated access to nutritious substances for 

microorganisms. 

Absorbed dose rate in the sampling locations ranges from 0.007 to 0.37 Gy / h. Maximum 

design is 1.38 Gy / h. The main dose-forming radionuclide are 
137

Cs, 
241

Am and 
226

Ra. 

All samples were analyzed by alkaline, indicating that the main substrate are crushed cement 

concrete structures, not outside dust generated by the surrounding acidic sod-podzolic soils. 

According to the results, the presence of microorganisms and the formation protoecosystems 

in sampling locations R4, R5, R7, R11, R12 and R13 can be stated. DNA extractoin from samples 

R2 and R8 failed, which may be a result of the formation of high dose rates and destruction of 

microorganisms and be associated with imperfect process of selection of nucleic acids from samples 

of this type. 
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Умови, які створюються в закритому ґрунті при вирощуванні овочевих рослин, 

а саме − тривале використання ґрунту, обмежений набір культур, штучний мікроклімат 

сприяють масовому розвитку хвороб. На початку 70-х років минулого століття українськими 

дослідниками виділено в чисту культуру і охарактеризовано за низкою ознак фенотипу 

новий вид Erwinia toxica – збудника судинного бактеріозу огірків, переважно, у закритому 

ґрунті. Але новий вид «E. toxica» не був включений до основних визначників бактерій і до 

сьогодні залишився у статусі невизнаного таксона. Останнім часом, завдяки значному 

застосуванні у мікробіології сучасних молекулярно-генетичних методів систематика роду 

Erwinia, до якого віднесено даного збудника, зазнала значних змін. Відомо, що поліфазна 

таксономія є найкращим прийомом при ідентифікації фітопатогенних бактерій, оскільки 

дозволяє не тільки ідентифікувати збудника, а й вивчити його патогенні властивості. Саме 

тому, метою наших досліджень був порівняльний аналіз фенотипових та генотипових 

властивостей штамів «E. toxica» із близькоспорідненими таксонами з метою їх коректної 

ідентифікації на рівні виду.  

В ході досліджень встановлено, що штами «E. toxica» є поліфагами і уражують низку 

рослин: огірки, кабачки, дині і кавуни. За результатами API тестування дані штами значно 

подібні із типовими представниками роду Pectobacterium, зокрема з типовим штамом P. 

carotovorum susp. carotovorum УКМ B-1075
Т
. У жирнокислотних спектрах досліджуваних 

штамів виявлено маркерну для всіх представників даного роду тригідрокситетрадеканову 

кислоту (C14:0 3OH). Жирнокислотні профілі штамів «E. toxica» та типового штаму Р. 

carotovorum susp. carotovorum УКМ B-1075
Т
 узгоджуються з правилом сформованим S.H. de 

Boer із колегами для диференціації представників Р. carotovorum і близькоспоріднених видів: 

співвідношення С14:0 до С12:0 (тетрадеканової до додеканової) менше 3,71, С16:0 до С12:0 

(гексадеканової до додеканової) більше 4,87 та С16:1 до С18:1 (гексадеценової до 

октадеценової) кислот менше 2,70. За результатами аналізу нуклеотидної послідовності гену 

16S pPHK представників даного виду виявлено достатньо високий відсоток спорідненості 

(98−99%) до наступних референтних штамів: P. carotovorum susp. сarotovorum ICMP 5702, P. 

carotovorum subsp. odoriferum LMG 17566, P. carotovorum subsp. brasiliensis NZEC1, P. 

wasabiae CFBP 3304. На основі аналізу REP-, ERIC- та BOX- профілів встановлено, що 

штами «E. toxica» споріднені із типовим штамом P. carotovorum susp. сarotovorum УКМ B-

1075
Т
 та уособлені від типового штаму P. atrosepticum УКМ B-1084

Т
. Отже, за результатами 

поліфазної таксономії можна констатувати, що "E. toxica" не є окремим видом, а судинний 

бактеріоз огірків викликається P. carotovorum susp. сarotovorum. 
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Основною зернятковою плодовою культурою в Україні є яблуня, завдяки врожаям 

якої певною мірою задовольняються потреби населення у вітамінах. Зниження 

продуктивності даної культури зумовлене порушенням існуючих технологій вирощування, 

інтродукуванням нових сортів у нехарактерних для них ґрунтово-кліматичних умовах та 

вкрай незадовільним контролем за розповсюдженням збудників хвороб. Останнім часом 

відбувається перерозподіл видового складу збудників різної етіології та поступове 

збільшення уражуваності рослин бактеріями. Відомо, що основними бактеріальними 

хворобами яблуні і груші в Україні є бактеріальний опік плодових (Erwinia amylovora), 

некроз кори (Pseudomonas syringae pv. syringae), бактеріальний рак коренів (Agrobacterium 

tumefaciens) і чорний бактеріоз («Erwinia horticola»). Найбільшої шкоди садівництву завдає 

збудник бактеріального опіку плодових – E. amylovora, що віднесений до списку 

карантинних об’єктів багатьох країн, зокрема і України. Збудник чорного бактеріозу − «E. 

horticola» був ізольований у 70-х роках минулого століття на території України та здатен 

уражувати яблуню і грушу з подібними до збудника бактеріального опіку плодових 

симптомами. Але, не зважаючи на значну шкодочінність, таксономічний статус даного 

фітопатогена до сих пір залишився не визнаним міжнародною науковою спільнотою. Крім 

того, протягом останніх років описано декілька філогенетично споріднених з E. amylovora 

видів, що здані уражувати груші і яблуні з подібними симптомами.  

Попередньо нами був проведений моніторинг насаджень яблуні у окремих областях 

півночі та півдня України. В ході досліджень було виділено штами Erwinia sp., що 

викликають схожі зі збудником чорного бактеріозу та бактеріального опіку симптоми 

уражень. Аналіз комплексу ознак фенотипу виявив як гетерогенність ізольованих Erwinia sp. 

і колекційних «E. horticola» штамів так і значну їх спорідненість з представниками виду E. 

amylovora. Дослідження гомології нуклеотидних послідовностей гену 16S рРНК встановило 

значну філогенетичну спорідненість (99-98%) даної групи штамів з типовими 

представниками видів E. amylovora, E. piriflorinigrans, E. uzenensis та E. pyrifoliae. Саме тому, 

метою наших досліджень було фінгепринтування геному, за допомогою REP-ПЛР, 

патогенних для яблуні бактерій роду Erwinia.  

За результатами BOX, REP та ERIC профілювання встановлено низьку генетичну 

гетерогенність ізольованих штамів Erwinia sp. та значну їх спорідненість із типовим штамом 

E. amylovora УКМ B 1095
Т
. Натомість згідно BOX-, REP- та ERIC-профілів колекційні 

штами «E. horticola» є значно більш гетерогенною групою. Слід також відмітити, що 

більшість ДНК фрагментів колекційних штамів «E. horticola» є спільними з типовим штамом 

E. amylovora УКМ B 1095
Т
. Отже, в ході досліджень нами встановлена значна подібність 

BOX, REP та ERIC профілів ізольованих Erwinia sp. та колекційних «E. horticola» штамів з 

типовим штамом E. amylovora УКМ B 1095
Т
. Але, на наш погляд, для остаточної видової 

ідентифікації даної групи фітопатогенних бактерій необхідне залучення інших молекулярно-

генетичних методів досліджень. 
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Секвенування геному – один із основних методів дослідження генетики організмів, в 

тому числі і вірусів бактерій. Однак, в той час, як послідовності фагових геномів 

приводяться хіба що не сотнями, невпинно зростає розрив між послідовностями анотованих 

генів та їх функціональною характеристикою. Так як більшість методів функціонального 

аналізу базуються на пошуку нуклеотидної та амінокислотної гомології, до 70% відсотків 

анотованих фагових генів депоновано в публічних базах даних як «гіпотетичні білки» з 

невідомими функціями. Особливо проблемною є ідентифікація білків унікальних 

бактеріофагів в силу незначної гомології з відомими вірусами прокаріот.  

Метою даної роботи була встановити відповідність між геном основного білка 

головки ервініофага 49 та його генним продуктом. 

В роботі були використані три типи фаголізатів, що містили нативні віріони(І), фагові 

частки, зруйновані в градієнті CsCl (ІІ), а також отримані в результаті абортивної інфекції 

(ІІІ).  

Аналіз електрофореграм білкових профілів нативних та зруйнованих вірусних часток 

дозволив встановити, що поліпептид з молекулярною масою 32 кДа значно превалює у 

порівнянні з рештою структурних білків. Однак для віріонів, отриманих в результаті 

абортивної інфекції, мажорним був поліпептид молекулярною масою близько 34 кДа. 

Згідно даним геномного аналізу, серед пізніх генів фага 49 лише ORF 4, що кодує 

поліпептид з молекулярною масою 33,7 кДа, може відповідати мажорному білку, виявленому 

за допомогою SDS-PAGE. Пошук гомології серед, наявних в базах даних, амінокислотних 

послідовностей підтвердив, що продукт ORF 4 має відношення до морфогенезу головки 

бактеріофага. 

Деяка невідповідність між розмірами, встановленими in silico і електрофорезом, може 

свідчити про наявність пост трансляційної модифікації чи протеолізу поліпептида. Дане 

припущення підтверджується тим фактом, що білок з молекулярною масою 34 кДа 

превалював у віріонів, отриманих за абортивної інфекції. Електронна мікроскопія виявила, 

що для препаратів такого типу характерним є надлишок незрілих капсидних структур. Крім 

того, слід зазначити, що похибка в розрахунках молекулярної маси методом SDS-PAGE 

може складати до 2 кДа. 

Таким чином, gp4 ідентифіковано як основний білок головки бактеріофага 49. 

Подальше функціональне дослідження структурних білків віріона передбачається здійснити 

за допомого протеомного аналізу. 
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Патогенные микроорганизмы, в силу благоприятных условий циркулирующие на 

территории тепличных хозяйств, являются основной причиной снижения урожайности и 

качества выращиваемой продукции. Традиционные методы диагностики не позволяют до 

развития инфекционных заболеваний выявить, а в ряде случаев, точно установить 

таксономическую принадлежность патогенных бактерий и грибов (разные виды имеют 

сходные морфологические и физиолого-биохимические свойства), что препятствует 

своевременной, а главное, целенаправленной борьбе с распространением болезней в 

замкнутых пространствах. Молекулярно-генетические методы лишены этих недостатков и 

могут использоваться для точной диагностики патогенов задолго до появления симптомов 

заболевания.  

Целью настоящей работы являлась ревизия коллекционных и диагностика природных 

грибных патогенов на основе анализа нуклеотидных последовательностей ITS-локусов.  

С применением модифицированного ЦТАБ-метода была выделена тотальная ДНК из 

клеток 15 коллекционных и 30 природных изолятов грибов, которая использовалась в 

качестве матрицы в полимеразной цепной реакции с экспериментально подобранными 

праймерами ITS1 (5'-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3') и LR3 (5'-CCG TGT TTC AAG 

ACG GG-3'), обеспечивающими амплификацию концевых последовательностей генов 18S 

рРНК, 28S рРНК, гена 5S рРНК, а также спейсерных участков ITS-1 и ITS-2. Полученные 

продукты амплификации размером 900–1100 п.н. очищали из геля, встраивали в состав 

вектора pTZ57R_T и определяли их нуклеотидные последовательности.  

В результате проведенного анализа было реидентифицировано 6 коллекционных 

штаммов (из 15 исследованных), для двух из которых установлен новый родовой и видовой 

статус, а для 4 – новая видовая принадлежность. Установлена классификационная 

принадлежность грибных изолятов, циркулирующих на территории тепличных хозяйств, 

специализирующихся на выращивании огурцов и томатов в условиях малообъемной 

гидропоники. Наряду с традиционными видами патогенных грибов родов Alternaria 

(A. infectoria, A. tenuissima, A. alternata), Fusarium (F. oxysporum, Fusarium sp.), 

Stagonosporopsis (S. cucurbitacearum), Botrytis (B. cinerea) и Cladosporium (C. cladosporioides) 

выявлен ранее не описанный в условиях защищенного грунта тепличных комбинатов 

Беларуси вид Plectosphaerella cucumerinae.  

Анализ доступных нуклеотидных последовательностей грибных геномов позволил 

выявить ряд высококонсервативных и специфических локусов (в частности, повторяющиеся 

последовательности ДНК, а также гены, детерминирующие синтез токсинов, деградацию 

растительной клеточной стенки, колонизацию растения, регуляторные и сигнальные 

пептиды). На основании выявленных 60 локусов подобрано 80 специфических праймеров, 

пригодных для установления таксономического статуса патогенных грибов, а также 

проведения полимеразной цепной реакции в реальном времени, позволяющей количественно  

оценить наличие фитопатогенов в исследуемых образцах. 

mailto:kuptsov@hotmail.com
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ crt-КЛАСТЕРОВ СТРЕПТОМИЦЕТОВ  

КАК КРИТЕРИЙ ИХ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РОДСТВА 

 

Полищук Л.В. 

 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, 
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Длительное время нуклеотидная последовательность 16S рРНК-генов была "золотым 

стандартом" рибосомной филогенетики. Однако, в 2002 г. Специальным комитетом (an ad 

hoc committee of the International Committee for the Systematics of Prokaryotes) было 

предложено одновременно анализировать первичные структуры 5-6 обязательных генов 

(housekeeping genes) для мультилокусного анализа геномных последовательностей. Как 

правило, используют гены, представленные  в геноме микроорганизма в одной копии и 

изменения в них летальны для клетки. Например, гены, продукты которых обеспечивают 

функционирование наследственного аппарата (recA, rpoB, gyrB). 

Мы предполагаем, что при определении генетического родства стрептомицетов 

можно использовать не только отдельные гены (16S рРНК, gyrB, recA, atpA, atpB, trpB), но и 

кластеры генов в целом (например, детерминирующих синтез вторичных метаболитов).  

Для доказательства высказанной идеи было решено провести анализ архитектуры crt-

кластеров стрептомицетов. Как правило crt-кластеры состоят из 7 генов, организованных в 2 

полицистрона (crtEIBV и crtUTY). Опероны в crt-кластерах стрептомицетов имеют или 

сходящуюся (на пример S. griseus NBRC13350) или расходящуюся ориентации (S. avermitilis 

MA-4680). Установлены ферменты, синтез которых определяют гены кластера и их функции 

в продукции каротиноидов. 

Первичная структура crt-генов и организация crt-кластеров многих Streptomyces spp. 

представлены в Интернет-базах данных (например, сервера NCBI) и научной литературе.  

Нами было проанализировано строение crt-кластеров более 70 стрептомицетов. 

Рассматривалась не только архитектура crt-кластеров, но и проводилось попарное 

выравнивание первичных структур отдельных генов различных штаммов.  

В результате исследования архитектуры crt-кластеров установлено, что кластеры 

штаммов, входящих в клады (например, S. griseus, S. albus и S. hygroscopicus) имеют общие 

каждой для отдельной группы особенности строения.  

Кроме того, показано, что в состав клад внесены штаммы, crt-кластеры которых 

имеют отличающееся строение (как пример, штаммы DSM 41398, BK3-25 клады S. albus). 

Также в базах данных было выявлено еще 4 штамма (S. sampsonii KJ40, S. sp. GBA 94-10,  

S. sp. PVA 94-07, S. sp. FR-008), которые по предложенному критерию могут быть отнесены в 

данную кладу. Анализ in silico первичного строения других генов (16S рРНК, recA, rpoB, 

gyrB, atpB, trpB) этих штаммов подтвердил сделанные выводы. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было подтверждено наше 

предположение о возможности использования особенностей архитектуры кластеров 

биосинтетических генов (как пример, каротиногенеза) для геносистематики штаммов 

стрептомицетов. 
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ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ШТАМУ BACILLUS SP. 10.1 З АЛЬГІЦИДНОЮ 
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Масовий розвиток мікроскопічних водоростей, перш за все синьо-зелених 

(ціанобактерій), становить серйозну економічну і соціальну проблему. В останні роки вчені 

проявляють значну зацікавленість до біологічних агентів, зокрема бактерій, що пригнічують 

розвиток мікроскопічних водоростей. Перспективним є пошук нових штамів серед бактерій 

роду Bacillus. 

Раніше, за результатами скринінгу, проведеного серед 135 штамів бактерій роду 

Bacillus, було відібрано 6 з високою активністю щодо мікроскопічних водоростей Anabaena 

hassalii, Microcystis aeruginosa, M. pulvereae. Найбільш активним виявився штам Bacillus sp. 

10.1, перспективний у складі препарату для біологічного контролю чисельності 

мікроводоростей. 

Метою наших досліджень було встановлення видової  приналежності штаму Bacillus 

sp. 10.1 за фенотиповими ознаками та спорідненістю нуклеотидної послідовності гена 16S 

рРНК. 

Для встановлення таксономічного положення Bacillus sp. 10.1 досліджено його 

морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні властивості. На основі отриманих 

характеристик за допомогою комп’ютерної програми Identax, яка враховує 25 фенотипових 

ознак,  найбільш близьким видом до досліджуваного штаму Bacillus sp. 10.1 був  

B. amyloliquefaciens (83,34% спорідненості). Незважаючи на фенотипову подібність 

відмічено, що штам Bacillus sp. 10.1 мав декілька  нетипових для представника виду  

B. amyloliquefaciens біохімічних ознак, а саме: не зброджував рафінозу, целобіозу, не 

утилізував цитрат та не ріс за температури 50
0
С. 

 Для уточнення таксономічного положення досліджуваного штаму нами був вивчений 

жирнокислотний склад клітинної стінки Bacillus sp. 10.1. Виявлено, що досліджуваний штам 

має значний вміст розгалужених жирних кислот (ізо- і антеізо- C15:0 та C17:0), сумарна 

кількість яких складає 90% від загального жирнокислотного пулу. Відмінною особливістю 

штаму Bacillus sp. 10.1 є відносно високий вміст С16:0 жирних кислот в межах 7 – 10%, що є 

також характерною особливістю для B. velezensis CR 502
т
 . Отримані дані вказують на 

побідність жирнокислотного складу штаму Bacillus sp. 10.1 та B. velezensis CR 502. Однак 

відомо, що кількісне співвідношення різних типів жирних кислот може змінюватися в 

залежності від середовища та умов культивування. 

Для більш точної видової ідентифікації нами було проведено аналіз нуклеотидної 

послідовності 16S  рРНК. На основі аналізу спорідненості нуклеотидних послідовностей гена 

16S рРНК з типовими представниками роду Bacillus була побудована дендрограма 

філогенетичних зв’язків.  
За результатами наших досліджень штам Bacillus sp. 10.1 віднесено до виду  

B. velezensis, нуклеотидні послідовності гену 16S рРНК штаму внесено до бази даних 

GenBank та зареєстровано під номером КХ962173. 
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The source of a variety of chemical structure and spectrum of action of biologically active 

substances are actinomycetes - filamentous soil bacteria, representing the largest taxonomic unit. 

Actinomycetes are from 20 to 46% of the total diversity of soil microflora and are active producers 

of secondary metabolites. Microorganism biosynthetic activity attracts researchers’ attention both in 

terms of the rules of various biologically active compounds synthesis by bacteria and of the 

industrially important microbial metabolites application in various industries and agriculture.  

Active producers of metabolites for biocontrol of phytopathogens population are members 

of the genus Streptomyces - perspective objects of biotechnology, as synthesizer of different 

antibiotics and a wide range of biologically active substances. 

From the black earth and chestnut soils, we were selected and identified strains of 

Streptomycetes synthesizing antibiotics of different chemical nature: Streptomyces avermitilis ІМV 

Ас-5015 - macrolide (avermectin), S. netropsis ІМV Ас-5025 - polyene and S. violaceus ІМV Ас-

5027 - anthracycline antibiotics. The aim of this work was to study the biosynthetic and antagonistic 

activity of the above strains in relation to plant-parasitic nematodes and phytopathogens 

Scientific principles of an integrated approach to selection and study of soil streptomycetes 

biosynthetic potential have been formulated. Based on the approach the strains S. avermitilis ІМV 

Ас-5015, S. netropsis ІМV Ас-5025 and S. violaceus ІМV Ас-5027 with antagonistic activity 

against phytopathogens and phytonematodes were obtained. Their ability to synthesize a wide range 

of biologically active metabolites was shown. The latter include antiparasitic antibiotics, free amino 

and fatty acids, lipids, phytohormones (auxins, cytokinins, gibberellins, brassinosteroids) and 

others. The strategy of creation of new environmentally friendly multifunctional metabolitic 

bioformulations with a complex mechanism of action, combining such properties as biocontrol of 

phytopathogens and phytonematodes and the ability to optimize the hormonal balance and enhance 

plants tolerance has been substantiated theoretically and confirmed experimentally. Under the 

action of these bioformulations reprogramming of plant genomes occur, turning towards the 

synthesis induction of small regulatory si/mi RNA with antipathogenic and antiparasitic properties. 

Under the bioformulations application the microorganisms development in root zone is activated, 

the overall biological activity of soil increases, the level of plant damage caused by phytopathogens 

and parasitic nematodes reduces, the yield increases and its quality improves. 

The new bioformulations showed combined biological activity caused both by direct action 

on various pathogens of different etiology and by phytoregulatory activity or by increasing of plant 

resistance to biotic and abiotic stresses. 
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Riboflavin (RF, vitamin B2) required for synthesis of the flavin coenzymes. Some yeast 

species, bacteria and plants synthesize and excrete huge quantities of RF under iron limitation 

conditions. The regulatory mechanisms and physiological role of this phenomenon are poorly 

understood. Wild-type cells of the yeast C.(P.) guilliermondii, cannot transport RF from the 

medium but are able to over-synthesize and excrete this vitamin under certain conditions. 

Previously two systems of active transport of RF (RF permease I and RF permease II) and RF 

excretase were reported in this yeast species. Despite the intensive studying, the corresponding 

genes were not identified. Several genes encoding putative RF permeases were identified in 

C.(P.) guilliermondii genome searching for homology to S. cerevisiae RF transporter Mch5p. 

Deletion of identified genes PGUG_04452 or PGUG_01089.1 in C.(P.) guilliermondii strain R93 

that constitutively accumulated RF, resulted in 3.5-4 and 18-20 fold decrease of RF permease 

activity, respectively. In addition, an insertion mutant IS2-2 which did not transport RF into the cell 

had been selected. Sequencing results revealed insertional disruption of the gene PGUG_01642 

encoding protein which belongs to major facilitator superfamily (MFS). The constructed knock-out 

strain was unable to take up RF from the media. Thus, it can be suggested that C. (P.) 

guilliermondii possesses at least three genes encoding RF transporters. 

Two C.(P.) guilliermondii genes PGUG_04776.1 and PGUG_05894.1 encoding transporters 

homologous to mammalian protein BCRP (breast cancer resistance protein involved in RF 

extrusion into milk) were identified, cloned and deleted. Deletion of these genes did not affect 

phenotype of C.(P.) guilliermondii RF-transporting strain R93. Introducing of the cloned native 

gene PGUG_04776.1 into cells of R93 did not alter its phenotype in the regards of RF excretase 

activity. Recombinant transformants of R93 cells bearing native gene PGUG_04776.1, retain their 

ability to hyper-accumulate RF. Despite that most of them possessed 2-6 folds increased RF 

excretase activity relative to the recipient strain. Obtained results could suggest that gene 

PGUG_05894.1 encodes a transporter involved in excretion of RF by C.(P.) guilliermondii. 

A new method for positive selection of strains with altered ability of uptake and excretion of 

RF using natural analogue of RF, roseoflavin, was developed. Role of identified transporters in 

wild-type strains of C.(P.) guilliermondii will be discussed. 

mailto:fedorovych@cellbiol.lviv.ua
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Luminous bacteria have been used as bio-indicators since the 1950s. There are express 

methods of quantitative determination of toxicity based on a measuring of decrease of luminescence 

intensity of bacteria after addition of toxic compounds in water samples. One of the perspective 

directions of expansion of bioluminescent analysis is its use to assess the degree of biological 

impact of RF-EMR. The relevance of this problem is growing due to the constant increase in the 

quantity and diversity of sources of RF-EMR which leads to almost overall exposure of RF-EMR 

on living organisms. 

The experts from the World Health Organization recommend mitotoxic and mutagenic 

action of the RF-EMR to determine by the Allium cepa test. Along with other plant species, A. cepa 

has been used to evaluate DNA damages, such as chromosome aberrations, micronuclei formation 

and disturbances in the mitotic cycle.  

In the present study the influence of RF-EMR on the mitotic index, and on the frequencies 

of chromosomal abnormalities and micronuclei were investigated in root meristematic cells of 

A. cepa in comparison with the effects of RF-EMR on the bacterial luminescence. 

The IMV B-7071 strain of the luminous marine bacterium P. phosphoreum was used as an 

object of the study RF-EMR influences on bioluminescence. Bacterial biomass was grown 8 hours 

in 100 ml liquid medium in 750 ml flasks at 145 rpm at 22˚C. The bacterial suspension 1 ml, 10
7
 

cells/ml was treated with various RF-EMR sources. 

There were prepared a negative control group (distilled water) and a positive control group 

(5 and 15 min of exposure to RF-EMR) in each experiment groups of bulbs. Three roots from each 

bulbs were used for microscopic analyses. 

Exposure at 15 W RF-EMR led to nonlinear changes of luminescence intensity in respond to 

exposure duration. Luminescence intensity analysis of 5 min of irradiation with RF-EMR at 15 W 

power revealed a 22% increasing of intensity of luminescence in comparison to control. The 15 min 

treatment with RF-EMR resulted in significant decrease up to 68% the luminescence intensity in 

comparison to control. 

The A. cepa test demonstrated that the mitotic index (MI) insignificantly increased after 5 

and 15 min of exposure with RF-EMR. It was shown that large doses of RF-EMR increased the 

chromosomal aberrations by twice. 

Analysis of acute experimental data of the non-ionizing RF-EMR influence on the 

luminescence intensity of the P. phosphoreum strain shown that the luminescence of the bacteria 

was more sensitive to the lower levels of RF-EMR exposure. 
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Bacterial colony growth and development are the simple examples of heterogeneous 

processes characterizing microorganisms inhabiting various econiches. However, quantitative 

patterns of colony growth, development and inner organization are left poorly known compared to 

other processes of microbiological kinetics. The design of appropriate mathematical models 

facilitate revealing the multilevel structural regularities observed in bacterial colonies. 

Methods of regression analysis of variance and experimental designs were used to assess 

dependence between integral luminescence intensity of Photobacterium phosphoreum IMV B-7071 

colony and several factors: agar concentration (Ca), substrate (glycerol) concentration (Cs) and 

duration of culturing (t). Statistical analysis was carried out using Statistica 10. 

As a result of raw data analysis the regression equation has been obtained as the form of a 

quadratic polynomial  of the  second order,  considering only statistically significant effects: 

II = 15309,2 – 11986,1·t + 4034,4·Cs
2
 — 6212,9·t

2
, where II — integrated luminescence intensity , 

t — duration of culturing and Cs
  

— substrate concentration. The experimental model manifesting 

intensity of colony luminescence related to different factors was designed on the basis of obtained 

results. According to it the duration of culturing was found the most affecting factor on 

luminescence and reverse correlation between these two variances was defined.  
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Pseudomycelium formation by yeasts is an important phenotypic characteristic for yeast 

identification especially for clinical isolates. Some yeast species are dimorphic, e.g. can exist in 

unicellular budding (yeast) form or develop as a multicellular filamentous microorganism.  

The nutrient availability and environmental factors can greatly influence cell morphology and yeast 

ability to form filaments, e.g. nitrogen starvation, anaerobic conditions or poor nutrient availability 

are known to stimulate pseudohyphal development. The aim of this work was to establish the effect 

of glucose limitation conditions on the ability of various yeast species to form pseudomycelium.  

 In this work we analyzed the ability of 33 yeast strains of Bazidiomycota and Ascomycota 

maintained in Ukrainian Collection of Microorganisms to develop pseudohyphae in broth media 

(YPD and YNB) under glucose limitation conditions. Most yeast strains represented the type strains 

of the corresponding species. According to the home page of National Collection of Yeast Cultures 

(UK) and “The yeasts, fifth edition: a taxonomic study” 17 selected yeast strains did not form 

pseudomycelium, 16 selected strains did. 

We observed the formation of pseudohyphae by most studied yeast strains capable of 

pseudohyphal growth according to the official sources (15 out of 16 studied yeast strains). The only 

exception was the strain Wickerhamomyces canadensis  Y-67 which formed short chains of cells in 

all cultivation media instead of well-developed pseudomycelium as described. 

According to our experimental data 12 out of 17 yeast strains incapable to form 

pseudohypae in fact did form filaments albeight poorly differentiated, mostly consisting of several 

cells. Such phenomenon was observed both under glucose limitation conditions and in rich broth 

media. The traditional Dalmau plate method permitted the detection of pseudohyphae formation in 

7 out of 12 specified yeasts strains while cultivation in YNB broth containing 0.1% glucose resulted 

in the detection of pseudohyphal growth in 11 out of 12 yeast strains. 

The traditional Dalmau plate method was best-suited for detection of well-formed branched 

pseudomycelium in the studied yeasts.  The conditions of glucose starvation facilitated the 

formation of poorly-developed pseudohyphae, in some cases in yeast strains lacking the ability to 

form pseudomycelium according to the official sources. Pseudohyphal growth was found to be a 

variable trait dependent on yeast strain and cultivation conditions. 
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Symbiotrophic nitrogen fixing microorganisms play important role in the formation of 

nitrogen balance of soils and productive agrosystems. It is known that rhizobia have the ability for 

symbiotic fixation of atmosphere molecular nitrogen and the ability to synthesis of wide spectrum 

of biologically active compounds, among which special attention is paid to compounds with 

stimulation activity – phytohormones. We have previously studied the ability of soybean nodule 

bacteria Bradyrhizobium japonicum to the synthesis of such extracellular phytohormones as auxins, 

cytokinins and abscisic acid. 

The aim of this work was to research the capability of soybean nodule bacteria strains with 

different symbiotic activity to the synthesis of extracellular phytohormones with stimulation activity 

– gibberellins. 

The objects of the research were various by the symbiotic activity strains of soybean 

rhizobia: high active rhizobia B. japonicum UCM В-6018, B. japonicum UCM В-6023,  

B. japonicum UCM В-6035, B. japonicum UCM В-6036; low effective strain B. japonicum 21110 

and ineffective strain B. japonicum 604k. 

The total ability to gibberellin synthesis by rhizobia was evaluated in specific phytotest. 

Qualitative and quantitative determination of gibberellins was performed by high performance 

liquid chromatography (HPLC) method using a liquid chromatograph Agilent 1200 (Agilent 

Technologies, USA) and mass spectral detector Agilent G1956B. 

By the phytotests results it was shown the presence of gibberellic nature compounds in 

cultural liquids of all studied soybean nodule bacteria B. japonicum. The largest increase in length 

of cucumber hypocotyls were observed after treatment with extract of low effective strain B. 

japonicum 21110. The increase not only didn't inferior to the reference preparation of gibberellic 

acid GA3 but did exceed its effect on 10,3 % – 22,7 %.  

Obtained by HPLC results have confirmed the phytotest results about presence of 

extracellular compounds with gibberellic activity in all rhizobia strains. Among active B. japonicum 

strains the largest amount of gibberellins was synthesized by high effective strain B. japonicum 

UCM B-6018 – 161,1 μg/g of absolutely dry biomass (ADB) of GA3 and 5,1 μg/g ADB of GA4. 

Slightly less amount of gibberellins was synthesized by another active strain B. japonicum UCM B-

6035 – 136,7 and 5,3 μg/g ADB in accordance.  

Despite low nitrogen fixing ability of B. japonicum 21110 strain under its cultivation the 

largest concentration of GA3 was obtained – 172,6 μg/g ADB. At the same time the lowest amount 

of both types of gibberellic acids was synthesized by ineffective strain B. japonicum 604k. Also 

trace amounts of GA7 were found in all extracts.  

Should be noted all strains produced much bigger amount of GA3 than GA4 and GA7. It is 

GA3 that has the highest biological activity in plants among gibberellic compounds. 

Thereby obtained data prove the ability of contrasting by the symbiotic activity strains of 

soybean rhizobia B. japonicum to the synthesis phytohormones gibberellins. Besides there is 

reasons to say about possible perspectives of using low effective strains for stimulation seeds 

germination and raising the productivity of certain plants as preparations not only with nitrogen 

fixing activity, but also with stimulation of gibberellin production activity.  
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Fire blight caused by the bacterium Erwinia amylovora Burr. (Winslow et al., 1920) is a 

serious disease of apples (Malus spp.) and pears (Pyrus spp.) but can also infect other fruit trees and 

many ornamentals species in the Rosaceae family worldwide. This pathogen is considered a 

quarantine bacterium in the European Union and Ukraine. Bacteria cause blight of different organs 

of the tree (blossom, shoots, leaves, fruits and limbs). It is established that in Ukraine the spring and 

summer forms of the disease are characteristic. 

A collection of E. amylovora strains from different plants species and Ukrainian regions, 

isolated from 2012 to 2016, as well as reference strains were used for biochemical studies. The 

Ukrainian strains of E. amylovora grew on different general and selective media producing typical 

colonies. A rod-shaped, gram negative, oxidase negative, facultative anaerobic bacteria produced 

levan in sucrose media but not fluorescent pigment in King’s medium. 

Ukrainian and reference E. amylovora strains were characterized by using the API 20E 

system. After 48 h of incubation at 28 
0
C, all strains were positive for acetoin production and acid 

production from glucose and sucrose, being negative for arginine dihydrolase, lysine decarboxilase, 

ornitine decarboxilase, citrate utilization, H2S production, urease, tryptophan deaminase, indole 

production, and acid production from rhamnose and amygdalin. Some variability was found in β-

galactosidase and in acid production from mannitol, sorbitol and arabinose. Phenotypic studies have 

shown high homogeneity among Ukrainian E. amylovora strains. Most strains belonged to one of 

two major API 20E profiles described for E. amylovora.  

All E. amylovora strains induced hypersensitive reaction in tobacco leaves and could not rot 

potato tuber slices. Assays for pathogenicity on immature pear fruits and for virulence on pear 

shoots gave positive results with all E. amylovora strains assayed. All strains were susceptible to 

streptomycin, tetracycline and kasugamycin. 

The fire blight pathogen E. amylovora is often isolated together with the causative agent of 

bacterial canker and necrosis of the bark of fruit trees Pseudomonas syringae pv. syringae.  

The experiment showed the absence of antagonisms between E. amylovora and P. syringae pv. 

syringae. A mixed infection enhances the disease, which suggests the possible very dangerous 

consequences of the mixed infection, caused be the bacteria E. amylovora and P. syringae pv. 

syringae in Ukraine. 
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Целью исследований было изучить распространенность комплекса маннан-

деградирующих энзимов среди коллекционных и свежевыделенных культур бактерий, 

микромицетов и актинобактерий. В скрининге было использовано 447 мезофильных, 

психротолерантных и термофильных культур (20 родов, 35 видов), выделенных с 

поверхности овощей, фруктов, трав, деревьев, мрамора, кинопленки, зеркал и уплотнителей, 

из почвы, силоса, пищевых и промышленных отходов, пресноводных и морских водоемов, 

желудочно-кишечного тракта рыб и млекопитающих. Для оценки активности культуры 

выращивали в глубинных условиях, в качестве источника углерода и индуктора 

использовали галактоманнан гуара. β-Маннаназную активность в супернатанте 

культуральной жидкости определяли динитросалициловым методом. 

Маннан-деградирующие комплексы микроорганизмов могут различаться по составу, 

активности и свойствам отдельных энзимов. Основными их составляющими являются эндо-

β-маннаназа (ЕС 3.2.1.78), экзо-β-маннозидаза (ЕС 3.2.1.25) и экзо-α-галактозидаза (ЕС 

3.2.1.22). При этом может наблюдаться как синергизм, так и антисинергизм действия 

энзимов, конкурирующих за один субстрат. Показано, что продукция β-маннаназ 

преимущественно наблюдается у культур, выделенных из источников, богатых 

растительными остатками, которые способствуют селекции организмов, способных их 

гидролизовать. Наиболее активной группой были микромицеты (79 % активных штаммов, 

активность 2-130 ед. акт./мл). 28 штаммов Penicillium aculeatum, P. tardum и P.rugulosum 

продуцировали комплекс из β-маннаназы и α-галактозидазы, а 2 культуры P. aculeatum и  

P. tardum проявляли одновременно β-маннаназную, β-маннозидазную и α-галактозидазную 

активности. Также были выявлены активные термофильные штаммы видов Corynascus 

sepedonium, Scytalidium thermophilum и Rhizomucor tauricus. Среди актинобактерий 

маннаназную активность проявляли 70 % всех исследованных штаммов (2-55 ед.акт./мл), 

причем практически все активные культуры проявляли и α-галактозидазную активность, 

хотя и незначительную, при этом β-маннозидазная вообще не отмечалась. Среди 

бактериальных культур наиболее активными были представители почвенной микробиоты 

Bacillus circulans, B. subtilis, B. mesentericus. Была показана высокая встречаемость  

β-маннаназной активности среди дрожжевых культур, выделенных из почвы и растений. 

Наиболее активными биосинтетиками среди дрожжей (32 % активных штаммов) оказались 

представители видов Сryptococcus albidus, С. gastricus, C. magnus, C. terreus, С. victoriae, C. 

terricola, C. laurentii, Saccharomyces cerevisiae, Williopsis californica, Metschnikowia 

pulcherrima, Pichia anomala и Р.guilliermondii. Активность в супернатанте культуральной 

жидкости составила от 0,2 до 75 Е/мл. У двух штаммов Debaryomyces polymorphus и 

Debaryomyces hansenii var. fabryi была выявлена α-галактозидазная активность.  

Таким образом, пищевые, растительные, древесные отходы и места их накопления 

могут служить наиболее перспективными местами выделения активных штаммов-

продуцентов маннаназ с высоким биотехнологическим потенциалом. 
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Вид Pantoea agglomerans (Beijerinck 1888; Gavini et al. 1989) включає штами 

мікроорганізмів, які раніше відносили до трьох різних видів: Enterobacter agglomerans, 

Erwinia herbicola і Erwinia milletiae. Він належить до Enterobacteriaceae, класу 

Gammaproteobacteria, який представлений анаеробними та ферментативними 

грамнегативними бактеріями. Представники Pantoea agglomerans широко поширені в 

природі як коменсали, епіфіти або ендофіти, а іноді і як патогени, існування яких 

асоційоване з багатьма рослинами, теплокровними та комахами. 

Відомо, що важливу роль у взаємодіях господар-патоген, як у тварин, так і у рослин 

відіграють ліпополісахариди (ЛПС) - основні компоненти зовнішньої мембрани 

грамнегативних бактерій, амфіфільні молекули, утворені унікальною структурою ліпіду А та 

полісахаридним компонентом. Ліпід А є ендотоксичним центром, відповідальним за всі види 

біологічної активності. Антигенна специфічність бактерії визначається О-специфічним 

полісахаридом (ОПС) - найбільш варіабельною частиною молекули ЛПС, тонкі варіації в 

структурі якого використовуються для створення внутрішньовидових серологічних 

класифікаційних схем. 

Дослідження ЛПС P. agglomerans свідчать про те, що їх вихід становить від 3 до 

14.0%, що не перевищує показники, отримані для деяких штамів роду Pseudomonas (32%). 

При цьому вихід ЛПС із клітин більшості штамів перевищує середні показники, характерні 

для інших представників Enterobacteriaceae (5%). 

Хімічна ідентифікація очищених препаратів ліпополісахаридів P. agglomerans 

показала, що вони характеризувалися наявністю вуглеводів (23-45 %, у залежності від 

штаму), а також незначною кількістю білка та нуклеїнових кислот. ЛПС досліджуваних 

штамів P. agglomerans виявилися досить гетерогенними по моносахаридному складу. Аналіз 

жирнокислотного складу показав присутність жирних кислот, що містять у ланцюзі від 12 до 

18 атомів вуглецю. Домінуючою в ліпідах А ЛПС всіх досліджених штамів була 3-ОН-С14: 0 

(27,6 - 60,6 % в залежності від штаму), яка є своєрідним маркером для всієї родини 

ентеробактерій. 

В складі ЛПС всіх досліджуваних штамів P. agglomerans виявлено 2-кето-3-

дезоксиоктонову кислоту (до 2,1 %), яка є обов'язковим компонентом ЛПС грамнегативних 

бактерій. З літератури відомо, що відносна молярна частка КДО в молекулі ЛПС може 

змінюватись у залежності від ступеня її токсичності. Показано, що при окисненні 

нетоксичних ЛПС максимум поглинання хромофора регіструвався при 550 нм, а токсичних 

ЛПС -  зміщувався в короткохвильову область до 534 нм. Серед 14-ти досліджуваних зразків 

максимуми поглинання при 550 нм були зареєстровані для трьох штамів. Максимуми 

поглинання хромофору для п’яти штамів були зсунуті в короткохвильову область (525-540 

нм). Для інших п’яти штамів було зафіксовано два піки поглинання: 410 і 530 нм. І тільки 

для одного штаму максимум поглинання хромофору був зареєстрований при 435 нм. 

Одержані результати дають можливість припустити, що ЛПС досліджуваних штамів 

характеризуються різним ступенем токсичності. 
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Ліпополісахариди (ЛПС) фітопатогенних бактерій відіграють важливу роль у 

взаємодії цих бактерій з рослинами. Саме цим молекулам властива здатність індукувати 

синтез низки біоактивних медіаторів, зокрема, продуктів генів захисту і антимікробних 

метаболітів.  

Одним з перших етапів відповіді рослини на біотичний стрес, який може бути 

спричинений ЛПС, є утворення активних форм кисню (АФК), зокрема пероксиду водню і 

супероксид аніон-радикалу. Вказані сполуки задіяні у процесах росту і розвитку рослини, а 

також у її реакціях на зміни умов навколишнього середовища. Відомо, що АФК впливають 

на генетичний матеріал організмів, зокрема різке зростання вмісту цих сполук може 

спровокувати пошкодження ДНК. 

Нами встановлено, що ЛПС збудника базального бактеріозу Pseudomonas syringae pv. 

аtrofaciens виявляють здатність порушувати цілісність хромосом у рослинних клітинах. 

Питання механізму та специфічності дії ЛПС  фітопатогенних бактерій P. syringae щодо  

рослинних клітин залишається недостатньо вивченим. Відомо, що виникнення мутацій у 

клітинах людини і тварин за участю ЛПС пов’язане із оксидативним стресом. Ймовірно, що 

такі самі процеси відбуваються і за дії ЛПС на рослинні клітини. Проте дані літератури щодо 

здатності ЛПС підвищувати вміст кисневих радикалів у рослинах суперечливі. 

При вивченні впливу ЛПС P. syringae pv. аtrofaciens на рослини використали насіння 

та проростки цибулі ріпчастої, яку найчастіше обирають як тест-організм для вивчення 

впливу на генетичний апарат рослин, та пшеницю, яка є рослиною-хазяїном досліджуваного 

збудника. 

ЛПС збудника базального бактеріозу пшениці виявляє фітотоксичний вплив на 

насіння як цибулі ріпчастої, так і пшениці. Важливим свідченням токсичного впливу ЛПС на 

рослини є інгібування мітотичного індексу, яке відмічали при пророщуванні насіння цибулі 

ріпчастої в розчинах ЛПС. 

ЛПС P. syringae pv. аtrofaciens впливає на рівень ферментів системи 

антиоксидантного захисту (супероксиддисмутази, каталази, пероксидази) у цибулі ріпчастої.  

Одержані результати дають підстави вважати, що деструкція хромосом у клітинах апікальної 

меристеми цибулі ріпчастої опосередкована оксидативним стресом, який індукується  ЛПС 

P. syringae pv. atrofacіens.  

Інокуляція рослин пшениці P. syringae pv. аtrofaciens призводить до зростання 

активності ферментів каталази і пероксидази та істотного скорочення пігментного складу 

інфікованих листків. ЛПС P. syringae pv. аtrofaciens також впливає на рівень каталазної і 

пероксидазної активності. 
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Представители Pantoea agglomerans широко распространены в природе как 

комменсалы, эпифиты или эндофиты, существование которых ассоциировано со многими 

растениями, теплокровными и насекомыми. Они трансформировались в патоген, 

вызывающий различные типы поражения высших организмов: гнили, пятнистости, галлы 

(опухоли) на растениях, оппортунистические инфекции у человека и животных. Переход 

бактерии в хозяин-специфичный галлообразующий патоген произошел благодаря 

приобретению плазмидных островов патогенности (PАI). Важную роль во взаимодействиях 

хозяинпатоген как у животных, так и у растений играют липополисахариды (ЛПС), 

специфические структурные особенности которых могут иметь хемотаксономическое 

значение для грамотрицательных бактерий и, в частности, для представителей вида P. 

agglomerans, который является довольно гетерогенным по своим свойствам. Поскольку в 

настоящее время в литературе очень мало данных относительно выделения и характеристики 

липополисахаридов фитопатогенных представителей P. agglomerans, целью данной работы 

было изолировать ЛПС из трех штаммов P. аgglomerans 8674 (типовой), а также 7969 и 7604 

(из коллекции микроорганизмов ИМВ НАН Украины), провести их химическую 

идентификацию, выявить между ними серологические взаимосвязи, а также установить 

структуру О-специфического полисахарида ЛПС P. аgglomerans 7969. Общими для ЛПС 

всех трех штаммов были рамноза и глюкоза. В ЛПС P. аgglomerans 7969 присутствовала 

также фукоза. Преобладающей в липидах А ЛПС всех исследованных штаммов была 3-ОН-

С14:0 кислота, от 28.0 до 39.1% в зависимости от штамма. В ЛПС только одного штамма P. 

аgglomerans 7969 обнаружена 2-ОН-С14:0 кислота. В липидах А некоторых бактерий могут 

присутствовать заместители, которые изменяют биологические свойства не только ЛПС, но 

и всей бактериальной клетки. В частности, при присутствии 4-амино-4-дезокси-L-арабинозы 

в молекуле липида А, клетки бактерий становятся резистентными к полимиксину В. 

Поскольку все три исследованных штамма P. agglomerans 8674, 7604 и 7969 оказались 

чувствительными к действию полимиксина В, что выражается диаметром зоны отсутствия 

роста (50, 16 и 60 мм, соответственно), то можно сделать вывод, что липополисахариды, 

экстрагированные из этих бактерий, не содержат в составе липида А такой заместитель, как 

4-амино-4-дезокси-L-арабинозу. Особенности компонентного состава ЛПС определяют 

серологическую специфичность микробной клетки, обусловленную антигенными 

детерминантами, которые могут быть доступными для узнавания клетками других 

организмов. Реакцией двойной иммунодиффузии в агаре по Оухтерлонии показано, что все 

исследуемые ЛПС в гомологичных системах проявляли активность антигена. Результаты 

перекрестных серологических реакций свидетельствуют о принадлежности двух штаммов P. 

agglomerans: 8674 и 7604 к одной и той же серогруппе. Серологическая специфичность 

бактериальной клетки определяется структурой О-специфического полисахарида (ОПС). 

Изучение структуры повторяющегося звена ОПС P. agglomerans 7969 свидетельствует о ее 

гетерогенности, которая обусловлена нестехиометрическим (~ 25%) замещением остатка 

GlcNAc в положении 6 глицерол-1-фосфатом. 

→3)-α-L-Rhap-(1→6)-α-D-Manp-(1→3)-α-D-Fucp-(1→3)-β-D-GlcpNAC-(1→Gro-1-P-

(O→6) 
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Цитоплазматичний циклічний дігуанозинмонофосфат (цикло-ді-ГМФ) є вторинним 

месенджером бактерій, який регулює численні фізіологічні процеси: систему міжклітинної 

комунікації, утворення біоплівок, рухливість, диференціювання, вірулентність. В залежності 

від концентрації цього регулятора бактерії здійснюють перехід від вільного, рухливого 

способу життя до прикріпленого існування у складі біоплівок. Встановлено, що цикло-ді-

ГМФ комплексно впливає на різні стадії формування біоплівки  Pseudomonas aeruginosa, 

починаючи  з адгезії клітин до поверхні і до етапу розпаду. Ця сполука регулює біосинтез 

компонентів матриксу біоплівки, сигнальних молекул системи кворуму, біосурфактантів. 

Залежність напрямку змін інтенсивності тих чи інших процесів від внутришньоклітинної 

концентрації цикло-ді-ГМФ призвела до конструювання численних мутантних штамів з 

гіпер- або гіпопродукцією вторинного месенджера. Їх використання дозволяє поглибити 

знання щодо ролі цієї молекули, зокрема, на молекулярному рівні, а також встановити 

можливість управління процесами утворення і розпаду біоплівок через влив на систему 

обміну цикло-ді-ГМФ. 

Метою даного дослідження було встановлення особливостей утворення біоплівки та 

рухливості клітин штамів P. aeruginosa PA01, P. aeruginosa PA01 pJN2133 та P. aeruginosa 

PA01 wspF, що відрізняються за вмістом цикло-ді-ГМФ. 

Отримані результати показали, що мутантні штами суттєво відрізняються від дикого 

штаму P. aeruginosa PA01 за здатністю утворювати біоплівку. Штам з низьким вмістом 

цикло-ді-ГМФ (P. aeruginosa PA01 pJN2133) за масою біоплівки поступається двом іншим 

штамам: у 4 рази штаму РА01 та у 5,5 рази штаму wspF, який має підвищенний вміст 

вторинного месенджера. Досліджувані штами відрізняються не тільки за масою біоплівок, 

але і за їх морфологією. За даними світлової та конфокальної мікроскопії штам  pJN2133 не 

утворює характерних для РА01 грибоподібних структур, його біоплівка містить дуже дрібні 

мікроколонії і здається "моношаровою". Штам P. aeruginosa PA01 wspF, маса біоплівки 

якого у 1,4 рази вища ніж у дикого штаму, формує невеликі компактні грибоподібні 

структури, до складу яких входить не більш половини біомаси. Тому, на відміну від РА01, 

його біоплівка виглядає дещо розмитою.  

Дослідження основних типів руху, притаманних P. aeruginosa, показало, що найбільш 

рухливими є клітини P. aeruginosa PA01 pJN2133. За діаметром зони розповсюдження клітин 

шляхом  свармінгу (роїння) він перевершує дикий штам у 1,5 рази, а штам wspF – у 12 разів. 

У разі твітчингу (смикання) клітини даного штаму були активнішими у порівнянні з РА01 та 

wspF у 4 і 2,4 рази, відповідно. За здатністю до плавання штами можна розташувати 

наступним чином: pJN2133 > wspF > РА01. На тлі підвищеного вмісту цикло-ді-ГМФ (штам 

wspF) пригнічується здатність до роїння. Діаметр розповсюдження клітин становить лише 5 

мм, що у 8,6 рази менше ніж у дикого штаму. У той же час, штам wspF виявився активнішим 

у порівнянні з РА01 при переміщенні двома іншими видами рухів.  

Підсумовуючи одержані дані можна заключити, що здатність до утворення біоплівки 

штамами з різним вмістом цикло-ді-ГМФ та морфологічні характеристики біоплівок, 

принаймні частково, опосередковуються особливостями рухливості їх клітин. 
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Досліджено вплив ліофілізації на штами родів Rhodotorula, Rhodosporidium, Phaffia, 

що депоновані в Інституті і є продуцентами каротиноїдів. Штами ізольовані із філосфери 

рослин, ґрунту, повітря, стічних вод, отримані як мутанти із природних ізолятів.  

Для ліофілізації вирощували штами до стаціонарної фази росту на сусло-агарі. В 

якості захисного використовували середовище Файбича. Ліофілізація: заморожування - доба 

при -50
0
С, сублімація - 24-30 годин при -15

0
С до вакууму 0,05 мм.рт.ст., досушка - 3 години 

при +20
0
С, температура десубліматора -75ч-80

0
С. Зберігали матеріал в темноті при +4

0
С або 

-20
0
С в ампулах , запаяних під вакуумом. Відновлювали культури регідратацією протягом 1 

хвилини у фізрозчині та висівом на СА самої культури та її 10-кратних розведень. 

Контроль життєздатності клітин Rhodotorula glutinis Y-5002 в динаміці показав, що 

при заморожуванні вона втрачається не суттєво, сублімація дає значно більшу втрату клітин 

(до 77%), а зберігання висушеного матеріалу призводить у перші кілька років до поступового 

зниження титру клітин, однак надалі з 5 до 19 року значної загибелі клітин не відмічали. 

Термін зберігання R. glutinis Y-5002 склав 19 років при виживанні 3% клітин. Прогнозоване 

зберігання при цих умовах при допустимому кінцевому титрі 10
3
/мл– до 88 років. 

Константа швидкості відмирання μ висушених клітин різних штамів варіює від  

-0,02 до -0,4 рік
-1 

, виживання не залежить від виду і є штамоспецифічним. Так, 

умовний щорічний процент втрати життєздатності клітин у штамів Rhodotorula варіює від 

0,2 до 5,1%, Phaffia – від 2 до 16%, Rhodosporidium - 5,8%. Це визначає відповідно різні 

прогнозовані терміни їх зберігання. Зокрема, штами P. rhodozima мали прогнозовані терміни 

зберігання як більше 100 років, так і лише 6 років.  

Аналіз показав, що при зберіганні ліофілізованого матеріалу μ корелює з величиною 

клітин (R=-0,97), мірилом якої є середній об’єм. Раніше ми виявили подібну залежність у 

штамів Saccharomyces cerevisiae (R=-0,3). Різну стійкість до зберігання в залежності від 

величини клітин дріжджів відмітили у голландській колекції.  

Каротин-синтезуючі дріжджі краще виживають ніж сахароміцети, що може бути 

обумовлено не тільки розмірами клітин, а і каротиноїдними пігментами клітинної мембрани, 

що забезпечують більшу стійкість дріжджів до несприятливих факторів. 

Після ліофілізації та зберігання у 6 із 9 досліджених каротин-синтезуючих дріжджів 

встановлено підвищення рівня дисоціації колоній, появу колоній з «секторним ростом», 

мікроколоній та колоній з різною інтесивністю пігментації, збільшення слизоутворення. Ці 

зміни виявлені лише у першому пасажі при регенерації штамів і вказують на стресову дію 

сублімації щодо клітин, що обумовлює необхідність пасажування для відновлення всіх 

функціональних властивостей.  

Встановлено, що штами R. glutinis зберігають білок- і каротин-синтезуючу активність.  

Таким чином, виживання досліджених штамів дріжджів при ліофілізації і зберіганні є 

штамоспецифічним. Більшість мають достатньо низькі швидкості відмирання клітин, що 

дозволяє проводити їх успішне довготривале зберігання. При ліофілізації і зберіганні 

дріжджі не втрачають основні продуктивні властивості, проте холодовий шок та сублімація 

призводять до тимчасового підвищення рівня популяційної мінливості. 
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Зелені сіркобактерії є винятково фотолітоавтотрофами. Діоксид карбону у них 

редукується у відновному циклі трикарбонових кислот, який забезпечує бактерії 

попередниками для біосинтезу клітинних компонентів, зокрема вуглеводів та білків. Глюкоза 

у клітинах зелених сіркобактерій знаходиться як у вільному, так і у полімеризованому стані. 

Вміст глікогену у клітинах Chlorobium limicola IMB К-8 може сягати від 5 до 12 % сухої ваги 

клітин за їх вирощування у модифікованому середовищі GSB. 

Метою нашої роботи було дослідити вплив органічного та мінерального живлення на 

процеси нагромадження глюкози та глікогену у клітинах C. limicola IMB K-8. 

Встановлено, що окреме нітрогенне та фосфорне голодування призводить до 

стимулювання анаболізму глікогену і зростання нагромадження його вмісту до 70-80 мг/г 

сухої ваги клітин. Одночасне голодування по обох цих сполуках спричиняє збільшення 

вмісту глікогену до 100 мг/г сухої ваги клітин. 

Раніше нами було встановлено, що з усієї різноманітності органічних 

низькомолекулярних інтермедіатів, лише внесення у середовище пірувату і ацетату 

супроводжувалось зростанням вмісту глікогену у клітинах C. limicola IMB К-8, що очевидно 

пояснюється функціонуванням у досліджених бактерій циклу Арнона, в процесі роботи 

якого утворюється ацетат, який за участю ацетаткарбоксилази перетворюється до пірувату з 

подальшим його включенням у реакції глюконеогенезу. Показано, що за умов нітрогенного і 

фосфорного голодування, внесення ацетату у середовище культивування стимулює 

збільшення вмісту глікогену до 120 мг/г сухої ваги клітин. Слід зазначити, що за цих умов 

біомаса досліджених бактерій зменшується.  

Аналогічні дослідження були проведені за умов нітрогенного і фосфорного 

голодування та додаткового внесення пірувату та ацетату. За цих умов також спостерігали 

незначне зниження біомаси C. limicola IMB К-8, проте вміст глікогену зростав до140 мг/г 

сухої ваги. 

Інкубація клітин C. limicola IMB К-8, вирощених за умов нітрогенного та фосфорного 

голодування за внесення ацетату та пірувату, у середовищі GSB, яке містило 20% магній 

сульфату не супроводжувалось зростанням вмісту глікогену. Аналогічні результати 

спостерігали і за відсутності MgSO4 в інкубаційній суміші. 
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Постійно виникає селекція і розповсюдження стійких штамів мікроорганізмів 

стосовно антибіотиків, які широко використовуються для лікування інфекційних 

захворювань. Постійно відбувається впровадження в клінічну практику нових безпечних і 

ефективних препаратів. Тому ми вирішили провести пошук високоактивних антимікробних 

препаратів серед нових фосфонiєвих сполуки.  

Отримані нами попередні результати по вивченню антимiкробної та протигрибної 

активностi трифеніл (α,β) нафтилметилфосфоній хлоридів стосовно 6 тест-культур 

мікроорганізмів (Staphylococcus aureus АТСС 25 923, Escherichia coli АТСС 25 922, 

Enterococcus faecalis АТСС 29 213, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27 853, Bacillus subtilis 

8236 F 800, Candida albicans АТСС 885 - 653) показали високу антимiкробну та 

протигрибкову активностi i потребують їх поглибленного дослідження. А саме, три речовини 

з групи трифеніл (α,β) нафтилметилфосфоній хлоридів, які володiли найвищою 

антимiкробною активнiстю, ми дослідили на більш широкому спектрi референтних культур 

мiкроорганiзмiв. 

Антимiкробну активність з групи трифеніл (α,β) нафтилметилфосфоній хлоридів 

вивчали за допомогою мiкрометоду з використанням одноразових полiстиролових планшет 

та мiкротитраторів Такачi стосовно 14 референтних штамів грампозитивних та 

грамнегативних мiкроорганiзмiв. 

Дослiджуванi речовини (I-III) володiють високою антимiкробною активністю 

відносно грампозитивних мiкроорганізмів (S. aureus 209, Micrococcus luteus АТСС 3941, 

вегетативних клітин Bacillus cereus АТСС 10 702). Так, їх мiнімальні iнгiбуючi концентрацiї 

щодо S. aureus 209 знаходяться в межах 1,95 - 3,9 мкг/мл; M. luteus АТСС 3941 – 0,975-3,9 

мкг/мл; B. cereus АТСС 10 702 – 3,9-7,8 мкг/мл.  

Грамнегативні мікроорганізми виявились помiрно чутливими (Yersinia 

pseudotuberculosis 623, Yersinia enterocolitica 1466, H. alrui 3168, Salmonella typhimurium 441, 

Proteus vulgaris 4636, Proteus mirabilis 410, Shigella flexneri 1a, Shigella sonnei IIId, E. coli O55,  

E. coli ), мiнімальнi інгiбуючi концентрацiї коливались в межах від 62,5 до 250 мкг/мл.  

Стосовно C. utilis ЛИА – 01 дослiджуванi речовини продемонстрували помiрну 

протигрибну активнiсть, їх мінiмальні інгiбуючi концентрацiї знаходились в межах 31,2 – 

62,5 мкг/мл. 

Отже, трифеніл (α,β) нафтилметилфосфоній хлориди володіють високою 

антимiкробною активнiстю стосовно грампозитивних мікроорганізмів (S. aureus 209, 

M. luteus АТСС 3941, вегетативних клітин B. cereus АТСС 10 702) та помiрною щодо 

грамнегативних мікроорганізмів і дріжджоподібних грибів роду Candida.  
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В последнее время появились единичные работы о том, что липополисахариды (ЛПС) 

– компоненты наружной мембраны грамотрицательных бактерий, являющиеся основным 

фактором их патогенности, при введении в организм могут влиять на фибринолитический 

фермент, который превращает плазминоген крови в активный плазмин. Поскольку действие 

ЛПС на протеазы бактерий ранее не изучалось, целью нашей работы было исследовать 

изменяется ли активность протеаз бацилл под влиянием липополисахаридов, в частности 

такого представителя фитопатогенных бактерий как Pantoea agglomerans, относящегося к 

семейству Enterobacteriaceae. В работе были использованы очищенные путем ионообменной 

хроматографии и гель-фильтрации протеазы Bacillus thuringiensis IMB B-7324,  

B. thuringiensis IMB B-7465 и Bacillus sp. P3, а также ЛПС (в концентрации 0,01 %) Pantoea 

agglomerans 7604, 7969 и 8674. Изучение влияния ЛПС на активность исследуемых протеаз 

проводили инкубированием комплекса протеаза-ЛПС в течение 1 ч при комнатной 

температуре. После окончания времени инкубации остаточную активность ферментов 

определяли по отношению к трудно растворимым белковым субстратам: фибрину, коллагену 

и эластину. Было показано, что ферментативная активность исследуемых протеаз изменялась 

под действием ЛПС штаммов P. agglomerans. Наибольшее влияние ЛПС оказывали на 

фибринолитическую активность протеаз 1 B. thuringiensis IMB B-7324 и Bacillus sp. P3. Их 

активность увеличивалась на 300 и 200 % соответственно по отношению к контролю 

(фермент без ЛПС) под влиянием ЛПС P. agglomerans 8674 и 7604 соответственно. 

Фибринолитическая активность остальных протеаз увеличивалась в пределах от 20 до 100 % 

по отношению к контролю. И только под воздействием ЛПС P. agglomerans 7969 активность 

протеазы 1 B. thuringiensis IMB B-7324 угнеталась на 100 %. 

Под влиянием ЛПС P. agglomerans 8674 и 7969 эластазная активность протеаз 1 и 2  

B. thuringiensis IMB B-7324 и Bacillus sp. P3 увеличивалась на 27,3-100 %. Противоположное 

действие оказывали ЛПС P. agglomerans 7604 и 8674 на эластазную активность протеаз 1  

B. thuringiensis IMB B-7324, B. thuringiensis IMB B-7465 и протеазы 2 Bacillus sp. P3. ЛПС 

всех трёх исследуемых штаммов P. agglomerans незначительно изменяли коллагеназную 

активность протеаз, увеличивая её на 12,5-54,2 % по отношению к контролю и уменьшая её у 

протеазы 2 Bacillus sp. P3 до 45 %. 

Таким образом, существенная активация исследуемых протеаз липополисахаридами 

имела место при гидролизе фибрина. При воздействии ЛПС P. agglomerans тенденция к 

уменьшению протеолитической активности была установлена для протеазы 1 B. thuringiensis 

IMB B-7465 и протеазы 2 Bacillus sp. P3. Возникновение подобных закономерностей может 

быть результатом различий между структурами активных центров ферментов, которые 

вследствие взаимодействия с ЛПС могут по-разному связываться с нерастворимыми 

субстратами. 
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Цианобактерии (Cyanobacteria/ Cyanophytes/ Cyanoprokaryotes) – разнообразная 

группа оксигенных фотосинтетических прокариот с уникальной физиологией, ценнейший 

возобновляемый сырьевой ресурс для получения биологически активных веществ, 

биодизеля, кормов, удобрений, в связи с чем занимают особое место в альгоиндустрии.   

В данной работе проведен поиск функциональных зависимостей эффективности 

растительно-микробного взаимодействия от физиолого-биохимических особенностей 

цианобактерий для выявления эффектов стимуляции / ингибирования роста и развития  

растений при бактеризации. В опытах были использованы два штамма цианобактерий: 

Nostoc linckia (Roth; Born. et Flah 1880) 144 и Nostoc sphaeroides (Kьtzing) 4, 

идентифицированные на кафедре ботаники Мелитопольского государственного 

педагогического университета МОН Украины.  

Динамику изменения рН и биомассы цианобактерий изучали в условиях 

лабораторного опыта. Биомассу цианобактерий определяли по абсолютно сухому веществу 

(а.с.в.)/мл среды. Штаммы культивировали на рекомендованной для выращивания сине-

зеленых водорослей среде в течение 12 месяцев, определяя каждые полтора месяца их 

физиологические параметры. Структуру фотосинтетического аппарата анализировали по 

количественному составу пигментов (хлорофилла а, фикоцианинов и каротиноидов). 

Определяли ферментативную активность оксидоредуктаз (каталаз, пероксидаз, 

полифенолоксидаз) и содержание антиоксидантов (аскорбиновой кислоты и глутатиона) в 

биомассе штаммов. В вегетационном опыте оценивали эффективность бактеризации тест-

растений пшеницы Triticum aestivum L. Для выявления функциональных зависимостей 

различных факторов и процессов использовали корреляционный и дисперсионный анализы, 

многомерный разведочный анализ и компьютерную программу Statistica 7,0. 

Впервые показано, что бактеризация штаммами ностока имеет стимулирующий и 

ингибирующий эффекты на растения, зависящие от физиолого-биохимических особенностей 

штаммов. Для получения гербицидного эффекта необходимо использовать культуру 

цианобактерий штамма 4 с каталазной активностью в диапазоне 69,1-63,8 мкмоль 

Н2О2/г/мин, которая установлена с 4-го по 6-й месяц культивирования. Ингибирующий на 

растения эффект штамма 144 наблюдали при рН 7,9 и максимальном содержании в клетках 

аскорбиновой кислоты (3,1 мг/100 г а.с.в.) на 10-ом месяце культивирования.      

Стимулирующие эффекты на растения исследуемых штаммов выявлены при 

бактеризации штаммом 4 с минимальной каталазной активностью, т.е. в первый месяц 

культивирования цианобактерии. Штамм 144 стимулировал рост растений при параметрах 

среды рН 6,9-7,14 и содержании в клетках аскорбиновой кислоты 0,81-0,25 мг/100 г а.с.в., 

что отмечали через 7,5-9,0 месяцев культивирования. Данные штаммы являются 

перспективными для создания препаратов стимуляторов роста растений и биогербицидов. 

Исследование выполнено в рамках Госзадания РАН и гранта РФФИ 15-29-01272 

офи_м. 

mailto:sv-alex.68@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Pectobacterium atrosepticum – грамотрицательные энтеробактерии, способные 

вызывать заболевания картофеля – "черную ножку" и мягкую гниль. Штамм 21А, в отличие 

от большинства других P. atrosepticum, индуцирует реакцию сверхчувствительности у 

растений табака Nicotiana tabacum. При секвенировании генома P. atrosepticum 21А было 

обнаружено два репликона — хромосомный и плазмидный (коды доступа в GenBank 

CP009125 и CP009126). Последовательности хромосом P. atrosepticum, присутствующие в 

GenBank, имеют очень высокое сходство и практически идентичны по содержащемуся в них 

набору генов (за исключением генов транспозонов и бактериофагов), в связи с чем мы 

предположили, что способность бактерий штамма 21A вызывать реакцию 

сверхчувствительности связана именно с наличием плазмиды и провели анализ 

последовательности этой плазмиды, а также начали экспериментальное исследование ее 

свойств. 

pPA21А имеет размер 32444 н.п. и присутствует в клетке в количестве 3-4 копий. 

Стабильное поддержание этой низкокопийной плазмиды в клетках обеспечивается двумя 

системами токсин-антитоксин, а распространение pPA21А в популяции пектобактерий 

может происходить конъюгативно за счет секреторной системы IV типа (СС4Т), гены 

которой занимают чуть менее половины последовательности плазмиды. Инсерция гена 

гентамицинрезистентности в межгенный участок позволила контролировать присутствие 

маркированного репликона в клетках и исследовать его конъюгативный перенос. 

Внутривидовые (между штаммами E. coli) и межродовые (между E. coli и Pectobacterium 

spp.) скрещивания показали способность плазмиды к конъюгативной передаче с частотами в 

диапазоне 10
-4

–10
-3

, причем делеции генов СС4Т блокировали эту способность. 

Конъюгативный перенос pPA21A::Gm в клетки штамма P. atrosepticum SCRI 1043 

придает последним способность индуцировать реакцию сверхчувствительности у растений 

N. tabacum, что свидетельствует о существенном влиянии плазмиды на вирулентные 

свойства бактерий. Анализ последовательности плазмиды выявил как минимум два гена (pld 

и sir), продукты которых способны оказывать непосредственное влияние на взаимодействие 

с растениями. Кодируемая первым из них фосфолипаза D расщепляет липиды с 

освобождением фосфатидной кислоты – известного вторичного посредника в индукции 

иммунного ответа, в том числе реакции сверхчувствительности. Сиртуин-подобный продукт 

гена sir может оказывать влияние на экспрессию генов растения и менять его иммунный 

статус. Кроме того, три кодируемых плазмидой транскрипционных регулятора также могут 

влиять на вирулентные свойства патогена путем контроля экспрессии других факторов 

вирулентности.  

В настоящий момент идет делеционный анализ плазмиды для подтверждения роли 

кодируемых плазмидой белков в модификации вирулентных свойств пектобактерий. 
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Мікотоксини – це вторинні метаболіти плісеневих грибів, токсичні для тварин та людини. 

Вони виділяються під час паразитування гриба на живих рослинах (ріжки, сажка, фузаріози) ще 

в полі, при зберіганні зібраного врожаю (зерна, бобових, фруктоовочевих культур та ін.) або 

росту (цвілі) на готових харчових продуктах та кормах. Потрапляючи в організм тварин та 

людини (через корми, сировину та готові харчові продукти), вони викликають захворювання – 

мікотоксикози. Окрім загальної інтоксикації, вони можуть спричиняти нефротоксичну, 

імунодепресивну, мутагенну, тератогенну та канцерогенну дії на організм людини та тварин. 

Компанія Biomin (Австрія) проводить щорічні всесвітні моніторинги, які показують 

великі ризики зараження основними видами мікотоксинів на сьогодні. Перелік цих мікотоксинів 

включає афлатоксини, охратоксини, фумонізини, зеараленон, дезоксиніваленол (ДОН) та токсин 

Т-2. У цих моніторингах рівень ризику оцінювався за долею (%) зразків, де хоча б один токсин з 

переліку був виявлений у концентрації вищій за гранично допустиму (за регламентом 

Єврокомісії, ppb): афлатоксини – 2, охратоксини – 10, зеараленон – 50, Т-2 – 50, ДОН – 150, 

фумонізини – 500. Такий моніторинг у 2016 р. був проведений у 81 країні 7 регіонів світу 

(Північна, Центральна та Південна Америки, Європа, Південно-Східна Азія, Ближній Схід та 

Африка). 

Середній показник цього моніторингу становив перевищення рівня хоча б одного 

мікотоксину у 6 з 10 зразків. За регіонами найвищий ризик був показаний у Південній та Східній 

Азії (до 85-86%), найнижчий – на Ближньому Сході (41%). Ця різниця, вочевидь, пов’язана з 

різними кліматичними умовами регіонів, що впливають на ріст, розмноження грибів та 

інтенсивність виділення ними мікотоксинів. 

Крім того, одночасно компанією проводиться моніторинг комплексної контамінації 

мікотоксинами та іншими метаболітами грибів. Загальна кількість речовин, які виявляли у 

зразках, становила понад 380. Цей аналіз виявив у середньому 28 речовин-контамінантів у 1 

зразку. Біля 90% зразків були контаміновані токсинами грибів роду Aspergillus або Fusarium або 

обох цих груп продуцентів одночасно. При цьому 94% зразків містили 10 і більше різних 

метаболічних контамінантів грибного походження. 

На сьогодні відомі різні методи обробки сировини: хімічні реагенти або абсорбенти, 

ферменти, що лізують мікотоксини, або термічна обробка. Найсучаснішим методом є додавання 

до кормів тварин ферментів, що розкладають мікотоксини у травному тракті тварини після 

поїдання зараженого корму. Але жоден з цих методів не застосовувався у масштабі більшому за 

експериментальний або пробний. З методів виявлення (детекції) мікотоксинів найширше 

застосування знайшли високоефективна рідинна хроматографія, мас-спектрометрія, 

імуноферментний аналіз та індикаторні експрес-тести, для яких загальною проблемою є 

залежність результатів від ефективності екстракції мікотоксинів з продукту, сировини або 

корму.  

Усі ці відомості свідчать, що проблема контамінації мікотоксинами на світовому рівні 

далека від вирішення. Залишаються дуже великі ризики отруєння сільськогосподарських тварин 

та людини в усіх регіонах світу. Тому потрібне подальше вдосконалення методів захисту від 

фітопатогенних грибів, суворе дотримання правильних умов зберігання сировини та кормів для 

запобігання їх псуванню, вдосконалення методів детекції або розробка ефективних методів 

деактивації (знешкодження) мікотоксинів у сировині, продуктах або кормах. 
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Дослідженням лікарських рослин займалися багато авторів, однак корисну дію трав 

вони розглядали лише аналізуючи вміст біологічно активних речовин в них. Ми 

припускаємо, що лікувальний ефект лікарської рослинної сировини підсилює ще їхня 

мікрофлора, оскільки мікроорганізми є постійними супутниками не лише людини і тварин, а 

й вищих рослин, у тому числі тих, які використовуються як лікарська сировина. Особливий 

інтерес для нас становить виявлення Bacillus subtilis у відварах,  адже останнім часом учені 

приділяють велику увагу саме до B. subtilis як до одного із перспективних мікроорганізмів 

для виробництва пробіотичних препаратів. Тому метою нашої роботи було дослідження 

морфо-фізіологічних властивостей мікрофлори досліджуваних трав, а саме виявлення 

бактерій B. subtilis, як другого чинника посилення лікувального впливу лікарських рослин.  

Об’єктом нашого дослідження були відвари ромашки лікарської (Matricaria recutita), 

м’яти перцевої (Mentha piperita), меліси лікарської (Melissa officinalis L.) та кропиви 

дводомної (Urtica dioica L.), зібрані в м. Запоріжжя влітку 2014 року.  

Дослідження показали, що у всіх відварах після десятихвилинного кип’ятіння 

залишилися лише спороносні бактерії трьох видів. Перший вид утворював на твердому 

поживному середовищі (МПА) безбарвні, сухі, дрібнозморшкуваті колонії, позбавлені 

блиску, з врослим у субстрат профілем та хвилястим краєм. При мікроскопіюванні були 

відмічені грампозитивні палички розміром 0,7Ч2–5 мкм із заокругленими кінцями, що мають 

спори. Ендоспори еліпсовидні, розміщені центрально та не виходять за розміри спорангія.  

Колонії під номером 2 – блідо-жовті, блискучі, мають округлу форму та однорідну 

маслянисту структуру з краплеподібним профілем та гладеньким краєм. Морфологія 

бактерій наступна: довгі грампозитивні палички (0,5Ч4–8 мкм) із обрубленими кінцями. 

Присутні спори, розміщені субтермінально. 

Третій тип колоній – безбарвний, позбавлений блиску, округлої форми та 

дрібнозернистої структури з плескатим профілем та хвилястим краєм. В об’єктиві 

мікроскопа спостерігаються грампозитивні спороносні палички із заокругленими кінцями, 

розміром 0,3Ч2–3 мкм. 

Зважаючи на те, що в контролі були присутні колонії бактерій лише одного виду, а 

саме B. subtilis, ідентичні наведеному вище опису, можна стверджувати, що бактеріями 

колоній першого виду являється B. subtilis. 

Бактерії колоній під номером 2 та 3 були визначені як представники роду Bacillus. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень, виявивши присутність B. subtilis, 

ми прийшли до висновку, що при лікуванні відварами цих трав людина вживає спільно з 

комплексом БАР, спори та вегетативні клітини B. subtilis, тобто завжди присутній другий 

лікувальний фактор – вплив пробіотичної культури B. subtilis на мікробіоценоз шлунково-

кишкового тракту, що відповідає за імунологічний статус організму. 
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Лектини являють собою гетерогенну групу білків та глікопротеїнів, що здатні 

вибірково і зворотно зв’язувати вуглеводи, не викликаючи змін їх хімічної структури. Вони 

знаходяться у будь-якій біологічній системі, відіграють провідну роль у процесах вуглевод-

білкового впізнавання та володіють широким спектром медико-біологічних активностей. 

Лектини сапрофітних аеробних бактерій роду Bacillus, які досліджуються в Інституті 

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, представляють собою термостабільні 

металонезалежні глікопротеїни з мМ у межах 40–55 кДа, стійкі до коливань pH середовища, 

дії детергентів, тривалого зберігання. Вони є індукторами синтезу природного гамма-

інтерферону, активними інгібіторами адсорбції та репродукції вірусів грипу, герпесу, 

гепатиту С та ВІЛ і характеризуються селективним впливом на пухлини різного ґенезу. 

Отримання позаклітинного лектину штаму Bacillus subtilis ІМВ В-7014 за 

лабораторним регламентом передбачає, зокрема, вирощування цих бактерій у рідкому 

середовищі Гаузе, модифікованому для синтезу лектину, у якому глюкозу (10 г/л) замінено 

на галактозу. Вирощування продуцента в даному середовищі в умовах лабораторного 

ферментера викликає певні труднощі, оскільки глибинна аерація культуральної рідини (КР) 

призводить до втрат лектину за рахунок його переходу до пінної фракції. Відомо, що при 

рості на поживних середовищах деякі мікроорганізми здатні утворювати різні морфологічні 

форми, що можуть відрізняються між собою також і за біологічними характеристиками. Так, 

фенотиповою ознакою штаму B. subtilis ІМВ В-7014 при рості на твердому середовищі є його 

дисоціація з утворенням R- та S- форм, в той час як технологія отримання згаданого лектину 

передбачає використання морфологічного варіанту R-типу. Зміна складу середовища та умов 

культивування даного штаму збільшує дисоціацію і частоту утворення S- форм. 

Для вирішення даних проблем було розроблено нове напівсинтетичне середовище із 

сульфатом амонію в якості джерела азоту. Відмінностей у динаміці змін оптичної густини та 

рН культуральної рідини при періодичному культивуванні у даному середовищі R- та S-

форм досліджуваного штаму у лабораторних ферментерах не відмічали.  Лектинова 

активність КР R-форми мала тенденцію до перевищення такої для S-форми. У культуральній 

рідині обох форм виявлені два мажорних з молекулярними масами (м. м.) 10 і 50 кДа та два 

субмажорних компоненти з м. м. 40 і 75 кДа. S-форма бацил додатково містила два мінорних 

компонента з м. м. 22–25 та 95 кДа, відповідно. Пінна фракція характеризувалась більшим 

кількісним вмістом всіх мажорних компонентів. Зміна складу середовища та умов 

культивування призводили до втрати компоненту лектина з м. м. 55 кДа та появи іншого 

компоненту з м. м. 75 кДа.  
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Найважливішим фактором патогенності C. albicans, що забезпечує деструкцію тканин 

людини, є аспартат протеіназа. Цей фермент концентрується на термінальних кінцях гіфів та 

забезпечує безпосередню інвазію грибів в тканини людини. Дослідниками відзначено, що 

патогенність кандид є мультифакторною, а вірулентність визначається аспартат 

протеіназами. Отже, можливість нейтралізації аспартат протеіназ може стати ефективним 

інструментом антивірулентной терапії при кандидозах. 

Одним із факторів патогенності C. albicans є здатність до формування біоплівок, в 

яких гриби мають більш виражену секрецію аспартат протеіназ порівняно з їх існуванням в 

планктонних формах. Цей феномен дослідники схильні розцінювати як один з механізмів 

підвищення вірулентності грибів у складі біоплівок.  

Метою дослідження було визначення вмісту аспарагінової протеінази в клітинах 

C. аlbicans та її каталітичної активності, також вивчено активність ферментів агресії 

фосфоліпази і протеази. 

Дослідження проводили на 20 клінічних штамах C. albicans виділених від хворих на 

кандидоз та референтних штамах АТСС 885-653 в якості контрольної групи. Каталітичну 

активність аспарагінової протеінази C. albicans оцінювали по зменшенню концентрації 

субстрату – гемоглобіну (Hb) у присутності ферменту. При визначенні фосфоліпазної 

активності C. albicans використовували титрометричний метод у модифікаії Суплотова С.Н. 

Показники виражали в ммоль/лЧгод. Для вивчення протеазної активності використовували 

біуретовий метод, показники виражали в мг/млЧхв 

При визначенні вмісту аспарагінової протеінази C. albicans були отримані наступні 

дані. У всіх клінічних штамах C. albicans показники вмісту аспарагінової протеінази були 

вищі (р<0,05) ніж у референтних штамів. Рівень цих значень становив – (3,7Ч10
7
) ммоль/л та 

(2,5Ч10
7
) 

 
ммоль/л відповідно.  

Показники каталітичної активності протеінази були нижчі у референтних штамів та 

складали – (1,2Ч10
8
) ммоль/лЧхв, для клінічних ізолятів ці показники становили – (1,7Ч10

8
)
 

ммоль/лЧхв. 

Показники фосфоліпазної активності для клінічних штамів становили – (27,3±1,9) 

ммоль/лЧгод., для референтних штамів – (20,1±2,2) ммоль/лЧгод.  

При аналізі протеазної активності у клінічних ізолятів визначено достовірно вищі 

показники (p<0,001), які склали – (0,37±0,04) мг/хв.Чмл, у той час як у референтних штамів 

вони складали – (0,24±0,05) мг/млЧхв. 

Одже, дослідження показало, що достовірне збільшення ферментів агресії у клінічних 

штамів C. albicans може впливати на розвиток інфекційного процесу. Збільшення рівня 

фосфоліпази може сприяти гідролітичному розчепленню жирних кислот в фосфоліпідах та 

руйнуванню імуноглобулінів, тим самим підвищуючи стійкість C. albicans до 

киснезалежного бактерицидного механізму дії фагоцитів. 
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СИНТЕЗ РІЗНИХ КЛАСІВ ФІТОГОРМОНІВ ПАТОГЕННИМИ ДЛЯ СОЇ 

БАКТЕРІЯМИ 
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Нестабільність екологічних умов існування мікроорганізмів призводить до зміни їх 

властивостей, що дозволяє займати не характерні для них раніше екологічні ніші. 

Фітопатологи констатують розширення патогенними бактеріями спектру уражуваних рослин 

та підвищення рівня агресивності умовно патогенних бактерій. Так, відомо що в Україні 

основними збудниками бактеріальних хвороб сої є: Pseudomonas savastanoi pv. glycinea і 

Xanthomonas axonopodis pv. glycines. Сою також здатні уражувати Pseudomonas syringae pv. 

tabaci, Ralstonia solanacearum. Але в останні десятиліття українські дослідники виявили 

ураження сої Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens та Pantoea agglomerans. Такі 

зміни патогенних властивостей збудників захворювань рослин обумовлені набуттям нових 

механізмів вірулентності або удосконаленням вже існуючих. Відомо, що фітогормони беруть 

участь у взаємодії рослина–фітопатоген як фактори патогенності. Саме тому, метою наших 

досліджень був порівняльний аналіз кількісного та якісного складу різних класів 

фітогормонів, що синтезуються патогенними для сої бактеріями в умовах in vitro. 

Встановлено, що рівень синтезу ауксинів і, у більшості випадків, цитокінінів 

фітопатогенними бактеріями прямо корелює з їх патогенними властивостями. Так, поліфаги 

R. solanacearum УКМ В-1109
Т
, P. agglomerans 8490 та C. flaccumfaciens pv. flaccumfaciens 

6564 продукують найбільші кількості ауксинів (1257–1512 мг/г абсолютно сухої біомаси, 

АСБ) і ці ж штами R. solanacearum УКМ В-1109
Т
 та P. agglomerans 8490 синтезують 

найбільше цитокінінів (222–323 мг/г АСБ). Натомість монофаги X. axonopodis pv. glycines 

8609 і P. savastanoi pv. glycinea 8571 синтезують значно менше ауксинів (147–445 мг/г АСБ) і 

цитокінінів (75–102 мг/г АСБ). Встановлена кореляція між механізмом взаємодії бактерій з 

рослиною та кількістю і спектром синтезованих ними ауксинів і цитокінінів. Штами P. 

syringae pv. tabaci 225, P. savastanoi pv. glycinea 8571, R. solanacearum УКМ В-1109
Т
 і P. 

agglomerans 8490 синтезують невелику кількість індоліл-3-оцтової кислоти і індол-3-

карбоксилової кислоти (28–50% від загальної кількості ауксинів), для яких дані сполуки 

можуть відігравати роль додаткових факторів вірулентності, що запускають каскад інших 

механізмів патогенності. А для штамів X. axonopodis pv. glycines 8609 і C. flaccumfaciens pv. 

flaccumfaciens 6564 синтез цих індольних сполук відіграє вирішальну роль у механізмах їх 

взаємодії з рослиною (90–100% від загальної кількості ауксинів). Слід відмітити, що 

достатньо великі кількості зеатин-рибозиду (32–65% від загальної кількості цитокінінів) 

синтезують саме поліфаги R. solanacearum УКМ В-1109
Т
 і P. agglomerans 8490.  

Натомість показано, що синтез фітогормонів з інгібувальною дією абсцизової кислоти 

і етилену фітопатогенними бактеріями сої є штамовою особливістю і не корелює  з їх 

патогенними властивостями. Найбільші кількості абсцизової кислоти продукують штами P. 

syringae pv. tabaci 225, P. savastanoi pv. glycinea 8571, P. agglomerans 8490 (41–97 мг/г АСБ), 

а етилену – R. solanacearum УКМ В-1109
Т
, P. syringae pv. tabaci 225, P. savastanoi pv. glycinea 

8571 (1,3–78 нМ·год
-1

·г
-
).  

Таким чином, для фітопатогенних бактерій сої встановлено зв’язок між шляхами 

взаємодії з рослиною та кількістю і спектром синтезованих фітогормонів стимулювальної дії 

ауксинів і цитокінінів.  
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Явище оксидативного стресу актуальне для дослідження як з точки зору потенційних 

протективних антиоксидативних властивостей молочнокислих бактерій по відношенню до 

макроорганізму, так і з точки зору лабораторного і промислового культивування та зберігання 

бактеріальних культур.  

Відомо, що як і для будь-яких інших стресових факторів, попередній вплив стресора 

помірної дії може підвищувати стійкість біологічних об’єктів до подальшого впливу данного 

фактору у вищих дозах, а також до впливу інших стресових факторів. Такий процес 

називають преадаптацією, а стимулюючу дію, що при цьому спостерігається – гормезисом. 

Дані явища вже досить відомі для ряду живих систем, однак молочнокислі бактерії, що є 

важливим промисловим об’єктом та облігатним компонентом здорової мікробіоти людини та 

тварин, у цьому плані практично не вивчено.  

Метою роботи було дослідження процесу преадаптації штамів роду Lactobacillus до 

оксидативного стресу на прикладі пероксиду водню, встановлення його горметичних доз та 

вивчення характеру їх впливу на фізіологічні показники бактерій. 

Об’єктами дослідження були два штами лактобацил, ізольовані із поверхні рослин - 

Lactobacillus plantarum 11/16 та Lactobacillus plantarum UAE 1/12, а також штам Lactobacillus 

plantarum 47см, що був ізольований із кисломолочних продуктів.  

Початкова стійкість даних штамів була однаковою і становила 0.12% пероксиду 

водню. Було встановлено, що ефективні преадаптаційні дози пероксиду водню, при яких 

спостерігалося явище гормезису, були різні – для штамів Lactobacillus plantarum 11/16 та 

Lactobacillus plantarum 47см – 0.01%, а для штаму Lactobacillus plantarum UAE 1/12 – 

0.0025%. Кінцева стійкість бактеріальних культур також відрізнялася. Для штамів 

Lactobacillus plantarum 11/16 та Lactobacillus plantarum UAE 1/12 це була концентрація 

0.25%, а для Lactobacillus plantarum 47см – 0.5% пероксиду водню. 

Дія ефективних преадаптаційних доз пероксиду водню спричинювала двократне 

зростання кількості клітин при їх культивуванні та підвищення показників адгезії штамів – у 

1.5 – 8 разів. Також для штамів Lactobacillus plantarum 47см та Lactobacillus plantarum UAE 

1/12 спостерігалося підвищення до 25% продукції речовин фенольної природи, що 

розглядаються як потенційні антиоксидантні агенти. У той же час, преадаптація з пероксидом 

водню у більшості випадків пригнічувала антагоністичні властивості досліджуваних штамів. 

Таким чином, було встановлено горметичні дози пероксиду водню для штамів 

Lactobacillus plantarum; виявлено, що їх величина та інтенсивність прояву мають 

штамоспецифічний характер; показано стимулювальний вплив на кількість утвореної 

біомаси, адгезивні властивості та продукцію речовин фенольної природи, у той же час 

відмічено пригнічення антагоністичних властивостей по відношенню до патогенних і умовно 

патогенних мікроорганізмів. 
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В даний час спостерігається значна зміна етіологічної структури інфекційної 

захворюваності, що обумовлено активізацією умовно-патогенних бактерій, зокрема 

Klebsiella pneumoniae. Труднощі лікування багатьох бактеріальних інфекцій пов'язані з 

формуванням в організмі хворого мікробних біоплівок. Бактерії, які утворюють біоплівки, 

здатні виживати за дії антибіотиків у таких високих концентраціях, які не можуть бути 

досягнуті в організмі людини при стандартних терапевтичних дозах. Тому метою даного 

дослідження було визначення дії протимікробних препаратів, які широко використовуються 

у клінічній практиці при гнійно-запальних процесах, на добові біоплівки K. pneumoniae. 

Для досягнення поставленої мети проводили ідентифікацію мікроорганізмів за 

загальноприйнятими мікробіологічними схемами виділення та ідентифікації мікроорганізмів. 

Тестування ізолятів K. pneumoniae на здатність утворювати біоплівки - у полістиролових 

планшетах. Оптична щільність сформованих біоплівок вимірювалася на спектрофотометрі 

«Multiskan ЕХ 355». При обробці результатів використовували параметричну статистику із 

застосуванням програми «Statistica 6» й «Biostat» за допомогою персонального комп'ютера. 

В результаті дослідження встановлено, що за дії гатіфлоксацину у концентрації 0,18 

мкг/мл щільність добової біоплівки знижується у 2,7 рази порівняно з контролем (0,47±0,09 

од.ощ. та 1,29±0,18 од.ощ. відповідно). Гатіфлоксацин у концентрації 0,09 мкг/мл знижує 

щільність добової біоплівки тільки у 1,5 рази (0,88±0,02 од.ощ.). Що стосується дії амікацину 

на добову біоплівку K. pneumoniae, то у концентрації 12,5 мкг/мл щільність добової 

біоплівки знижується у 1,9 рази порівняно з контролем (0,68±0,06 од.ощ.). За дії амікацину у 

концентраціях 0,78 мкг/мл, 1,56 мкг/мл, 3,125 мкг/мл щільність добової біоплівки знижується 

тільки у 1,7 рази (0,76±0,06 од.ощ.; 0,75±0,03 од.ощ.; 0,75±0,08 од.ощ.) порівняно з 

контролем (1,29±0,18 од.ощ.). При визначенні протимікробної дії β-лактамних препаратів на 

добові біоплівки клінічних штамів K. pneumoniae встановлено, що гепатоцеф у всіх 

дослідних концентраціях не пригнічує щільність біоплівок, та їх показники відповідають 

контролю. Аналогічні результати здобуті при визначенні дії іміпенему на добові біоплівки K. 

pneumoniae у концентраціях 3,75 мкг/мл, 7,5 мкг/мл, 15 мкг/мл. За дії іміпенему у 

концентрації 30мкг/мл щільність добової біоплівки K. pneumoniae знижується тільки у 1,7 

рази порівняно з контролем. 

Таким чином, при гнійно-запальних процесах, спричинених K. pneumoniae, доцільно 

застосовувати препарати групи фторхінолонів, а саме гатіфлоксацин, це можна пояснити 

тим, що, як відомо матрикс бактеріальних біоплівок складається з різних біополімерів, 

зокрема полісахаридів, білків, позаклітинної ДНК, а гатіфлоксацин, як типовий представник 

новітніх фторхінолонів, впливає на процеси реплікації бактеріальної ДНК K. pneumoniaе: 

мішенню є одночасно два ферменти, а саме ДНК-гіраза та топоізомераза IV, які змінюють 

просторову конфігурацію молекули ДНК на різних етапах реплікації.  
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ВПЛИВ Cr2O7
2-

 НА ВІДНОВНУ ТРАНСФОРМАЦІЮ SО4
2-

, NO3
-
, NO2

-
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Сульфатвідновлювальні бактерії, які беруть участь в анаеробній деструкції органічних 

речовин, у нішах з низьким окисно-відновним потенціалом здійснюють відновну 

трансформацію сполук сульфуру, нітрогену і металів. Роль цих бактерій у відновленні 

біоценозів техногенно змінених територій з’ясована недостатньо. Метою роботи було дослідити 

здатність різних штамів бактерій роду Desulfovibrio, виділених з озера Яворівське, відновлювати 

Cr2O7
2-

 у процесі анаеробного дихання, а також вивчити вплив K2Cr2O7 на здійснювану 

бактеріями сульфат-, нітрат- і нітритредукцію. 

Бактерії Desulfovibrio desulfuricans ІМВ К-6, Desulfovibrio sp. Yav-6, Desulfovibrio sp. Yav-

8 вирощували 10 діб за анаеробних умов у середовищі Кравцова-Сорокіна за 30°С. Розчини 

Na2SO4, NaNO3, NaNO2, K2Cr2O7 та C4H4O4 стерилізували окремо й вносили в середовище за 

концентрації 3,5 мМ. Для дослідження росту бактерій за використання K2Cr2O7 і C4H4O4 

(контроль) як акцепторів електронів їх вносили у середовище за концентрацій 1,7; 3,5; 5,2; 6,9; 

10,4 мМ. До середовищ з NO3
-
 чи NO2

-
 не додавали NH4Cl. У середовища з NaNO3, NaNO2, 

C4H4O4 чи K2Cr2O7 вносили цистеїн (0,2 г/л). Для визначення впливу K2Cr2O7 на відновлення 

бактеріями сульфат-, нітрат- або нітрит-йонів клітини інкубували годину з K2Cr2O7 за 

концентрацій 0 (контроль); 0,5; 2,5; 3,5 мМ, осаджували центрифугуванням (4025 g, 20 хв,), двічі 

відмивали 0,9 % NaCl і висівали у середовища з 3,5 мМ SО4
2-

, NO3
-
 або NO2

-
. Біомасу визначали 

турбідиметричним методом. У культуральній рідині визначали якісно наявність Cr2O7
2-

 і 

кількісно концентрації HS
2-

 спектрофотометричним методом за утворенням метиленової сині, 

SО4
2-

 турбідиметричним методом за утворенням барій сульфату, NO3
-
, NO2

-
 

спектрофотометричним та NH4
+
 колориметричним методом за утворенням індофенолу. 

Встановлено, що бактерії відновлюють йони біхромату за концентрацій 1,7–10,4 мМ у 

середовищі, що демонструє їх важливу роль у відновній детоксикації довкілля від окиснених 

форм хрому. Із зростанням вмісту K2Cr2O7 у середовищі інтенсивність росту бактерій 

знижувалася. Cr(VI) використовувався клітинами неповністю. Хоча окисно-відновний потенціал 

у пари Cr(VI)/Cr(ІІI) (E0’ = +1,33 В) значно вищий, ніж у пари фумарат/сукцинат (E0’ = +0,03 В), 

використання K2Cr2O7 мікроорганізмами виявилось сповільненим. Найвищу біомасу бактерії 

Desulfovibrio sp. Yav-8 нагромаджували у середовищі з 1,7 мМ K2Cr2O7 (до 1,6 г/л), яка 

виявилася у півтора рази нижчою, ніж у середовищі з C4H4O4. K2Cr2O7 за концентрації 3,5 мМ у 

інкубаційній суміші пригнічував ріст бактерій у середовищі з SО4
2-

 удвічі, утворення бактеріями 

HS
-
 у 2,6 рази та відновлення ними йонів сульфату у 1,8 рази. За впливу 3,5 мМ K2Cr2O7 ріст 

бактерій у середовищі з NO3
-
 знижувався втричі, утворення NH4

+
 інгібувалося у 3,7 рази та 

відновлення йонів нітрату у п’ять разів. Йони біхромату за концентрації 3,5 мМ у інкубаційній 

суміші інгібували ріст бактерій у середовищі з NO2
-
 у 3,4 рази, утворення NH4

+
 у 3,7 рази та 

інтенсивність відновлення нітрит-йонів у 5 разів. Імовірно, нітратредуктаза і нітритредуктаза у 

Desulfovibrio sp. є чутливішими до негативного впливу K2Cr2O7, ніж цитоплазматичні ферменти, 

задіяні у сульфатному диханні цих бактерій. 

Таким чином, завдяки здатності досліджених штамів відновлювати Cr2O7
2-

 у процесі 

анаеробного дихання та метаболізувати широкий спектр полютантів бактерії роду Desulfovibrio є 

перспективними для використання у технологіях, спрямованих на очищення довкілля від сполук 

сульфуру, нітрогену та Cr(VI). 

mailto:moroz_oksana@yahoo.com
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Феноли відносяться до особливо небезпечних забруднювачів довкілля, що 

пояснюється їх високою токсичністю при низьких концентраціях і широким 

розповсюдженням у навколишньому середовищі. Для утилізації фенолів значного 

поширення набувають біологічні методи, перевагою яких є відносно невелика собівартість та 

екологічна безпечність. За даними літератури одними із найбільш перспективних 

мікроорганізмів для очищення забруднених фенолом середовищ є актинобактерії.  

Метою даної роботи було визначення впливу окремих факторів середовища і умов 

культивування на ефективність деструкції фенолу штамом актинобактерій Rhodococcus 

aetherivorans УКМ Ас-602. Відомо, що для зменшення негативного впливу фенолу на 

мікроорганізми і підвищення ефективності його деструкції використовуються різні прийоми, 

зокрема, зменшення концентрації субстрату та додаткове внесення легкодоступного джерела 

вуглецю у середовище культивування, оптимізація його складу та інші. При дослідженні 

впливу різних початкових концентрацій фенолу (200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 1750 та 2000 

мг/л) на ріст та ефективність його деструкції штамом УКМ Ас-602 встановлено, що ці 

показники були найвищими за концентрації фенолу 750 мг/л, при якій його повна утилізація 

і найвищий рівень біомаси спостерігались через 24 год росту. При збільшенні кількості 

фенолу до 1000, 1500, 1750 і 2000 мг/л повне його засвоєння відбувалось за 2, 3, 4 і 5 діб 

відповідно. Встановлено, що при концентрації фенолу в середовищі 750 мг/л штам був 

здатний до росту в діапазоні рН від 5 до 9 і концентрації NaCl до 7%. Оптимальним для 

засвоєння фенолу було значення рН 7,0 і концентрація NaCl – 1%. Визначення впливу 

додаткових джерел вуглецю (глюкози, фруктози і сахарози) на ріст та деструкцію фенолу 

штамом УКМ Ac-602 показало, що при концентрації фенолу 750 мг/л, його кількість в 

середовищі через 24 год росту була близькою до контрольної і складала 0,7 – 0,8 мг/л. При 

використанні різних джерел азоту, встановлено, що більш сприятливими для деструкції 

фенолу були амонійні і змішана форми азоту, а саме - NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, а також 

пептон. Через 24 год росту кількість фенолу у середовищі зменшувалась до 1,0 – 1,5 мг/л. 

Оптимальним джерелом азоту виявився NH4NO3, при використанні якого за 24 год 

відбувалось повне засвоєння субстрату. Нітратні форми азоту – KNO3, NaNO3, а також 

сечовина виявилися менш сприятливими для деструкції фенолу. Так, при використанні KNO3 

залишкова кількість фенолу через 24 год росту дорівнювала 400 мг/л, NaNO3 – 220 мг/л, а 

сечовини – 200 мг/л. 

Здатність до засвоєння високих концентрацій фенолу (2000 мг/л) штамом 

R. aetherivorans УКМ Ас-602 свідчить про перспективність його використання для очищення 

фенольних забруднень довкілля. 
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Загальновідомо, що харчовим продуктам можуть загрожувати не лише фізичні 

чинники, а й небезпечні чинники біологічного походження. Мікроорганізми, що знаходяться 

на поверхні харчових продуктів, можуть призводити до псування продуктів. Але, з іншого 

боку, антагоністичні властивості даної мікробіоти забезпечують природній захист, що сприяє 

зберіганню продуктів. 

Основний бар’єр аллохтонної мікрофлори є упаковка, що захищає продукт від 

псування і збільшує терміни його придатності. Пакувальні матеріали розширили функції 

упаковок, створили певні санітарні умови. Для дослідження було взято 6 взірців одноразової 

посуди – стакани, які були попередньо використані у побуті і зберігалися певний термін при 

кімнатній температурі. 

У подальшому, нами проведено вивчення мікробіоти різних упаковок, які 

використовувалися для збереження продуктів харчування. На МПА відзначався ріст різних 

сапрофітних, патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, серед яких зустрічалися 

представники роду Aspergillus, Escherichia, Staphylococcus, Streptococcus, Streptobacillus. 

Вони склали аллохтонну мікрофлору, яка псує продукти, робить їх не придатними для 

вживання, а часом може спричинити тяжкі харчові токсикоінфекції і токсикози. З метою 

встановлення терміну придатності різних типів тари (папір, поліетилен, целофан), проведено 

моніторинг за культурами Bacillus subtilis, Escherichia coli та Staphylococcus aureus. 

Встановлено, що пакувальна тара не пригнічувала, а стимулювала ріст мікроорганізмів. 

Найбільш закономірно це явище спостерігалося у присутності поліетилен гліколю. 

Додаткові дослідження антагоністичної активності ізольованих мікроорганізмів 

показали, що B. subtilis, E. coli та S. aureus різною мірою проявляли антагоністичну дію. Слід 

зазначити, що бактерії продукували речовини, які пригнічували розмноження 

мікроорганізмів гомологічного (або того ж самого) та близького за походженням видів. Таке 

явище свідчить про здатність ізольованих нами з пакувальної тари мікроорганізмів до 

синтезу біологічно-активних речовин, які адсорбуються до складу харчового продукту, що 

імовірно спровокують імунодепресивний стан. 
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В практичних лабораторіях для зберігання мікроорганізмів  ІІІ-ї групи патогенності, 

таких як стафілококів, коринебактерій, кишкової палички, сальмонел, шигел, клебсієл, 

протеїв, синьогнійньої палички, грибів та ін., проводять посіви у напіврідкий поживний агар 

та інші щільні поживні середовища. Активність цих штамів, збережених за цим способом, 

триває до 3-ох тижнів, що обмежує проведення ідентифікації виділених культур з клінічного 

матеріалу та частих пересівів для їх збереження. 

Окрім того, відомий спосіб зберігання мікроорганізмів за допомогою ліофілізації. 

Недоліком цього способу є те, що для його здійснення необхідні оптимальні умови, які 

потребують технічного оснащення і не завжди можуть бути в практичних лабораторіях. 

Для вирішення цієї проблеми нами розроблене поживне середовище для зберігання 

музейних штамів мікроорганізмів на основі бульйону Мартена, у який додатково вводиться 

вазелінове масло. Вазелінове масло забезпечує анаеробні умови і на цьому середовищі 

досягається подовження терміну зберігання властивостей музейних штамів мікроорганізмів. 

Наше поживне середовище готується на основі пептону Мартена. Для його 

виготовлення очищують свинячі шлунки і пропускають їх через м’ясорубку. Отриманий 

фарш поміщають у бутлі, доливають  воду, підігріту до температури 50 °С, потім додають 10 

мл концентрованою соляної кислоти. Вміст бутля перемішують і ставлять у термостат при 

температурі 45-48 °С. Перші 6-7 годин бутлі періодично перемішують, а потім – відстоюють. 

До кінця 2-го тижня рідина зафарбовується у жовтий колір і на дні утворюється невелика 

кількість гомогенного осаду. Надосадний шар зливають, прогрівають до температури 80 °С 

протягом 10 хвилин і стерилізують в автоклаві.   

Окрім того, готують м’ясну воду: 500 г м’ясного фаршу  заливають 1 літром води, 

додають 4 г хлібних пресованих дріжджів, розведених у невеликій кількості води, поміщають 

в термостат при 37 °С на 12- 14 год., фільтрують, кип’ятять, і знов фільтрують та 

стерилізують. 

Для виготовлення бульйону змішують рівну кількість м’ясної води та пептону 

Мартена, підлужнюють 10% розчином NaOH до рН 8,0-8,2 і додають 0,5% ацетату натрію, 

кип’ятять 5 хвилин і фільтрують. Отриманий бульйон Мартена розливають по 10 мл в 

пробірки, додають 2 мл вазелінового масла і стерилізують при 1 атм. протягом 45 хв. 

Запропоноване поживне середовище дозволяє подовжити термін зберігання та 

активність стафілококів, коринебактерій, кишкової палички, сальмонел, шигел, клебсієл, 

протеїв, синьогнійної палички, грибів та ін., крім стрептококів, до 1 року. На дане 

середовище отриманий патент на корисну модель № 80794. 
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Основну роль в роботі внутрішньоклітинних енергозалежних ферментних систем 

грають фосфорні сполуки. У дріжджів відомі дві основні поліфосфатази: вакуолярна 

ендополіфосфатаза PPN1 і екзополіфосфатаза PPX1, які кодуються відповідними генами 

ppn1 і ppx1. Фізіологічна та біохімічна роль цих ферментів до кінця ще не вивчена, але 

відомо, що PPX1 здійснює гідроліз кінцевих фосфатних груп від  поліфосфатного ланцюга, а 

PPN1 каталізує розщеплення довгих поліфосфатних ланцюгів з утворенням коротких. 

Порушення біосинтезу поліфосфатаз у штамів з делеціями відповідних генів, тягне за собою 

якісні та кількісні зміни вмісту поліфосфатів в різних компартментах клітини і зокрема в 

цитоплазмі та в клітинній стінці дріжджів. Тому метою роботи було дослідити як можуть 

змінюватись цитоморфологічні властивості клітин ссавців при культивуванні зі штамами 

дріжджів дефектними за генами поліфосфатаз. 

Об’єктами дослідження були 4 штами Saccharomyces cerevisiae: штам С1 – 

батьківський штам, С4 – дефектний за геном ppn1, С7 – дефектний за геном ppx1, С8 – штам, 

дефектний за обома генами ppn1 і ppx1. В якості моделі епітеліопдобіних клітин слугувала 

культура клітин MDBK, які походять з нирки бика. Клітини MDBK вирощували у вигляді 

моношару на покривних скельцях. Клітини дріжджів вносили до клітин MDBK у 

співвідношенні 100:1, і витримували у фосфатно-сольовому буфері (PBS, рН 7,2) протягом 

60 хв, після чого відмивали в PBS. Препарати профарбовані флуорохромним барвником 

акридиновим помаранчевим і досліджували за допомогою люмінесцентної мікроскопії. 

Клітини ссавців оцінювали відповідно за розмірами і розподілом основних кольорів (RGB, 

red-green-blue) на цифрових зображеннях зразків. Аналіз цифрових зображень проводили за 

допомогою програми ImageJ. 

Перш за все було показано, що популяція епітеліоподібних клітин представлена 

чотирма основними морфотипами, які відрізняються розмірами, ступенем візуалізації 

внутрішньоклітинних структур (ядро, вакуолі, тощо), а також інтенсивністю накопичення  

акридинового помаранчевого. Виявилося, що величина співвідношення кольорів (Red/Blue, 

Red/Green та Green/Blue) є унікальною для кожного з морфотипів і може використовуватися 

як показник цитоморфологічних змін. В цілому, розміри клітин MDBK не змінювалися 

внаслідок взаємодії із клітинами дріжджів. Проте оптичні показники RGB достовірно 

зростали і досягали максимуму при взаємодії клітин ссавців із клітинами штамів С4 і С8. Всі 

штами дріжджів (і особливо дефектні за ендополіфосфатазою PPN1) призводили до 

зростання в клітинах MDBK величини Red/Green і зменшення інших співвідношень у 1,5-2 

рази. Отриманий результат вказує на утворення фракції щільних клітин із збільшеною 

флуоресценцією в діапазоні RGB, тобто некротичних клітин.  

Таким чином, клітини дріжджів, при взаємодії із епітеліоподібними клітинами MDBK, 

запускають процеси відмирання в останніх і цей ефект посилюється дефектністю за 

ендополіфосфатазою PPN1.  
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Биологические свойства микробных поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

обуславливают их возможное практическое использование в качестве антимикробных и 

антиадгезивных агентов.  По химической природе ПАВ Acinetobacter calcoaceticus IМВ  

В-7241, Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017 и Nocardia vaccinii ІМВ В-7405  являются 

комплексом нейтральных, глико-, фосфо- и аминолипидов. Согласно данным литературы, 

аминолипиды характеризуются наиболее высокой антимикробной активностью. 

Следовательно, повышенное их содержание в составе комплекса  может сопровождаться 

усилением антимикробной активности ПАВ. Однако в большинстве работ отмечается, что 

биосинтез ПАВ с заранее заданными свойствами невозможен, и достичь этого можно лишь в 

результате их постферментационной химической модификации, либо при использовании в 

качестве продуцентов соответствующих генно-инженерных штаммов. 

Ключевым ферментом биосинтеза аминолипидов у штаммов IМВ В-7241, ІМВ В-7405 

и ІМВ Ас-5017 является НАДФ
+
-зависимая глутаматдегидрогеназа. Установлено, что 

активаторами этого фермента у  A. calcoaceticus ІМВ В-7241 являются катионы кальция  

(5 мМ), магния (10 мМ) и цинка (0,001–0,01мМ), R. erythropolis ІМВ Ас-5017 − кальция  

(5 мМ), N. vacсinii IМВ В-7405 − кальция (5 и 10 мМ). Дополнительное внесение или 

повышение содержания активаторов фермента в среде культивирования исследуемых 

штаммов сопровождалось повышением НАДФ
+
-зависимой глутаматдегидрогеназной 

активности в 1,5–3 раза по сравнению с таковой на базовой среде, а также усилением 

антимикробной и антиадгезивной активности синтезированных ПАВ. Минимальная 

ингибирующая концентрация (МИК) по отношению к бактериям и дрожжам ПАВ, 

синтезированных N. vaccinii ІМВ В-7405  и R. erythropolis IМВ Ас-5017 в среде с 

повышенным содержанием Са
2+

, была в 1,8−13 раз, а адгезия тест-культур на абиотических 

поверхностях, обработанных такими ПАВ − в среднем на 7−39% ниже по сравнению с 

показателями, установленными для ПАВ, полученных на базовой среде. 

Увеличение концентрации MgSO4·7H2O до 0,2 г/л, или добавление CaCl2 (0,1 г/л) в 

среду культивирования A. calcoaceticus IМВ В-7241 сопровождалось синтезом  ПАВ,  МИК 

которых была в 1,3−3,5 раза ниже, а степень разрушения биопленок на 7−13% выше по 

сравнению с использованием ПАВ, образуемых на базовой среде. 

Полученные данные предполагают возможность регуляции свойств микробных 

поверхностно-активных веществ в процессе культивирования продуцента, что в перспективе 

позволит получать препараты со стабильными заданными свойствами в зависимости от 

сферы их практического использования. 

mailto:tapirog@nuft.edu.ua
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Дефіцит заліза в клітинах Pichia guilliermondii та низки інших видів дріжджів 

викликає надсинтез рибофлавіну (РФ) внаслідок посилення експресії  більшості структурних 

генів флавіногенезу. У регуляцію синтезу РФ у P. guilliermondii  залучені також 9 генів 

негативного типу дії (RIB80, RIB81, HIT1 та RED1-RED6) та ген позитивного типу дії RIB83, 

пошкодження якого призводить до втрати здатності до надсинтезу РФ. Мутанти з 

пошкодженими регуляторними генами негативного типу дії характеризуються також 

зростанням фериредуктазної активності та підвищеним вмістом заліза в клітинах. Ріст 

мутантів rib80, rib81, hit1 та red1-red6 значно сильніше, ніж штаму дикого типу, 

пригнічується іонами деяких металів зі змінною валентністю - Сo(II), Cd(II), Cr(VI) та Сu(II), 

котрі є найбільш токсичними. Фізіологічна роль і причини виникнення надсинтезу РФ у 

дріжджів за умов недостатнього забезпечення іонами заліза, а також за дії іонів перехідних 

металів до цього часу залишаються недостатньо з’ясованими. 

  Досліджено біосинтез РФ та асиміляцію заліза у штаму дикого типу 

P. guilliermondii і мутантів з пошкодженою регуляцією біосинтезу РФ у відповідь на стрес, 

викликаний іонами кобальту (0,9 мМ СоCI2), кадмію (0,1 мМ СdCI2), хромату (0,5 мМ 

K2Cr2O7). Наявність  у середовищі Сo(II) або Сr(VI) викликає зростання флавіногенної та 

фериредуктазної активності дріжджів, посилення експресії обидвох генів, які кодують 

ферооксидази, а також до підвищення транспорту та акумуляції заліза в клітинах.  

Виявлено, що мутації, які спричиняють надсинтез РФ і акумуляцію заліза в клітинах, 

надлишок Сo(II), Cr(VI), а також дефіцит заліза, викликають оксидативний стрес у 

P. guilliermondii. За цих умов, усі штами-надсинтетики РФ, є чутливими до агентів, які 

викликають оксидативний стрес, та утворюють більше малонового діальдегіду, можливо, 

внаслідок акумуляції заліза, яке, як і інші перехідні метали, може підлягати циклічному 

окисленню-відновленню, спричиняючи появу вільних радикалів. У мутантів із 

пошкодженою регуляцією біосинтезу РФ виявлено істотне зниження каталазної та 

супероксиддисмутазної активності, що також може спричиняти оксидативний стрес.  

Обробка клітин мутанта rib81 N-ацетилцистеїном, який нейтралізує активні форми 

кисню, приводить до зниження продукції РФ. За допомогою ЕПР-спектроскопії показано, що 

РФ суттєво стимулює відновлення хромату до менш токсичного Cr(III). Отримані дані 

свідчать, що біосинтез РФ і асиміляція заліза у дріжджів P. guilliermondii пов‘язані з 

оксидативним статусом клітини. 

mailto:tetyanaprokopiv@gmail.com
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В аспекті пошуку нових біологічно активних речовин до себе увагу привертають 

мікроміцети, зокрема, вид Alternaria alternatа, адже за даними літератури представники роду 

Alternaria здатні синтезувати більше 30 метаболітів, що проявляють різноманітну біологічну 

дію. Тому метою даної роботи була оцінка антибіотичних і фітотоксичних властивостей 

A. alternatа та виділення нових біологічно активних метаболітів. 

За результатами скринінгу 30 штамів A. аlternata показано, що культуральні фільтрати 

(КФ) грибів проявляють низький рівень антибактеріальної активності, зокрема, лише 10% 

штамів були активними щодо Г
+
 тест-культур Staphylococcus aureus та Bacillus subtilis. 

Жоден із досліджених штамів не діяв на дріжджі та Г
–
 бактерії, хоча деякі з метаболітів 

A. аlternata характеризуються такою активністю. Фітотоксичну активність щодо зелених 

водоростей проявляли КФ 12 штамів (40%), більшість з яких (9 штамів) належали до 

фітопатогенів. Такий розподіл фітотоксичної активності між фітопатогенними та 

ендофітними ізолятами дозволяє більш об’єктивно їх диференціювати та характеризувати 

останні як фітосимбіонти, що за дії несприятливих умов можуть проявляти фітотоксичні 

властивості та викликати захворювання рослин. 

З КФ активного штаму A. аlternata 16800 виділено біологічно активний метаболіт – 

«АА2» в кількості 34 мг. Процес виділення тривав у кілька стадій: екстракція етилацетатом; 

очистка екстракту від неполярних ліпідів, білків та пігментів; колонкова хроматографія. 

Виділена сполука проявляла антибактеріальну активність щодо фармакопейних штамів 

S. аureus з діаметрами зон затримки росту тест-культур від 23 до 37 мм (метод паперових 

дисків на агарі). Показано, що сполука не проявляє активності щодо інших тест-культур: 

бактерій, дріжджів, мікроміцетів та зелених водоростей (загалом 23 тест-культури), з чого 

можна зробити висновок, що вона має специфічну протистафілококову активність. 

Дослідження ІЧ-спектру сполуки «АА2» показало, що він характеризується 

наступними піками поглинання: ІЧmax
CHCl3

 см
-1 

 3367, 2924, 2853, 1735, 1665, 1458, 1376, 1244, 

1172, 1110. Отже, можна припустити, що метаболіт «АА2» представлений гетероциклічною 

структурою: бензольним кільцем та, очевидно, ненасиченим циклом, з якими зв’язані три 

метильні групи у різних положеннях, оскільки вони мають різні спектри поглинання. 

Гідроксильна група зв’язана з атомом карбону бензольного кільця. Також в даній сполуці 

присутні кетонова і складноетерна групи, які, можливо, є складовими гетероциклу. 

Порівняння ІЧ та УФ-спектрів сполуки «АА2» з такими у деяких відомих 

мікотоксинів, виділених з A. alternata, дають підстави стверджувати, що отримана речовина 

не є одним з цих метаболітів, проте вона має певну структурну подібність до них, що дає 

підстави вважати її новим, досі невідомим метаболітом. Це припущення підтверджують дані 

специфічної антибіотичної активності речовини «АА2» щодо S. аureus, яка, за даними 

літератури, не притаманна жодному з описаних метаболітів A. аlternata. 
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Рослинні відходи, що накопичуються в процесі сільськогосподарського виробництва, 

мають великий потенціал для використання в біотехнологіях отримання 2G етанолу. Гiдролiз 

лiгноцелюлозної біомаси комплексом грибних целюлаз і ксиланаз дозволяє отримувати 

цукрові суміші, якісний і кількісний склад яких залежить від багатьох параметрів: природи 

рослинного субстрату, ступеня його подрібнення, температури і рН середовища процесу, 

співвідношення буфер–субстрат, наявності і умов попередньої обробки субстрату, складу 

ферментного препарату. Основними продуктами гідролізу рослинної біомаси є целобіоза, 

глюкоза і ксилоза, два останні можуть бути утилiзованi дріжджами для утворення етилового 

спирту. Метою роботи було провести оптимізацію умов біоконверсії пшеничної соломи (ПС) 

комплексним ферментним препаратом з Fennellia sp. 2806 з целюлазною і ксиланазною 

активностями. 

Fennellia sp. 2806 культивували в глибинних умовах на оптимізованому поживному 

середовищі 4 доби. Ферментний препарат з культурального фільтрату гриба отримували 

методом висолювання. Ендоглюканазну (ЕГ), целобiогiдролазну, ксиланазну і β-

глюкозидазну активності визначали за гідролізом Na-КМЦ, фільтрувального паперу, 

букового ксилану і п-нітрофеніл-β-D-глюкопіранозиду відповідно. Попередню обробку ПС 

проводили розчином NaOH з одночасним мікрохвильовим опроміненням. Для оптимізації 

умов гідролізу застосовували статистичні плани Плакета-Бермана і Бокса-Бенкена. РЦ 

визначали модифікованим методом Бертрана. 

Встановлено, що кількість РЦ після обробки ПС комплексним ферментним 

препаратом з Fennellia sp. 2806 перевищувала таку для необробленої препаратом ПС у 

7,7 разів. Дві третини РЦ утворювались у перші 16 год після внесення препарату. Попередня 

обробка ПС дозволила видалити частину лігніну і покращити доступність целюлози для 

ферментів, внаслідок чого швидкість процесу зросла практично вдвічі. Максимальна 

кількість РЦ на кінець гідролізу попередньо обробленої ПС складала 20–23 проти 13–15 г/л 

для необробленої. 

Пiдхiд послідовного двохступеневого використання планів Плакета-Бермана і Бокса-

Бенкена для оптимізації процесу біоконверсії ПС ферментним препаратом з Fennellia sp. 

2806 показав свою ефективність для моделі гiдролiзу складних субстратів комплексними 

ензимними сумішами. Встановлено, що найбільший вплив на процес утворення РЦ мали такі 

параметри: температура, рН, умови попередньої обробки субстрату і його концентрація в 

реакційній суміші. Отримано математичну модель процесу (p≤0,1), за якою in silico 

найбільше РЦ буде утворюватись за температури 50°С, рН 5,0, концентрації субстрату 100 

мг/мл, ЕГ активності 0,012 од/мг субстрату, тривалості процесу 18 год та за умов 

попередньої обробки ПС мiкрохвильовим опроміненням в слабо лужному середовищі. 
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Azotobacter vinelandii – строго аеробний мікроорганізм, ріст якого пов'язаний з 

фіксацією молекулярного азоту за вмісту в середовищі молекулярного кисню. Фіксація N2 є 

енергоємним процесом, що забезпечується окислювальним фосфорилюванням джерел 

енергії. При цьому можуть утворюватися активні форми кисню (АФК), токсичні для 

функціонування нітрогеназного комплексу. 

Надмірне накопичення в клітинах АФК може спричиняти хімічну модифікацію 

біомолекул та призводити до їх окислювального пошкодження. Ці негативні процеси, в 

цілому, обумовлюють розвиток оксидативного стресу.  

Для підтримки оптимального редокс-гомеостазу в клітинах живих систем, зокрема і 

мікроорганізмів, функціонує складний, потужний комплекс ензимних та 

низькомолекулярних антиоксидантів. Ензими (каталаза, пероксидаза, супероксиддисмутаза) 

забезпечують внутрішньоклітинний захист від оксидантів, низькомолекулярні 

антиоксиданти (глутатіон, сполуки фенольної природи, вітаміни, пігменти, поліаміни, 

хелатори йонів змінної валентності) блокують вільнорадикальні процеси у водній та ліпідній 

фазах. 

Відповідно постає актуальне питання щодо дослідження ефективності метаболітного 

комплексу культуральних середовищ перспективних штамів A. vinelandii в інактивації 

агресивних стрес-агентів. Об’єктом нашого дослідження був штам A. vinelandii ІМВ В-7076 – 

компонент комплексного бактеріального препарату Азогран. Антиоксидантні та 

антирадикальні властивості культурального середовища (КС) цього штаму раніше не 

досліджувались. 

Встановлено, що антиоксидантний комплекс КС A. vinelandii ІМВ В-7076 після 24 год 

культивування бактерій характеризувався високими показниками антирадикальної 

активності (АРА) по відношенню до 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразил радикалу – 69,4 % та до 

гідроксильного радикалу – 79,8%. При більш тривалому вирощуванні (48 год) АРА суттєво 

не знижувалась. 

Показано, що відновлювальна здатність антиоксидантного комплексу КС A. vinelandii 

ІМВ В-7076 залишалася високою впродовж 48 та 72 год культивування. Відповідно можна 

припустити, що саме на цей період культивування припадає пік активності сидерофорів – 

відновників йонів Fe
3+

, які продукуються представниками виду A. vinelandii. 

Значна роль в антиоксидантному захисті мікроорганізмів належить фенольним 

сполукам (Ph-OH), основна функція яких полягає в перехопленні вільних радикалів. Так, 

загальний вміст Ph-OH в КС A. vinelandii ІМВ В-7076 зростав впродовж 24 – 48 год 

вирощування бактерій від 19,0  до 69,3 мкг/мл. 

Таким чином, A. vinelandii ІМВ В-7076 – компонент комплексного бактеріального 

препарату Азогран характеризувався досить високими показниками антиоксидантних і 

антирадикальних властивостей культурального середовища впродовж тривалого терміну 

культивування. 
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Зернові культури займають найбільші площі посівів в Україні. Оскільки дія негативних 

чинників призводить до суттєвої зрідженості посівів гречки та озимої пшениці на полях України, 

необхідно проводити передпосівну обробку насіння зернових культур для стимулювання енергії 

проростання і схожості насіння. Провідна роль у цих технологіях належить ендо- і 

епіфітним бактеріям виду. Bacillus subtilis та їх біологічному потенціалу, які посилюють обмінні 

процеси в рослинних організмах, підвищують їх стійкість до хвороб та продуктивність. Мета роботи –

 створення комплексних біопрепаратів B. subtilis та мікродобрив на основі гумінових кислот для 

стимуляції росту рослин, що впливають на адаптаційні процеси метаболізму рослин, які 

підтримуються станом їх фотосинтетичного апарату. 

Матеріалом для досліджень слугували 5 сортів пшениці м'якої озимої: Смуглянка, Подолянка, 

Жайвір, Лісова пісня, Царівна та гречки татарської Fagopyrum tataricum Gaertn (Роксолана). 

Культивування B. subtilis IMВ В-7392 в проводили в МПБ, при 28 
0
С з аерацією 240 об/хв. протягом 48 

год  та наступним центрифугуванням при 6 тис об/хв. Біомасу з титром (1,2±0,02) х 10
10

 см
3
 та окремо 

супернатант культуральної рідини (СКР) ліофілізували. Використовували розчини комерційних 

препаратів Леонардит, Добродій, Біоекофунге. Насіння зернових культур замочували у розчинах 

мікродобрив (Біоекофунге, Леонардит, Добродій, витяжки гумінових кислот та наночасток діоксиду 

церію) й біопрепаратів на основі B. subtilis IMВ В-7392 та у суміші цих мікродобрив. Оцінювали вплив 

передпосівної обробки препаратами на енергію проростання та лабораторну схожість насіння, що 

визначали відповідно на 3 та 10-й день (згідно з ДСТУ 4138-2002), проводили морфометричний аналіз 

проростків. Вимірювання індукції флуоресценції хлорофілу (ІФХ) листків представників 

роду Fagopyrum tataricum (L) Caertn та Triticum aestivum L здійснювали портативним приладом 

"Флоратест" на 12 добу досліду. Доведено, що препарати на основі B. subtilis IMВ В-7392 мають ріст-

стимулюючу дію, оскільки вони забезпечували вищу енерґію проростання, лабораторну схожість 

насіння за умов передпосівної обробки. 

Ріст стимулюючу активність виявляли: препарати на основі B. subtilis IMВ В-7392  

у концентраціях, що наближались до 10
5
 КУО/мл та СКР (1:500) у нативному або ліофільному стані. 

Дослідні препарати, позитивно впливаючи на морфометричні показники рослин, сприяли їх росту та 

розвитку. Встановлено позитивний вплив СКР, що містило продукти метаболізму B. subtilis IMВ  

В-7392, на енерґію проростання, схожість насіння рослин та ріст проростків. Виявлено зростання 

довжини надземної частини у 1,5 рази та поліпшення розвитку кореневої системи проростків пшениці 

та гречки за передпосівної обробки насіння композиціями мікродобрив Біоекофунге, Добродій або 

Леонардит з ліофілізованими препаратами на основі B. subtilis IMВ В-7392. 

Таким чином, передпосівна обробка насіння ліофілізованими препаратами на основі  

B. subtilis IMВ В-7392 та у поєднанні їх із розчинами мікродобрив та витяжки гумінових кислот сприяє 

підвищенню енергії проростання та схожості насіння, виявляє стимулюючу дію на довжину листків 

проростків, активує фотосинтетичні процеси в листках пшениці, що позначається у збільшенні 

ефективності фотохімії ФС II та темнових процесів асиміляції вуглецю. 
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Пурпурові несіркові бактерії космополітно розповсюджені в природі. Більшість видів 

цієї групи мікроорганізмів, зокрема, види роду Rhodopseudomonas, здатні рости анаеробно на 

світлі або аеробно в темряві, використовуючи різні джерела карбону і донори електронів. Ці 

бактерії перспективні для використання у біотехнологіях очищення стічних вод від нітритів, 

гідроген сульфіду, органічних субстратів, важких металів. Клітинна маса може бути 

використана як замінник органічних добрив, як корм для риб або як добавка до кормів із-за 

насиченості білками і вітамінами. 

Нами виділено з води озера Яворівське й ідентифіковано пурпурові несіркові бактерії 

Rhodopseudomonas sp. Ya-2016, які продукують молекулярний водень: після 14 діб 

культивування у середовищі АТСС №1449 з малатом (36 мМ) без СH3COONa та Na2SЧ9H2O 

вміст Н2 становив близько 7,6 % від вмісту газової фази. Концентрація нітрит-йонів (0,724 

мМ) після 18 год культивування у середовищі АТСС №1449 з дріжджовим екстрактом (0,5 

г/л) без СH3COONa та Na2SЧ9H2O знижувалася майже у 180 разів унаслідок їх використання 

бактеріями як донорів електронів аноксигенного фотосинтезу.  

Рівень синтезу молекулярного водню у інших видів цього роду залежить від складу 

поживного середовища, умов культивування та каскаду транскрипційних регуляторів, які 

задіяні в контролі експресії генів нітрогеназно-редуктазного кластера. Для створення штаму-

продуцента молекулярного водню необхідно підібрати маркерні гени, за якими можна 

відслідковувати отримані мутанти. У генній інженерії як маркери найчастіше 

використовують гени стійкості до антибіотиків різних класів. Тому метою даної роботи було 

дослідити чутливість бактерій Rhodopseudomonas sp. Ya-2016 до антибіотиків. 

Rhodopseudomonas sp. Ya-2016 вирощували на агаризованому середовищі TSB на 

світлі або в темряві за 28°С. Чутливість бактерій до антибіотиків визначали методом 

паперових дисків. Високочутливими до досліджуваного антибіотика вважали 

мікроорганізми, зона затримки росту яких перевищувала 25 мм, чутливими – 15−25 мм, 

малочутливими – 11−15 мм. 

Встановили, що бактерії є резистентними до пеніциліну, еритроміцину, тейкопланіну, 

оксициліну та ампіциліну, але чутливими до тетрацикліну та гентаміцину. За росту 

Rhodopseudomonas sp. Ya-2016 в темряві стерильна зона навколо дисків з гентаміцином і 

тетрацикліном була 23 і 20 мм, відповідно. За росту бактерій на світлі стерильна зона 

навколо дисків з гентаміцином і тетрацикліном була 18 і 9 мм, відповідно. 

Отже, бактерії Rhodopseudomonas sp. Ya-2016 є чутливими до гентаміцину і 

тетрацикліну за хемотрофних умов, чутливими до гентаміцину, але малочутливими до 

тетрацикліну за фототрофних умов росту. 
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Одним з актуальних аспектів сучасної біології є розуміння взаємозв’язку між 

фенотиповими та генотиповими характеристиками організму.  

Ми вивчали фізіологічні, біохімічні та генетичні особливості виділених з молочних 

продуктів та шлунково-кишкового тракту (ШКТ) людини штамів дріжджів, що належать до 

роду Saccharomyces. Фізіолого-біохімічні та морфологічні характеристики вивчали з 

використанням традиційних мікробіологічних методів. Аналіз геномної варібельності 

проводився шляхом ампліфікації з праймерами до коротких нуклеотидних повторів (ISSR 

PCR). В ПЛР використовували три праймери до динуклеотидних повторів з наступною 

обробкою отриманих даних та конструкцією дендрограм за допомогою MEGA 6.0. 

Інтегральний аналіз всіх даних виявив, що досліджені штами сахароміцетів утворювали три 

окремі групи в залежності від джерела виділення та таксономічної належності дріжджів на 

рівні виду: група ШКТ, група йогурта та група сиру.  

Наше дослідження показало, що фізіолого-біохімічні характеристики дріжджів були 

пов’язані з їх геномними між- та внутрішньовидовими особливостями, а походження штамів 

значною мірою впливало на розподілення патернів ампліконів в дріжджовому геномі.  
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Відомо, що у рослинних організмах вміст хлорофілу є чутливим індикатором 

інтенсивності фотосинтезу та одним з найважливіших показників, які визначають кількість 

та якість урожаю, що є особливо показовим за дії різноманітних чинників на рослини. Тому 

на чорноземі вилуженому у польовому досліді на базі дослідного поля Інституту були 

проведені дослідження з визначення дії фосфатмобілізивних бактерій Bacillus sp. 2473, 

Enterobacter aerogenes 3271, Enterobacter nimipressuralis 5213, Paenibacillus polymyxa КВ, 

Rhizobium radiobacter 599 на вміст фотосинтетичних пігментів у листках рослин кукурудзи. 

Виявило, що у фазу цвітіння за показником хлорофілу а переважали рослини варіантів з R. 

radiobacter 599 та E. aerogenes 3271 (107,52 та 106,01 мг/100 г листя) порівняно з контролем 

(100,43 мг/100 г листя) та не відрізнялися від варіанту з P. polymyxa КВ (мікробний препарат 

Поліміксобактерин, Посвідчення про державну реєстрацію. Серія А № 03697). Вміст 

хлорофілу в в листках за дії бактерій підвищувався від 70,50 мг/100 г листя (у контролі) до 

97,57 мг/100 г листя (за дії E. nimipressuralis 5213) та сума хлорофілів – від 170,93 до 199,65 

мг/100 г листя у тих же варіантах досліду. Загальний вміст хлорофілів в листках зменшується 

від фази цвітіння до фази молочно-воскової стиглості за рахунок вмісту хлорофілу в і 

становив до 193,80 мг/100 г листя (Rhizobium radiobacter 599).  

Джерелом органічного вуглецю та енергії для росту і розвитку рослин є фотосинтез, 

тому розуміння контролю цього процесу має істотне значення для регулювання врожайності 

сільськогосподарських культур. Нами встановлено позитивну дію досліджуваних 

фосфатмобілізивних бактерій на показник чистої продуктивності фотосинтезу рослин 

кукурудзи у фазі 10–13 листків. Найкращим за цим показником був штам E. aerogenes 3271, 

дія якого зумовлювала збільшення на 285,1 % до контролю. Фотосинтетичний потенціал 

рослин кукурудзи за бактеризації насіння підвищувався від 3,60 (млн.м
2
/га)Чднів у контролі 

до 4,14 та 4,33 (млн.м
2
/га)Чднів за дії Bacillus sp. 2473 та E. aerogenes 3271, що є на рівні з 

показниками варіанту із застосуванням Поліміксобактерину. 

Отже, за дії фосфатмобілізивних бактерій у листках рослин кукурудзи збільшувався 

вміст хлорофілів, що сприяло підвищенню фотосинтетичної активності та чистої 

продуктивності фотосинтезу. Це свідчить про агрономічно цінні властивості досліджуваних 

штамів бактерій – потенційних біоагентів нових мікробних препаратів.  

mailto:tokmakova_ln@mail.ru
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Комплексне дослідження адаптації мікроміцетів до дії хронічного опромінення з 

використанням модельних систем, а саме: прояву позитивного радіотропізму (у 63 штамів 13 

видів 6 родів) та радіостимуляції росту на різних етапах онтогенезу (проаналізовано 156 

реакцій-відповідей) дозволило сформулювати певні закономірності на рівні популяцій, які 

лежать у основі радіоадаптації у досліджених грибів. 

Встановлено, що адаптація до опромінення у мікроміцетів загальна властивість, яка 

формується у великої кількості видів і родів мікроскопічних грибів в умовах хронічного 

опромінення.  

Одним з механізмів, завдяки якому реалізується позитивний радіотропізм у 

мікроміцетів, є локальне утворення мікро- та наномолярних концентрацій пероксиду водню 

при дії опромінення в створеній нами модельній системі. Саме такі низькі  концентрації 

пероксиду водню, на нашу думку, створюють електричне поле, яке викликає електрохімічні 

зміни в мембранах апексів мікроміцетів, що і визначає їхній направлений рух у напрямку 

пероксиду водню, який утворюється при дії опромінення і при цьому відіграє роль 

атрактанту та додаткового джерела енергії для них.  

Встановлено, що одним з екологічно значимих факторів, який визначає частоту 

прояву радіоадаптаційних властивостей у мікроміцетів є рівень радіоактивності місць їх 

існування. 

Експериментально було підтверджено гіпотезу, що одним з механізмів  підтримання 

окисно-відновного гомеостазу мікроміцетів при реалізації їх радіоадаптаційних властивостей 

за умов опромінення є здатність адаптуватися до великих доз опромінення різного типу за 

рахунок змін в їх жирнокислотному профілі та в ступеню ненасиченості клітинних ліпідів. 

Отримані результати свідчать про взаємозв’язок між жирнокислотним складом клітинних 

ліпідів досліджених грибів та наявністю у останніх радіоадаптаційних властивостей. 

Встановлено, що у штамів з радіоадаптивними властивостями активізація прооксидантної 

системи, а саме рівня проміжних продуктів перекисного окиснення ліпідів, супроводжується 

компенсаторним підвищенням активності ключових ферментів антиоксидантного захисту. 

Крім того, у штамів з радіоадаптаційними властивостями, виявлено суттєве збільшення 

антиоксидантної ємності меланінів (ємність низки штамів вища ніж аскорбінової кислоти), 

які є компонентом їх неферментативної антиоксидантної системи. 

В результаті проведеного комплексного дослідження адаптації мікроскопічних грибів 

до дії хронічної іонізуючого опромінення, в умовах модельних систем, що імітували 

відносно високі та малі дози опромінення в зоні відчуження ЧАЕС виявлені основні 

адаптаційні стратегії у формуванні радіоадаптаційних властивостей. Отримані дані можуть 

бути основою для довгострокових прогнозів щодо змін такої важливої компоненти 

біогеоценозу в умовах хронічного опромінення, яка є первинною ланкою багатьох трофічних 

ланцюгів, та її впливу, зокрема, на швидкість міграції радіонуклідів у ґрунті. 
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Мікроскопічні гриби беруть активну участь у кругообігу елементів в природі, зокрема 

металів, і трансформації мінералів. Однак вивченню біогеохімічної діяльності грибів 

несправедливо приділялося набагато менше уваги, ніж прокаріотичним мікроорганізмам. 

Питання природи біоакумуляції і біомінералізації металів грибами є важливою 

складовою геомікології – нового напряму науки щодо ролі грибів у фундаментальних 

геологічних процесах.  

За допомогою мікрофокусної синхротронної рентгеноабсорбційної спектроскопії було 

вивчено особливості просторово-часової динаміки біогеохімічних перетворень купруму, 

біоакумульованого у колоніях Aspergillus niger, що ростуть у присутності малахіту. 

Встановлено, що зміни зв'язуючих купрум лігандів можуть залежати від віку міцелію і 

джерела нітрогену. При дозріванні міцелію у центрі колонії на амонійному середовищі 

фосфатно-малатна координація купруму змінюється оксалатною, а у периферійній зоні 

колонії на нітратному середовищі сульфідна координація змінюється фосфатно-малатною. Ці 

процеси супроводжуються окислювально-відновними перетвореннями купруму Cu(I) на 

менш токсичний Cu(II), що свідчить про утворення термодинамічно стабільних хімічних 

форм металу і його координаційного оточення з плином часу. 



Секція 3: «Фізіологія та біохімія мікроорганізмів» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

155 
 

СВЯЗЬ ПОДВИЖНОСТИ ВОЛЮТИНОВЫХ ГРАНУЛ SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE С ФОСФОРНЫМ МЕТАБОЛИЗМОМ В СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Харчук М.С., Громозова Е.Н.  

 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины,  

ул. Академика Заболотного 154, Київ, 03143, Украина,  

E-mail: sithmcx@ukr.net 

 

Волютиновые гранулы – внутриклеточные структуры, содержащие в основном 

кислоторастворимые неорганические полифосфаты. Они широко распространены среди 

микроорганизмов прокариот и эукариот. Согласно современным данным, кроме 

общепринятой физиологической роли волютиновых гранул как резервирование фосфора и 

энергии, имеется ряд различных функций, таких как хранение и обмен катионов металлов, 

участие в метаболизме полифосфатов, поддержании внутриклеточного рН, осморегуляции и 

т.д.. Целью данной работы было исследовать возможное участие волютиновых гранул 

Saccharomyces cerevisiae в реакции клетки на стресс.  

Объектами исследований были штаммы дрожжей S.cerevisiae с неизменённым 

фосфорным обменом УКМ Y-517 и CRY (родитель) и CRN с инактивированным геном, 

кодирующим полифосфатазу PPN1. Реакцию клеток на сильные стрессовые (гипер- и 

гипоосмотические, щелочные, кислотные, окислительные, спиртовые) стрессы оценивали по 

четырём параметрам: количеству клеток с подвижными вакуолярными волютиновыми 

гранулами (показатель “dancing bodies”), экзополифосфатазной активности (ЭПФА), уровню 

содержания кислоторастворимых полифосфатов (ПолиФ1), жизнеспособности (ЖС). 

Установлено, что при действии сильных стрессов в большинстве случаев количество 

клеток с подвижными гранулами снижалось одновременно с их ЖС у всех исследуемых 

штаммов. Показатель ПолиФ1 также снижался, но в разной степени в зависимости от вида 

стресса. Наиболее сильно уменьшали уровень содержания кислоторастворимых 

полифосфатов щелочной, окислительный и спиртовой стрессы. ЭПФА в большинстве 

случаев возрастала при действии стрессовых условий. С помощью линейного 

корреляционного анализа было установлено, что у штаммов с неизменённым фосфорным 

метаболизмом показатель “dancing bodies” коррелирует с ПолиФ1 и ЖС, которые также 

коррелируют между собой. У мутантного штамма количество клеток с подвижными 

волютиновыми гранулами коррелировало с ЭПФА и ПолиФ1. ЖС и ПолиФ1 также 

коррелировали между собой. Известно, что этот штамм в вакуолях имеет только одну 

высокомолекулярную экзополифосфатазу (>1000 кДа), кодирующий ген которой пока не 

установлен. Согласно нашим данным, вполне вероятно, что этот фермент может принимать 

участие в движении волютиновых гранул в вакуолярном пространстве.  Факторный анализ 

дал возможность оценить, каким образом связаны между собой оцениваемые показатели у 

исследованных штаммов. Установлено, что штаммы с неизменённым фосфорным 

метаболизмом  имеют схожую закономерность: показатели “dancing bodies”, ПолиФ1 и ЖС 

описывались одним уравнением регрессии. У мутантного штамма связь была между “dancing 

bodies”, ПолиФ1 и ЭПФА. Величина для ЖС была высокой, но находилась ниже границы  

достоверных значений. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

подвижность волютиновых гранул чётко реагирующая на стрессовые воздействия, связана с 

фосфорным метаболизмом и может быть индикаторным показателем неблагоприятных 

условий среды для микроорганизмов.  
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В останні десятиріччя науковці України і ряду інших держав значну увагу приділяють 

впровадженню в рослинництво мікробних препаратів, що покращують ріст і розвиток рослин 

та підвищують їх урожайність. Одним з них є комплексний бактеріальний препарат Азогран, 

створений на основі високоефективних штамів азотфіксувальних бактерій Azotobacter 

vinelandii ІМВ В-7076 та фосфатмобілізувальних бактерій Bacillus subtilis ІМВ В-7023. За 

внесення цих бактерій в ґрунт на них буде діяти ряд фізико-хімічних факторів, наночасточки 

природних мінералів, а також різні катіони. Цей вплив може призводити до підвищення в 

клітинах рівня активних форм кисню (АФК), які здатні спричиняти оксидативний стрес. 

Важлива роль в запобіганні накопичення в клітинах надлишкових кількостей АФК 

належить супероксиддисмутазі (СОД), активний центр якої може містити іони Мn
2+

, Fe
2+

 чи 

інших металів. Нами показано, що за культивування A. vinelandii ІМВ В-7076 в середовищі, в 

яке вносили наночасточки глинистих мінералів бентоніту чи сапоніту, СОД-активність 

зростала. Більш помітне підвищення цього показника спостерігали за росту бактерій в 

середовищі, яке містило 1,0 г/л наночасточок бентоніту та 0,5 мМ іонів Мn
2+

. В цьому 

випадку СОД-активність була на 17,5 % вищою у порівнянні з варіантом, де бактерії 

вирощували в середовищі з 1,0 г/л бентоніту і на 31,5 % вищою за їх культивування без 

цього мінералу та іонів Мn
2+

. Вирощування досліджуваного штаму азотобактера в 

середовищі з наночасточками сапоніту та іонами Мn
2+

 супроводжувалось менш помітним 

підвищенням їх СОД-активності. 

Культивування A. vinelandii ІМВ В-7076 в середовищі, що містило 0,25 мМ іонів Fe
2+

, 

незначно стимулювало СОД-активність. Підвищення вмісту цих катіонів у середовищі 

супроводжувалось інгібуванням даної активності. Однак за вмісту 1,0 г/л наночасточок 

бентоніту чи сапоніту СОД-активність бактерій досягала максимальних значень при більш 

високій концентрації іонів Fe
2+

 (0,5 мМ). Отримані результати свідчать про суттєвий вплив 

наночасточок природних мінералів бентоніту, сапоніту та іонів Мn
2+

 і Fe
2+

 на 

супероксиддисмутазну активність досліджуваних бактерій. 
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Інтродукція мікроорганізмів, компонентів бактеріальних препаратів, у агроекосистеми 

вважається одним з ефективних, економічно вигідних і екологічно безпечних засобів 

корекції мікробних процесів у ризосфері рослин з метою покращення їх росту, розвитку і 

підвищення продуктивності. При цьому комплексні бактеріальні препарати, які створюються 

на основі двох чи декількох видів бактерій із різними властивостями, спричиняють 

різноспрямовану позитивну дію на рослини і тому є ефективнішими порівняно з 

монопрепаратами. Вирощування зернобобових культур, зокрема сої, займає значне місце у 

сільськогосподарському виробництві України. Тому створення комплексних бактеріальних 

препаратів для сої є актуальним. Виходячи з цього, метою роботи було дослідження 

взаємовідносин між бульбочковими бактеріями сої Bradyrhizobium japonicum та Azotobаcter 

vinelandii, а також рядом фосфатмобілізувальних бактерій роду Bacillus з метою створення 

мікробних композицій синергічної дії для рослин сої. 

В роботі використовували бактерії B. japonicum 634б (виробничий штам селекції 

Всеросійського інституту сільськогосподарської мікробіології, Санкт-Петербург – Пушкін), 

B. japonicum N, A. vinelandii ІМВ B-7076, Bacillus subtilis ІМВ В-7023, Bacillus pumilus 3, 

B. pumilus 4, Bacillus megaterium 2, B. megaterium 9 (виділені у відділі мікробіологічних 

процесів на твердих поверхнях). Для визначення антагоністичної активності азотобактер 

культивували на середовищі Ешбі 3 доби, бацили – на пептонному середовищі 2 доби чи на 

середовищі Мєнкіної 3 доби, брадіризобії – на манітно-дріжджовому середовищі 5 діб. 

Дослідження антагоністичних властивостей мікроорганізмів здійснювали методом лунок. 

Визначали діаметр зон затримки росту тест-мікроорганізмів навколо лунки у мм, 

враховуючи розмір лунки (8 мм). 

Показано, що негативному впливу з усіх досліджених бактерій підлягали лише 

брадіризобії. Так, зони повної відсутності росту B. japonicum 634б під впливом B. subtilis 

ІМВ В-7023 становили 14-17 мм, для B. japonicum N спостерігали зони повної затримки 

росту 10-15 мм. B. megaterium 9 спричиняли зони пригнічення росту B. japonicum 634 

навколо лунки 12-13 мм, із них повної затримки 9 мм, для B. japonicum N спостерігали зони 

пригнічення росту навколо лунок 10-12 мм. Під впливом A. vinelandii ІМВ B-7076 

відбувалось деяке пригнічення, але не повна відсутність росту B. japonicum 634б (14-15 мм), 

яке із часом культивування ставало менш помітним. Слід відмітити, що бактерії B. pumilus 3, 

B. pumilus 4, B. megaterium 2 на пригнічували ріст ризобій. 

Виходячи з отриманих результатів, для комплексного препарату сої можливо 

створити композиції на основі бульбочкових бактерій B. japonicum 634б і B. japonicum N та 

фосфатмобілізувальних штамів B. pumilus 3, B. pumilus 4, B. megaterium 2. 
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Мікроскопічні гриби здатні синтезувати основні класи фітогормонів і таким чином 

впливати на фізіологічні процеси рослин. Відомо, що ендофіти сприяють подоланню 

рослинами біотичних та абіотичних стресових факторів. Вивчення здатності мікроміцетів з 

різних екотопів синтезувати фітогормони, зокрема, ауксини і цитокініни є важливим як для 

дослідження симбіотичних та асоціативних взаємовідносин з рослинами, так і для розробки 

нових біопрепаратів із фітостимулювальною дією. 

Об’єктами досліджень були два штами Penicillium funiculosum, ізольовані з різних 

екотопів: ендофітний 16795 і сапротрофний 16790. Ідентифікацію досліджених штамів 

проводили за допомогою ПЛР ампліфікації і сіквенування ITS ділянок. Штами визначено як 

Talaromyces funiculosus (анаморфа Penicillium funiculosum) і зареєстровано в GenBank за 

номерами KY620212 і KY865175 відповідно. Штами мікроміцетів зберігаються в колекції 

культур мікроскопічних грибів відділу фізіології та систематики мікроміцетів ІМВ НАН 

України. Культивування мікроміцетів проводили в глибинних умовах протягом 6 діб. 

Якісний і кількісний склад ауксинів і цитокінінів визначали методом 

спектроденситометричної тонкошарової хроматографії. Кількість продукованих 

позаклітинних гормонів виражали у мкг на 1 г абсолютно сухої біомаси (АСБ). 

Показано, що штам-ендофіт синтезує на 30% більшу кількість фізіологічно активної 

для рослин індол-3-оцтової кислоти порівняно з сапротрофом. Також цей штам утворює 

неактивні форми ауксинів: ІОК-гідразид, індол-3-бутират та індол-3-карбоксальдегід 

47,0±2,36, 19,0±1,33 та 5,0±0,23 мкг/г АСБ відповідно. Сапротрофний штам синтезує на 

160% більшу кількість ІОК-гідразиду та на 60% – індол-3-карбоксальдегіду. Слід зазначити, 

що у ендофітного штаму не фіксували індол-3-карбінол, що утворюється внаслідок 

деградації ІОК, у той час як у сапротрофа виявляли незначну його кількість – 1,2±0,71 мкг/г 

АСБ. Сумарний рівень синтезу ауксинів є вищим на 23% для сапротрофа, проте ендофіт 

синтезує на 30% більшу кількість ІОК. 

Встановлено, що досліджені штами P. funiculosum синтезують біоактивні та 

транспортні форми цитокінінів. Так, ендофіт продукує більшу кількість зеатину, 

ізопентиніладеніну та ізопентиніладенозину на 30, 100 і 60%, ніж сапротроф. Проте, 

сапротрофний штам показав на 80% вищий рівень синтезу транспортної форми цитокініну 

зеатинрибозиду. Слід зазначити, що загальна кількість цитокінінів, синтезованих штамом-

ендофітом, була на 50% більшою, ніж у сапротрофа. 

Таким чином, синтез ендофітом P. funiculosum більшої кількості ІОК і загальної 

кількості цитокінінів, а сапротрофом – сумарного рівня ауксинів свідчать про те, що 

досліджені фітогормони відіграють різну фізіологічну роль у встановленні штамами з різних 

екотопів симбіотичних та асоціативних взаємовідношень з рослинами. 
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Превентивний аналіз ризиків, які несуть аеробні та факультативно-анаеробні 

спороутворювальні мікроорганізми роду Bacillus, вкрай важливі для харчових галузей 

агропромислового комплексу України, теоретично необхідні і практично доцільні, бо дозволять 

виробляти нові конкурентоспроможні харчові продукти гарантованої якості та мікробіологічної 

безпеки. Мікроорганізми групи Bacillus cereus викликають хвороби харчового походження та є 

потенційно ентеротоксичними для людини, тому метою роботи було проведення молекулярно-

генетичної діагностики ентеротоксигенних бактерій B. cereus у свіжій та консервованій рослинній 

сировині.  

Для розробки методики визначення в харчових зразках регламентованих бацилярних 

контамінантів моделювали інфікування штамами B. cereus з колекцій культур кафедри біохімії, 

мікробіології та фізіології харчування ОНАХТ і мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ 

імені І.І. Мечникова, а також штамами бацил, ізольованими з промислово поширених в Україні 

видів рослинної сировини і продуктів їх переробки. Зразки консервів та рослинної сировини було 

інокульовано добовою культурою кожного із тест-штамів (~10
8 

КУО) у співвідношенні 1:1. 

Способи попередньої обробки проб рослинної продукції з центрифугуванням 1 хв при 2000 об/хв 

для видалення залишків органічних речовин та подальшим фільтруванням через нітроцелюлозні 

мембранні фільтри «Millipore» d 0,22 мкм  або повторним центрифугуванням за розробленими 

режимами було обрано для подальших досліджень щодо визначення чутливості даної методики. 

Для швидкого виділення і очищення ДНК бактеріальних клітин використовували набір F1021 

(SureFast
® 

PREP Bacteria, CONGEN Biotechnologie GmbH, Germany). 

Визначено контамінованість епідеміологічно значимими мікроорганізмами B. cereus 

зразків рослинної сировини і продуктів її переробки, яка становить від 16,7% для свіжих фруктів 

до 72,7% для спецій і прянощів. Для проведення молекулярно-генетичної діагностики 

мікроорганізмів-контамінантів групи B. cereus за допомогою ПЛР було здійснено підбір 

наступних пар групо- та видоспецифічних олігонуклеотидних праймерів: 1) BCGSH-1F, BCGSH-

1R для гену groEL; 2) nhe AF, nhe AR для ентеротоксичного гену nhe A. Для виявлення чутливості 

ПЛР застосовували наступні концентрації B. сereus у рослинній продукції: від 10
1
 до 10

8
 КУО/мл.  

Усі тестовані штами B. cereus утворювали амплікон в 400 п.н. до гену groEL, який 

характерний для представників групи B. cereus. За застосування специфічних праймерів nhe AF і 

nhe AR утворювалися амплікони розміром 553 п.н. у всіх досліджених штамів B. cereus, що вказує 

на наявність у даних мікроорганізмів гену nhe A, що має найбільшу поширеність і токсичність 

його продукту, яку пов’язують з основною роллю у харчових отруєннях. При проведенні 

оптимізації параметрів ПЛР температура 50є С виявилася оптимальною для відпалу праймерів nhe 

AF та nhe AR гену до nhe A виду B. cereus. Мінімальна кількість клітин B. cereus, яку можна 

виявити у консервованій продукції методом ПЛР із застосованими праймерами дорівнює 10
2 

КУО/мл, що свідчить про високу чутливість ПЛР. 

Таким чином, в результаті роботи розроблено методику підготовки зразків харчових 

продуктів і сировини та проведено ПЛР з метою прискореного визначення в зразках промислово 

поширених в Україні видів рослинної сировини і продуктах ентеротоксигенних  штамів B. cereus. 
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The microorganisms existing naturally as biofilms have a number of advantages compared 

to planktonic forms. One of such advantages is the increased resistance to antimicrobial agents, 

disinfectants, and adverse environmental conditions. Thus, a rate of antimicrobial compound 

resistance of microorganisms that form biofilms may be twice or even three times higher than the 

one of the planktonic forms. In addition, it is believed that the formation of mixed biofilms that 

consist of different species of microorganisms is one of the mechanisms of infectious processes 

become chronic. Traditional antimicrobial therapy is not always effective enough toward biofilms. 

That is why the study of a modern nanocomposite materials capacity to inhibit the initial stages of 

the adhesion and further development of biofilms allows establishing the new generation of 

antimicrobial agents that will prevent the formation of biofilms on any of biotic and abiotic 

surfaces. 

It is known that a cell adhesion is a crucial stage of biofilm development, as further 

processes such as persistence of pathogenic cells and the formation of biofilm itself will depend on 

it. The action of advanced antimicrobials shall be directed to the inhibition of biofilm growth. One 

of the strategies of such effects may be blocking the initial stages of adhesion. In view of this, in the 

paper, it was studied the effect of functionalized silica microspheres with adsorbed Cu
2+

 ions on 

their surface and without them toward the ability of test cultures (C. albicans UCM Y-690, C. 

ammoniagenes UCM Ac-732, S.aureus ATCC 25923 ) to adhere and form biofilms in general. As 

in previous studies, we have found that the functionalized silica microspheres mentioned above 

inherent antimicrobial activity. It was shown that test cultures were different in their ability to 

adhere. For a 120-minute exposition, the highest index of adhesion (AI=92.1%) was found for 

C. albicans UCM Y-690, while for S. aureus ATCC 25923 and C. ammoniagenes UCM Ac-732, it 

was 89.9 and 61.3%, respectively. After a contact with functionalized silica microspheres (with a 

concentration of 0.01%) for 120 minutes, a decrease of microbial cell adhesion in 1.4 times was 

reported. Implementing microspheres with Cu
2+

 ions absorbed led to significant adhesion inhibition. 

The most compelling impact on adhesion compared to control cells was reported for C.albicans 

(AI=34.5%). The effect of such microspheres on S. aureus was lower (AI=56.5%), and almost no 

effect on C.ammoniagenes cells was found (AI=51.6%). Using Kraskela-Wallis criteria (p=0.05), it 

was shown a statistically significant difference in the ability of S.aureus ATCC 25923 (p=0.033) 

and C.albicans UCM Y-690 (p=0.02) to form biofilm in the presence of silica microspheres 

compared to a control group. However, under similar conditions, no statistically significant 

difference (p=0,095) for C.ammoniagenes UCM Ac-732 was found.  

The examination of the adhesive properties of test cultures and their ability to form biofilms 

was performed using plastic Petri dishes, where sterile glass slides were placed. 

Thus, the results showed that functionalized silica microspheres, especially those consisting 

of Cu
2+

 ions absorbed can be considered as promising agents used against the biofilm formation. 

This research was carried out in the framework of the SASPRO Programme No. 1298/03/01. 

mailto:furtat.im@gmail.com
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The frequent use of antibiotics not only once-resistant bacteria for the same antibiotic but 

extends it to include a list of antibiotics from the same category or group, and misuse of antibiotics 

is costly as it leads to becoming microbes around health care centers resistant to antibiotics. the 

result is also becoming some patients who are carriers of colonies of microbes resistant to 

antibiotics, which represent a source of transmission to another group of patients within the health 

centres. Factor is the spread of antimicrobial resistance to antibiotics is the indiscriminate use of 

these drugs in health centres or individuals. So based on the value of the project and its importance 

to the impact of some antibiotics in the pharmaceutical market of Libya to some types of bacteria 

causing hospital acquired infections as a practical study. 

The aim of study was to test the sensitivity of bacteria causing hospital infections to 

antibiotics available in Libyan pharmacies. 

The effect of nine commonly used antibiotics (Ampicillin, Amikacin, Chloramphenicol, 

Ceftraxone, Penicillin G, Tetracycline, Ceftazidime, Vancomycin, Nalidixic acid) on three types of 

bacteria causing Hospital Acquired Infection( H.A.I) S.aureues , K. pneumoniae, E.coli. The Kirby-

Bauer method was used to test antibiotic sensitivity. The results were achieved through practical 

study and apply experiences with in Microbiology Laboratory of the Institute of science and 

technology-Misallata all recorded results using Microsoft Excel Office program tables. 

By observing the results, Staphylococcus aureus is highly resistant to Ampicillin, 

Ceftraxone, Tetracycline, Nalidixic, Vancomycin, Penicillin G. While the results showed the 

sensitivity of bacteria to antibiotics Amikacin, Ceftazidime, Chloramphenicol Chloramphenicol. 

The results shows Klebsiella pneumonia is resistant to all antibiotics used in research. 

E. coli is resistant to the antibiotics Ampicillin, Ceftraxone, Tetracycline, Vancomycin, 

Penicillin G. While the results showed the sensitivity of bacteriuria for both Amikacin, Ceftazidime, 

Chloramphenicol, Nalidixic acid. 

Through the results shows that all species of bacteria used in the research have shown strong 

resistance to Ampicillin, Ceftraxone, Tetracycline, Vancomycin, penicillin G. 

mailto:Gomanagoma96@yahoo.com
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During annual influenza epidemics the incidence is about 10% of the population, and during 

pandemics that number increases by 4-6 times. Bacterial complications after flu such as otitis media 

and acute sinusitis and others are possible.  

The aim of study was to evaluate population composition and colonization level of the nasal 

microbiota in patients with acute URTI for further exploration the possibility of predicting the risk 

of complications. 

The specimen taken from nasal cavity of 52 patients with acute respiratory infections and flu 

were collected by sterile swabs taking care to avoid a contact with nares. Samples were investigated 

by microbiological technique. Microbes were identified by usingmicrobiological analyzer Vitek-2 

Compact-15. 

The population structure of the nasal mucosa microbe variety in examined patients was 

represented by 98 strains.  

Populations of various staphylococci (76.9 % of cases) and streptococci were dominated 

(40.4 % of cases) on nasal mucosa of patients with acute URTI. Nasopharyngeal mucosa of these 

patients was colonized by such populations as Corynebacterium spp. (25.0 %), Enterococcus spp. 

(13.9 %), S. aureus (11 %), Kocuria kristinae (8.3 %), Moraxella cataralis (5,6 %), Granilicatella 

adiacens (5.6 %). In rare populations of Neisseria spp., M. lylae, H. influenza e, E. coli, and C. 

difficile were revealed. 

Some differences in the colonization levels of bacterial populations as well as structure of 

nasopharyngeal microbial community in patient with viral URTI and secondary bacterial infections 

were observed. In particular, in specimen of patients with acute sinusitis staphylococci such as S. 

aureus (37.5 % of cases), other staphylococci (31.25 %) and various types of streptococci (25 %) 

were dominating. Besides, in specimen from these patients Neisseria spp. (12,5 %) and Rothia 

mucilaginosa (12.5 %) and in 6.25 % of cases Granilicatella elegans, C. difficile, Corynebacterium 

spp., Moraxella cataralis, P. fluorescens were found. 

The highest rates of colonization levels are reached by streptococci - 7,88 lg CFU/ml. 

However, E. coli, which is found in single cases, also had high levels of nasal mucosa colonization - 

8,68 lg CFU/ml. 

There are some quantitative differences in the composition nasal mucosa microbiocenosis in 

patients who have different comorbidities and different levels of cause the main process, make it 

possible to analyze and predict the probable etiology of bacterial complications and therefore, in 

time to prevent them. 

 

 

http://www.tdmu.edu.ua/en/


Секція 4: «Медична, ветеринарна мікробіологія та імунологія» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

164 
 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF COMPOSITE APPLICATION OF 

PHYTOPREPARATIONS AND PROBIOTICS TO CORRECT ORAL CAVITY 

MICROBIOTA 

 

Krivtsova M.V., Rivis O.U., Koguch T.T. 

 

Uzhhorod national universty, 

Voloshina str., 32 Uzhhorod, 88000, Ukraine 

E-mail: f-k-m-79@mail.ru 

 

Drug resistance of microorganisms to antimicrobial preparations has considerably grown 

over the past several decades, which fact explains the necessity for the search for qualitatively new 

alternative approaches to the treatment of inflammatory diseases and restoration of the oral cavity 

microbiota. In this connection, it proves important not only to search for the new preparations with 

antibacterial and antioxidant properties but to develop a set of measures providing for the 

restoration of the oral cavity microbiota after surgical interventions, intake of antibiotics, etc. 

Because of that, there is a keen demand for the development of new strategic approaches to 

antimicrobial therapy. Vegetable preparations often tend to show a high level of direct antimicrobial 

activity. Besides, the strains being part of probiotic preparations show a high level of antagonistic 

activity, restore the broken microbiocoenosis, and stimulate both specific and nonspecific factors of 

immune protection. Because of that, the combined complementary activity of the use of 

phytopreparations and probiotics may be deemed a promising direction of treatment of certain 

infections, especially those caused by opportunistic pathogenic bacteria. 

To study the effect of the phytopreparations upon the bacteria isolated from the oval cavities 

of patients with periodontitis, the following preparations were used: wormwood tincture (Absinthii  

herba), peppermint (Mentha  piperita L.), Rotocan, Chlorophyllipt, calendula infusion, and 

eucalyptus infusion (Eucalypti  viminalis  folia). As test culture, the following bacteria from the 

ATTC (American Type Culture Collection, USA) collection were used to identify the antimicrobial 

activity of ready-mixed pharmaceutical compositions:  Escherichia  coli  ATCC 25922, 

 Staphylococcus  аureus  АТСС 25923, Streptococcus  faecalis  ATCC 29212  and yeast  Сandida  

albicans  ATCC  885-653; clinical bacterial strains:  S. aureus, Streptococcus  salivarius, 

 Enterobacter  sp.,  Neisseria  sp.,  Lactobacillus  sp. and yeast  C. albicans  isolated from the oral 

cavities of patients with periodontitis, and Bacillus  subtilis  УКМ В-5007 and  Bacillus  

licheniformis  УКМ В-5514 isolated from probiotic Biosporin, and  Bacillus  clausii  isolated from 

probiotic Normaflore. 

We have ascertained that the wormwood-based composition was the only preparation that 

did not affect the bacteria forming the active base of Biosporin. At the same time, this 

phytopreparation did affect most of the opportunistic pathogenic microbes taking part in the test. 

There fore we consider it proper to study the possibility of combination of these preparations (a 

phytopreparation and a probiotic) with the purpose of integrated correction of the oral cavity 

microbiocoenosis. In the other cases all probiotic strains proved susceptible to vegetable extracts 

(tinctures), which presupposes that phytopreparations may be applied sequentially (with time 

difference) with probiotics as part of the composite therapy used to treat periodontium diseases. 
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From the moment they were first discovered and defined, probiotics, prebiotics, and 

synbiotics have been the centre of truly revolutionary discoveries in medicine. This has particularly 

been the case in the studies of epigenetic mechanisms of human microbiome regulation. They have 

helped to clarify that both infectious and noncommunicable diseases trigger chronic inflammation 

which is directly connected with the loss of commensal microbiome biodiversity of the human 

mucosal sites. This disrupts the ratio of the main representatives of the microbiome and therefore 

inhibition or failure of their functions. 

These characteristics are: 1) unique to each individual; 2) specific, and therefore diagnostic 

for each type of disease. 

New ideas about the uniqueness of the human microbiome and its decisive role in the health 

of the population today substantiate the idea of individualization of treatment approaches for 

patients (patient stratification) and individualized prevention. The latter being the prevention of 

diseases of the population through the specific implementation of personalized nutrition. Embodied 

in this is the selection of different biotics (pro-, pre-, syn-, pharma- and immuno-biotics). 

Thus, the implementation of individual approaches provides for a personal evaluation of the 

microbiome functionality and range of its (microbial) metabolites in correlation with other immune 

and metabolite biomarkers of health. These along with lifestyle assessment and individual behavior 

and the use of the algorithm to determine personalized nutrition or individual biotics appointment 

means that the use of biotics should be specific and individual. 

Based on these approaches we designed and created the new drugs, DiLactiVAG and 

ProPhyLactOR. 

They are designed for directed correction of microbiota in two important niches 1) the 

mucous membranes of the mouth and gut to prevent caries and its frequent association with 

childhood enterocolitis; 2) the vaginal microbiome through the combined actions of adjusting the 

gut microbiome and regulating the immune system. 

At the core of both biotics modifiers is the initial composition of synergistically selected 

microorganisms of the normal commensal microbiota and prebiotic ingredients extracted from 

edible plants. Their composition can be changed and adapted according to the individual patients 

and to any nosology. We also previously developed and successfully tested algorithms of 

personalized nutrition 1) for the treatment of diabetes type 2; 2) for the treatment of childhood 

obesity. 

This is done by selecting the necessary components and their specific combination in 

accordance with existing bioactive substances databases and their impact on representatives of 

commensal, pathogenic and opportunistically pathogenic microbiota. 

One of the key aspects in the development of such specified, truly personalized biotics is the 

geographical aspect, because on the one hand the microbiome state is adjusted by different local 

epigenetic factors including diet (composition, properties, content of biologically active compounds 

and impact) and on the other hand, determined by local factors. 

We believe that such biotics are as promising as mono- or fixed structure pro-, pre- and 

synbiotics due to the fact that in addition to the impact of functionality regulation, their selectivity 

also helps to restore the individuals’ microbiome biodiversity.  
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Most gram-negative bacteria (including those of Pasteurellosis) in the pathogenesis have no 

leading factor that determines the intense immune response formation. To intensify the response we 

suggest cloning of a donor culture with the expressive pathogenic action in plasmid vectors by 

using genetic material of the recipient culture.  

The research tasks are the following: to choose conditions for creation and selection of 5 

virulent pasteurella strain clones which are non-susceptible to the streptomycin with low residual 

virulence. To hybridize the most useful clones of virulent pasteurella with the virulent strain E.coli 

and to directionally select them. 

The principal idea of the project is the application of the microorganisms’ interspecific 

hybridization method to obtain clones with genetically stable properties. 

Implementation stages: creation and selection of 5 clones of the avian pasteurella which is 

non-susceptible to the streptomycin with low residual virulence. 

There are two autonomic mutations in the mutating clone genome: one in the gene- 

suppressor Su-Str and the other - in the streptomycin locus. It reduces the culture virulence 10
4
-10

5
 

times. Double blocking of the virulence makes the residual virulence low and stable (1x10
9
 microbe 

cells (MC)) for white mice, compared to the datum value (1x10
3
). 

1) The residual virulence of the selected clones was examined by conducting 10 passages in 

the white mouse organism. LD50 under hypodermic infection of CBA line mice with bacterium 

suspension in the dose of 50-100 LD50 was controlled. The residual virulence of the strains mustn’t 

exceed the value of 10
5
 -10

6
 MC. 

2) The Str-+ determinant conservation stability is examined by the method which implies 

property inheritance analysis of the 5 clones of the initial strain Pasteurella multocida with useful 

properties. They are cultivated in the solid nutrient medium without adding any selective antibiotic 

during 10 passages. All the clones are examined for Str+ marker by the replication method. They 

must retain streptomycin resistance. 

Condition selection for the hybridization of the pasteurellae’s attenuated culture clone and 

the thermo-activated virulent culture E.coli. The hybrid cultures were selected taking into account 

the following properties: resemblance of their biochemical properties to those of pasteurellae’s 

epizootic strains; clones’ nonsusceptibility to sterptomicin; the diffusion precipitation test (DPT) 

positive result with type-specific antipasteurella serums. 

The hybrids with useful properties slightly changed the colour of the mediums containing 

mannitol, sorbite, glucose, sucrose, galactose. Streptomycin nonsusceptibility and resistance of the 

conjugants were examined after the latter being sown on the nutrient mediums containing > 500 

ED/ml of streptomycin. The ten passages were conducted through the non-streptomycin medium, 

the residual virulence stability (>10
s
 micro cells) of hybrid clones was examined.  
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Worldwide, about 150 million people are diagnosed with Urinary tract (UTI) infections each 

year. UTI have the one of greatest level of morbidity in man. Incorrect or insufficient empiric 

therapy and long-term antibiotic administration are the two most important reasons for increasing 

antibiotic resistance. 

The aim of researches was to identify of causative agents of UTI, to determine antibacterial 

susceptibilities of Gram-negative bacteria isolated from patients with UTI and optimize the 

treatment by using WHONET 5.1 microbiological monitoring. 

The urine sampling was done for 51 patients with UTI before antibiotic therapy at 

Nephrologic department of University Hospital of Ternopil in 2016. Out of all specimens, 32 

(62.7%) were males and 19 (37.3%) were females. Specimens were cultivated and identified 

according to lab guidance. Culture was considered positive if at least 10
5 CFU/mL was isolated for a 

single organism. Antibiotic susceptibility was evaluated by disc diffusion method on Mueller-

Hinton agar according to the guidelines of Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 

76.5% of all isolated cultures were gram-negative bacteria: E. coli (21), Acinetobacter spp. 

(5), Enterobacter cloaceae (5), Enterobacter aerogenes (1), K. pneumoniae (3), P. mirabilis (3), P. 

aeruginosa (1). 75-61,5% of E. coli were resistant to Amoxicillin, Cephalosporines and 

Meropenem; 33,3-38,5% – to fluoroqinolones (Ciprofloxacin, Gatifloxacin, Levofloxacin). The 

most effective antibiotics were Cefuroxime (60%), aminoglycosides (50%). 94,1-85,7% of E. coli 

cultures had moderate resistance to carbapenems (Ertapenem and Imipenem); 55,6-63,6% – to 

fluoroqinolones. There were absent susceptible to antibiotics Acinetobacter spp. All of them were 

resistant to cephalosporins, fluoroqinolones; 75-60% of them – to carbapenems. All isolates 

Acinetobacter spp. were moderate resistant to Tobramycin, Ertapenem; 33,3-40% of them – to 

carbapenems. 100% of Enterobacter spp. were resistant to cephalosporins; 40% of them – to 

Ertapenem. All Enterobacter were susceptible to Cefepime and Gentamicin, most of them – to 

carbapenems (60%-75%); to Ceftazidime and Amikacin (50%). 100% of isolated Enterobacter spp. 

demonstrated moderate resistance to Imipenem, Gatifloxacin and Levofloxacin; a half of them – to 

Ciprofloxacin, Amoxicillin, cephalosporines, aminoglycosides had least effectiveness for K. 

pneumoniae (100%-50%), except Cefuroxime to which klebsiella were susceptible (60%). Isolated 

cultures of P. mirabilis were susceptible just to Ertapenem, to others antibiotics they were resistant 

or moderate resistant. Meropenem, Amikacin, Levofloxacin demonstrated moderate resistance to all 

stains of P. mirabilis. Absolutelly P. aeruginosa was resistant to fluoroqinolones, susceptible – to 

Ceftazidime, moderate resistant – to Carbapenems. 

E. coli was the most prevalent isolated organism. According to antibacterial susceptibilities 

of isolated microorganisms, the least effective antibiotics were Cephalosporines, Carbapenems had 

moderate resistance. Acinetobacter spp. were resistant to all antibiotics. Based on monitoring 

conducted by using WHONET 5.1, the list of antibiotics for the empirical treatment of patients had 

been optimized. 

http://www.tdmu.edu.ua/en/
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Забезпеченню оптимальних умов годівлі тварин в значній мірі спряє використання 

пробіотичних препаратів. Пробіотичні засоби – це лікарські препарати або біологічно активні 

добавки до їжі (БАД), які містять в своєму складі штами живих мікроорганізмів (бактерії), що є 

представниками нормальної мікрофлори кишковика людини. Крім того, результати наукових 

досліджень свідчать про те, що пробіотики можна розглядати як імунобіологічні препарати, які 

значною мірою впливають на організм людини і тварин.  

З метою стандартизації показників якості пробіотичних препаратів на всіх етапах 

дослідження, розробки, випробувань, реєстрації препарату нами розроблено ряд нормативних 

документів, які узагальнюють вимоги міжнародного і вітчизняного законодавства і допомагають 

вітчизняним науковцям, виробникам та споживачам готової продукції отримати 

конкурентноспроможний препарат та максимальний ефект від застосування пробіотиків: 

фармакопейна стаття «Пробіотики», ДСТУ «Препарати ветеринарні біологічні. Пробіотики. 

Методи ідентифікації специфічних мікроорганізмів», ДСТУ «Препарати ветеринарні біологічні. 

Пробіотики. Методи визначення специфічної активності», ДСТУ «Препарати ветеринарні 

біологічні. Пробіотики. Методи визначення інгібіторів росту», методичні рекомендації 

«Стандартизація та контролювання якості пробіотичних препаратів». Використання цих 

нормативних документів досволить сформувати досьє на препарат у відповідності до Наказу 

«Про затвердження форм заяв, переліку матеріалів реєстраційного досьє та порядку його 

формування » від 14.07.2008 р. № 133, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 08 2008 р. 

за № 727/15418 при реєстрації пробіотику як імунобіологічного препарату.  

Засновані на Практичних рекомендаціях щодо оцінки Пробіотиків в Харчових Продуктах 

FAO/WHO вимоги спільної робочої групи FAO/WHO свідчать про необхідність 

мультидисциплинарного підходу в оцінці генетичних, токсикологічних, імунологічних, 

гастроентерологічних і мікробіологічних аспектів безпеки застосування нових пробіотичних 

штамів. При реєстрації препарату опис пробіотика повинен представити повноцінну 

інформацію: 

-вказівка класу і виду мікроорганізму відповідно до номенклатури з науково 

обгрунтованими назвами; 

- спрямованість впливу штаму на організм людини та тварин; 

- кількість життєздатних бактерій кожного штаму до кінця періоду реалізації; 

- рекомендовані умови зберігання; 

- безпека у рамках рекомендованого використання; 

- рекомендовану дозу, яка повинна грунтуватися на забезпеченні фізіологічно- 

го ефекту; 

- точний опис фізіологічного ефекту, відповідно до існуючих законів; 

- контактну інформацію для постмарктингового спостереження. 

Для підтвердження відповідності складу та форми пробіотичних препаратів нормативним 

документім проводять відповідні випробування, необхідні для гарантування безпеки та якості, 

згідно з чинними нормативними документами або відповідними загальними статтями і 

монографіями Фармакопеї, документують їх та формують доказову базу щодо зазначених 

показників. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ КІЛЬКОСТІ ОКСАЛАТ ДЕГРАДУЮЧИХ БАКТЕРІЙ ВІД  

ВМІСТУ ОКСАЛАТУ В РАЦІОНІ ХАРЧУВАННЯ ЩУРІВ ТА ОКСАЛАТ 

ДЕГРАДУЮЧА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ 

LACTOBACILLUS 
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Сечокам’яна хвороба, або уролітіаз, є одним з найбільш розповсюджених уролітичних 

захворювань. Оксалатно-кальцієві конкременти складають близько 80% з усіх типів каменів. 

Доведено, що надмірне накопичення в організмі оксалату є основною причиною виникнення 

гіпероксалурії. Однією з причин гіпероксалурії можуть бути дисбіотичні порушення 

нормобіоти кишечника. Приблизно 75% оксалату метаболізується за рахунок оксалат 

деградуючих бактерій (ОДБ) представників нормобіоти шлунково-кишкового тракту. 

Метою роботи було - визначити зміни кількісного вмісту ОДБ в фекальному біоптаті 

щурів в залежності від кількості оксалату в раціоні харчування та дослідити оксалат 

деградуючу активність деяких штамів бактерій роду Lactobacillus. 

 Нелінійним щурам (n=12) перорально вводили оксалат натрію в об’ємі 2 мг/кг ваги 

тіла протягом 14 днів. Кількість ОДБ визначали шляхом бактеріологічного висіву 0,1 мл 10-

кратних розведень фекального біоптату на високо селективне середовище (Oxalate Medium), 

яке містить оксалат натрія (5 г/л) як єдине джерело вуглецю та енергії. Культивування 

проводили за анаеробних умов 10 діб при 37⁰С. Оксалат деградуючу активність 5 штамів 

бактерій роду Lactobacillus (Українська колекція мікроорганізмів) досліджували на 

середовищі MRS Broth з додаванням оксалату натрію (5 г/л) та на середовищі Oxalate 

Medium за допомогою методу флуоресцентної спектрометрії та газово-рідинної 

хроматографії. 

Встановлено, що за звичайного раціону харчування ОДБ виявили в 58% щурів у 

кількості lg 2,1±0,6 – 3,8±0,8 КУО/г. Після 7-ми денного введення розчину оксалату натрія 

кількість ОДБ у 33% тварин збільшувалася до lg 5,2±0,8 КУО/г. Після 14-ти днів введення 

розчину оксалату натрія кількість ОДБ збільшувалась у 50% тварин, у 17% залишалась 

незмінною, у однієї тварини, у якої при звичайному раціоні не було виявлено 

оксалатдеградувальних бактерій відмічали їх появу у кількості lg 2,2±0,8 КУО/г.  

Оксалат деградуюча активність 5 штамів бактерій роду Lactobacillus коливалась в 

межах 6-24% на середовищі MRS Broth та в межах 0-100% на середовищі Oxalate Medium. 

Найбільш активним деструктором виявився штам Lactobacillus plantarum В-7066, який 

метаболізував 24% оксалату натрію на MRS Broth та до 100% на Oxalate Medium. 

Залежність кількості ОДБ від раціону харчування носить індивідуальний характер і 

особини, у яких не виявлено ОДБ можуть бути віднесені до потенційної групи ризику 

розвитку гіпероксалурії і виникнення оксалатних конкрементів. Оксалатдеградувальна 

активність штамів роду Lactobacillus залежить від середовища на якому досліджено дану 

активність. Метод флуоресцентної спектрометрії є ефективним для визначення активності 

деградації оксалату у культуральному середовищі і може бути використаний для подальшого 

добору штамів з вираженою оксалат деградуючою активністю. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА КОРЕКЦІЯ КИШКОВОЇ МІКРОБІОТИ І 
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Дослідження ферментованих страв, які є водночас джерелом пробіотичних 

мікроорганізмів і їстівних рослин, багатих на біологічно активні речовини, є актуальним з 

огляду на вже відомий сьогодні їх позитивний вплив на здоров’я людини. Створення 

інноваційних функціональних продуктів харчування рослинного походження можливе 

завдяки підбору їх компонентів із означеними властивостями. 

Метою цього дослідження було вивчення здатності відібраних нами пробіотичних 

бактерій і багатих на біологічно-активні компоненти їстівних рослин нормалізувати кишкову 

мікробіоту і ліпідний обмін у експериментальних щурів. 

В роботі визначали за допомогою ПЛР аналізу зміни у співвідношеннях основних 

груп мікроорганізмів – коменсалів кишечнику тварин та рівні загальних ліпідів, ліпідів 

низької щільності, тригліцеридів, холестерину, сечовини, кальцію і глюкози 

колориметричним методом після 3-х місячного орального випоювання комбінованих і 

окремих компонентів функціональних страв.  

Нами було відібрано екстракти їстівних рослин і ягід, багатих на біологічно-активні 

речовини, які характеризуються про- та антимікробною дією стосовно корисних та умовно-

патогенних мікроорганізмів, і здатні попереджувати запалення шляхом перепрограмування 

локальної імунної відповіді. Із традиційних ферментованих продуктів виділено, 

ідентифіковано (MALDI) і секвеновано 4 штами лактобактерій: 2 – Lactobacillus casei, 1 – 

 L. plantarum і 1 – L. delbrueckii з специфічною вибірковою антагоністичною активністю 

встановленою in vitro по відношенню до умовно-патогенних бактерій, у тому числі: 

Klebsiella рneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae,  

S. aureus, метицилін-резистентних S. aureus, S. hominis, P. mirabilis, Salmonella enterica і 

Shigella flexneri.  

Досліджені нативні екстракти їстівних рослин разом з пробіотичною складовою і 

кожен окремо характеризувались продукт-штам специфічною здатністю коригувати 

мікробіоту кишечнику, зумовлюючи зменшення числа патогенних та умовно-патогенних 

мікроорганізмів та кількість ентерококів і призводячи до загального зменшення ліпідів і 

ліпідів низької щільності. Нами встановлено кореляційні зв’язки між мікробними і 

досліджуваними біохімічними маркерами, зокрема виявлено, що ЛПНЩ корелюють з 

лактобактеріми (r = 0,9979) в складі мікробного ценозу товстої кишки. Надлишкова вага, як 

базовий показник абдомінального розподілу жирової тканини, прямо корелювала з кількістю 

Bifidobacterium breve (r = 1,000) і Staphylococcus nepalensis (r = 1,000) і Enterococcus faecalis 

 (r = 1,000). В цілому в усіх дослідних групах тварин знизилася маса тварин у порівнянні з 

контрольними (p < 0,005) і тваринами, що вживали йогурт і пробіотичні мікроорганізми. 

Суттєве зменшення (p <0.001) сечовини крові у тварин, що одержували виключно 

пробіотичні бактерії, свідчить про покращення видільної функції нирок. Вміст глюкози 

значно зменшувався (p <0.01) в результаті споживання багатих на поліфеноли ягід (чорниць). 

Створення таких функціональних продуктів нового покоління є першим кроком у 

персоніфікації харчування з метою ефективної профілактики і лікування цілого ряду 

захворювань людини, пов’язаних із порушеним обміном речовин. 

mailto:v.bati@mail.ru


Секція 4: «Медична, ветеринарна мікробіологія та імунологія» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

171 
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Проблема формування резистентності мікроорганізмів до антибіотиків залишається 

актуальною впродовж останніх років. Відомо про різні механізми формування 

резистентності до протимікробних препаратів та здатність бактерій до комбінування таких 

механізмів. Локальний та регіональний моніторинг за чутливістю мікробів до 

антибактеріальних препаратів є необхідним заходом, що допомагає обирати ліки для 

ефективної емпіричної терапії. 

Серед етіологічно значимих бактерій зростає кількість стійких до антибіотиків. Це 

призводить до тривалої циркуляції таких бактерій у лікувальних закладах, що є загрозою 

виникнення внутрішньо-лікарняних інфекцій, складності вибору ефективного лікарського 

препарату, продовження тривалості лікування хворих.  

Дане дослідження було проведено зі штамами S. aureus, виділеними від хворих із 

запальними захворюваннями ЛОР органів. 211 штамів S. aureus було виділено зі слизової 

оболонки піднебінних мигдаликів та 18 штамів зі слизової оболонки носових ходів. Крім 

вивчення чутливості до антибіотиків відібраних ізолятів, у всіх виділених штамів 

стафілококів проводилось виявлення факторів антибіотикорезистентності (ФА):  

Я- лактамаз (БЛ) та пеніцилінзв’язуючого білку (ПЗБ). У штамів, які були виділені зі 

слизової носа БЛ виявлялися у 83,3 ±15,21%, а ПЗБ - у 66,7 ± 19,25% випадків. У ізолятів зі 

слизової піднебінних мигдаликів ці показники склали 66,3 ± 4,70 % та 38,6 ± 4,84 % 

відповідно. Виявлена різниця зустрічаємості цих ознак не була статистично вірогідною (р< 

0,05). Обома вивченими ФА володіли 30 виділених штамів S. aureus, а 26 із досліджуваних 

ізолятів не мали жодного із них. 

Сред штамів, які володіли ФА, виявилось 100 % резистентних до бензилпеніциліну, 

93,3 % до оксациліну та 36,7 % до ванкоміцину. В той час, як серед штамів, які не володіють 

ФА, резистентних до цих антибіотиків було виявлено 3,9 %, 0,0 % та 7,7 % відповідно. До 

аміноглікозидів, фторхінолонів, макролідів, лінкозамідів та тетрациклінів штами обох груп 

виявились високочутливими і різниця між групами в відносній кількості 

антибіотикорезистентних штамів була незначною, за винятком азитроміцину. Резистентних 

до азитроміцину штамів було більше у групі з ФА: 26,7 % проти 7,7 % у групі без ФА. Той 

факт, що в групі резистентних до Я-лактамних атибіотиків штамів одночасно спостерігався і 

значний відсоток резистентних до ванкоміцину може свідчити про схожість механізмів 

розвитку антибіотикорезистентності до цих різних груп препаратів у золотистого 

стафілококу.  

Висока частота наявності БЛ у штамів S. aureus, які виділені з обох мікроекологічних 

ніш тіла людини обумовлює неефективність застосування Я-лактамних атибіотиків для 

лікування патології, викликаної цими штамами.   
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Серед біологічно активних добавок (БАД) на сьогодні поширеними для досягнення 

збалансованості харчування та профілактики порушень обміну речовин стали нативні 

висушені водорості і різноманітні субстанції на їх основі. Активно застосовуються БАД, що 

містять селен і есенціальні метали, які задовольняє потреби людини в цих мікроелементах, 

особливо в їх комплексі. Використовувані добавки, переважно, є фізичними сумішами 

неорганічних сполук селену і солей металів, мають низьку ефективність і здатні викликати 

побічні алергенні ефекти. Тому, ефективним джерелом селену можуть бути виділені та 

очищенні субстанції з одноклітинних водоростей, наприклад, Chlorella vulgaris, які 

накопичують мікроелементи, включаючи їх до складу пігментів, білків і ліпідів. 

Нами використана здатність клітин хлорели акумулювати з середовища 

культивування неорганічні сполуки неметалів і металів в концентраціях, які в рази 

перевищують їх вміст у воді, що обумовлено високою адсорбційною ємністю їх клітинних 

оболонок, значною асиміляційної поверхнею, здатністю поглинати речовини проти градієнта 

концентрації. У зв'язку з цим, було поставлено завдання отримати з хлорели в аквакультурі 

біологічно активні ліпідні субстанції, що містять селен, цинк і хром, та з’ясувати їх 

біологічну активність та перспективи подальшого використання. 

Дослідження проводили на культурі Chlorella vulgaris Beij. CCAP-211/11в, вирощеної 

на середовищі Фітцджеральда в модифікації Цендера и Горхема №11 за температури 22-25
0
С 

і освітленні 2500 лк 16/8 ч., в яке додавали водний розчин селеніту натрію з розрахунку на Ѕе 

(IV) – 10,0 мг/дм
3
, водні розчини ZnSO4·7H2O і CrCl3·6H2O з розрахунку на Zn

2 +
 і Cr

3+ 
– по 

5,0 мг/дм
3
. Біомасу живих клітин відбирали після семи діб культивування, ліпіди 

екстрагували хлороформ-метаноловою сумішшю (2:1), очищали відмиванням 1% розчином 

KCl і тонкошаровою хроматографією, потім ліофілізували. 

Крохмальний розчин селен-цинк-ліпідного і селен-цинк-хромового комплексів, 1 мл 

яких містив 0,4 мкг селену, 2,5 мкг цинку в 0,5 мг ліпідів та 1,85 мкг селену, 1,1 мкг хрому в 

0,5 мг ліпідів, згодовували білим безпородним щурам-самцях масою 160-180 г один раз на 

добу протягом 14 діб. Дія препаратів в організмі щурів не викликала інтоксикації, оскільки 

вміст середньомолекулярних пептидів (МСМ) знижувалося – МСМ1 в 1,6 рази, МСМ2 – в 1,4 

рази. Також, при цьому у тварин як в печінці, так і в сироватці крові, знижувалися вміст 

малонового альдегіду та дієнових кон'югатів, підвищувався енергетичний статус 

(збільшувалася активність сукцинатдегідрогенази і цитохромоксидази), активізувався 

глутаматдегідрогеназний шлях утворення глутамату, що активізовувало антиоксидантну 

систему – каталазу і церулоплазмін та, особливо, підвищувався вміст відновленого 

глутатіону. 

mailto:bodnar_oi@yahoo.com
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В останні роки, завдяки впровадженню в біологію і медицину прогресивних 

молекулярно-генетичних методів досліджень, наука зробила величезний крок у напрямку 

вивчення унікальної підсистеми людського організму, яка отримала назву мікробіом. 

Сукупність всіх мікроорганізмів з їхніми особливостями та взаємозв’язками, які населяють 

організм людини називають мікробіомом.  

У 2008 році був запущений Міжнародний науковий проект «Мікробіом людини». 

Протягом п'яти років вчені з 80 науково-дослідних інститутів США працювали над 

вивченням складу мікробіому і його ролі в підтримці здоров'я. Результати цих досліджень, 

опубліковані в найбільш авторитетних наукових виданнях світу, виявилися настільки 

вражаючими, що мікробіом стали розглядати як додатковий життєвонеобхідний орган 

людини. Біомаса мікроорганізмів, які симбіотично співіснують з людиною, досягає від 1% до 

3,5% маси його тіла. Таким чином, мікробіом є одним з найбільш великих органів людини.  

В ротовій порожнині знаходиться другий за кількістю та різноманітністю 

мікроорганізмів мікробіом, який включає в собі понад 700 видів бактерій, які колонізують  

тверді поверхні зубів і м’які тканини слизової оболонки порожнини рота. Сучасний спосіб 

життя людей, зокрема раціон і режим харчування, фізичні і психічні навантаження, професія, 

екологія середовища, прийом медикаментозних засобів, спричинює згубний вплив на стан 

ротової порожнини і здоров’я організму в цілому. Ротова порожнина є неоднорідним 

середовищем з достатньою кількістю вологи і тепла, збагаченим поживними речовинами 

(білки, глікопротеїни слини), і містить велику кількість різних місць для мікробної 

колонізації, таких як: поверхні зубів, зубні фісури, ясенні борозни, ясна, язик, щоки, тверде і 

м’яке піднебіння, губи. Це все забезпечує чудові умови для утворення біоплівок та 

забезпечує безпечний притулок для мікроорганізмів. 

Аналіз та дослідження мікробіому ротової порожнини може бути корисним 

інструментом для діагностики стоматологічних захворювань. Адже більшість із них (карієс,  

захворювання  пародонту,  захворювання  слизової  оболонки ротової порожнини (СОПР)) 

виникають тоді, коли формується дисбіоз ротової порожнини.  

Спостерігається також позитивний вплив мікробіому ротової порожнини на 

життєдіяльність організму людини, його можна поділити на декілька напрямків: антагонізм 

щодо патогенних бактерій; участь у процесах травлення; стимуляція факторів неспецифічної 

резистентності та імунітету.  

Таким чином, ми можемо стверджувати, що мікробіом людини має важливе значення 

в лікуванні стоматологічних захворювань. Причому, згідно з одною із найважливіших 

концепцій сучасної медицини,  лікування повинно бути персоніфікованим. 
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Актуальною на сьогодні є потреба заміни в раціоні харчування людини 

висококалорійних продуктів на страви, які містять біологічно активні речовини (кверцетин, 

каротиноїди, флавоноїди тощо), володіють радіопротекторною (таніни), антимікробною 

(фітонциди), антиоксидантною (катехіни) та протизапальною (стерини) дією.  

Створення національної бази даних, що включає біохімічну і мікробіологічну 

характеристику їстівних рослин, основних компонентів етнічних страв Закарпатського краю. 

Така база даних, зокрема, є вкрай перспективою для створення у майбутньому нових 

фармабіотиків. 

Шляхом опитування та анкетування, ми відібрали найбільш вживані їстівні рослини, 

що входять до складу етнічних страв Закарпатського краю. Далі поверхні цих рослин 

підлягали мікробіологічному обстеженню для виділення і ідентифікації мікроорганізмів з 

потенційними корисними властивостями. 

Зразки були відібрані на грядках приватних городів та садиб в двох районах 

Закарпатської області. Для досліджень відібрали такі зразки рослин: кріп, помідор, петрушка 

(зелень), квасоля, капуста червона, щавель, морква, часник (перо), цибуля (перо), яблука, 

груші, сливи, огірок, кропива, хрін (листя, корінь), буряк (листя, корінь), малина, червона 

смородина, ожина, соя, кукурудза, листковий салат, полуниця, шипшина, перець зелений 

солодкий, перець червоний гіркий, капуста біла, виноград, базилік, кизил. Присутність 

корисних, патогенних та умовно-патогенних видів мікроорганізмів у досліджуваному 

матеріалі визначали шляхом висіву на диференційно-діагностичні середовища з подальшим 

вивченням їх культурально-біохімічних властивостей, у динаміці протягом 24, 48 та 72 годин 

культивування. Кінцеву ідентифікацію проводили за допомогою біохімічних тест-систем 

ANAERO test 23, ENTERO test 24, STREPTO test 16, STAPHY test 16, CANDIDA test 21, 

(PLIVA-Lachema diagnostica s.r.o, Брно, Чеська Республіка). 

На зразках яблук, кизилу, сої, щавелю, кропиви, буряка, огірка, перцю гострого 

червоного, базиліку виявили ріст Pantoea agglomerans, Hafnia alvei. Помідори, капуста 

червона, перець зелений солодкий, виноград як правило були контаміновані Enterobacter 

sakasakii, E. cloacae. З листя хрону ізолювали Eubacterium limosum, тоді як з шипшини, 

чорної горобини – Eubacterium lentum. З малини ізолювали P. agglomerans, Candida albicans, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus uberis, E. limosum, з ожини Lactobacillus 

catenaformis, E. lentum, Actinomyces odontolyticus, з кореню моркви – S. simulans, E. sakasakii, 

Klebsiella pneumoniae, K. rinosсleromatis, P. agglomerans, H. alvei, з зелених частин часнику – 

S. epidermidis, з кропу – L. catenaformis, з полуниць – S. intermedius, Serratia odorifera, 

Kluyvera ascorbata, A. odontolyticus. 

Серед відібраних мікроорганізмів переважали представники епіфітної та 

фітопатогенної мікробіоти. Пробіотичні бактерії були представлені видом L. catenaformis. 

Роль певних представників поверхневої мікробіоти у виникненні хронічних запальних 

процесів нами досліджена і обговорювалася раніше. Корисні мікроорганізми, ізольовані з 

поверхонь їстівних рослин і ягід, здатні до тривалої персистенції в навколишньому 

середовищі, та за умови їх протимікробної дії є перспективними засобами у зберіганні цієї 

продукції. 
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«ХІМПРОМРЕСУРСИ» ось вже 20 років поставляє імунобіологічні препарати, 

поживні середовища, хімреактиви, лабораторний посуд в різні лабораторії України. І в 

підсумку кропіткої роботи багатьох років, ми сьогодні ексклюзивно представляємо в Україні 

компанію SSI Діагностика, (це данський інститут вакцин і сироваток), Японську компанію 

Денка Сеікен і американського виробника швидких тестів СТК Біотек. Продукція всіх трьох 

виробників зареєстрована в Україні. 

SSI Діагностика в п'ятірці світових виробників ІБП для діагностики in Vitro. 

Сучасне автоматизоване підприємство в Данії, більше 100 співробітників. Мають 

власне велике господарство: корів, коней, овець, кролів та ін. Величезний перелік сироваток 

E.coli, сальмонели, пневмокока, стафілококу та ін.. SSI Діагностики - це і звичні нам всім 

сироватки для серотипування і латексні, і моноклональні антитіла, і набори для ПЛР, і 

швидкі тести. Єдині у світі роблять швидкі тести на легіонелли.  

Денка Сейкен Японія. Підприємству 60 років. Девіз Денка Сейкен –профілактика, 

починали  з вакцин. На сьогодні виробляють одні з кращих в світі вакцини і діагностику in 

Vitro. Каталог значно менше, ніж в SSI Діагностика, але ще різноманітніше, багато 

препаратів для  діагностикі у вірусології. Багато в чому Денка Сейкен і SSI Діагностика один 

одного не повторюють.  

Швидкі тести відомої американської компанії СТК Біотек- це швидкість, точність, 

економічність. Все побудовано на інноваційних технологіях. Ціна на них просто 

фантастично мала!  Це при американській якості. 



Секція 4: «Медична, ветеринарна мікробіологія та імунологія» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

176 
 

C.DIFFICILE – ІНФЕКЦІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ 
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Проблема захворювань, пов’язаних з C.difficile–інфекцією (CDI), залишається 

актуальною протягом останніх років як в країнах Європи, США та Канади, так і в країнах, 

що розвиваються (Азії та Латинської Америки).  

Нині у багатьох країнах Європейського союзу та у США CDI офіційно визнано, як 

нозокоміальну, економічні втрати від якої (враховуючи діагностику та лікування) становлять 

в середньому від 500 до 800 доларів на кожен випадок, що складає щорічно близько 3 млдр. 

доларів.  

Починаючи з 2000 року в США та Канаді були зареєстровані значні 

внутрішньолікарняні спалахи захворювань на CDI. Захворюваність збільшилась від 5 до 20 

разів порівняно з фоновим рівнем. Летальність від симптоматичної C. difficile-інфекції 

збільшилась до 22% порівняно з багаторічною статистичною 4,7 %. Вивчення збудника 

продемонструвало, що важкий перебіг C. difficile інфекції був пов’язаний з риботипом 

клостридії (РТ О27), який відрізнявся підвіщеною вірулентністю. В 2003 році подібний штам 

було виявлено в Європі. У Німеччині у 2001 році захворюваність на C. difficile інфекції була 

у 10 разів нижчою, ніж у 2006 (10,6 на 100 000 пацієнтів). В 2007 році був зареєстрований 

перший випадок C. difficile інфекції з епідемічним штамом 027. Враховуючи підвищену 

небезпеку нового епідемічного штаму C. difficile у 2007 в Німеччині введена обов’язкова 

реєстрація важких захворювань, обумовлених C. difficile інфекцією. У той же час у 

Великобританії, завдяки введенню обов’язкової реєстрації всіх випадків CDI, національній 

системі риботипування та сучасним засобам інфекційного контролю відсоток CDI 

зменшився на 50% (2008-2010 рр.), число летальних випадків з 2007 року по 2010 рік –  

на 70%. У республіці Білорусь у 1998-2000 рр. проведено обстеження хворих з 

симптоматикою, типовою для захворювань, асоційованих з C. difficile. Частота виявлення 

патогену досягала майже 20 %. При обстеженні хворих на дисбактеріоз цей показник складав 

1,6 %. Відсоток виявлення C. difficile з об’єктів зовнішнього середовища клінічних лікарень 

міста Мінська був від 2 до 20 % у залежності від розташування об’єктів. 

В Україні офіційна реєстрація CDI відсутня, тому і відсутні офіційні показники 

захворюваності і, тим паче, смертності. Відсутність вітчизняних діагностичних систем, 

поживних середовищ для виділення С. difficile та висока вартість закордонних є однією з 

основних причин «низької» частоти виявлення даної інфекції, і, як наслідок, недостатньої  

уваги цьому питанню. 

Науково-дослідна робота «Удосконалення бактеріологічних методів виділення 

токсигенних штамів C.difficile» (№ держреєстрації 0117U002282), яка виконується на базі 

лабораторії анаеробних інфекцій, присвячена питанням визначення частоти виявлення 

C. difficile у хворих з характерними клінічними проявами захворювання, вивчення 

біологічних властивостей ізольованих культур C. difficile та розробці пропозиції щодо 

удосконалення методів культивування C. difficile з метою підвищення якості бактеріологічної 

діагностики CDI в Україні. 
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Стафілококи посідають сьогодні одне з найбільш визначних місць у патології людини. 

Вони часто виявляються у здорових осіб (носійство), а також і серед пацієнтів лікарняних 

закладів, в яких безпосередньо є збудниками уражень. Носійство стафілококів майже 

здоровими людьми та особливо медичним персоналом вельми поширене, але воно майже не 

реєструється та виявляється лише при травмах і зниженні захисних сил макроорганізму. У 

зв’язку із цим важливого значення набуває моніторинг штамів стафілококів, які циркулюють 

у лікарняних закладах та поза ними, становлячи загрозу ураження інших осіб. Для 

здійснення моніторингу штамів використовують Міжнародний набір фагів для типування 

золотистого стафілокока. Певного значення питання  фаготипування набуває у зв’язку з 

поширенням серед клінічних ізолятів стафілококів плівкотвірних штамів, адже ця 

властивість може значно погіршити стан пацієнта. У стані біоплівки мікроорганізми 

набувають цілого ряду переваг, зокрема, значно підвищується їх стійкість до антибіотиків.  

Метою наших досліджень було визначити фаготипи штамів золотистого стафілокока, 

виділених із верхніх дихальних шляхів, що здатні до утворення біоплівки. 

Штами золотистого стафілококу отримували від осіб-добровольців з хронічним 

носійством стафілококу. Ідентифікацію проводили відповідно до ознак, наведених у 

Визначнику бактерій Бергі. Здатність до утворення біоплівки визначали при вирощуванні 

культури на 96-лункових пластикових планшетах протягом 72 год. За виникнення плівки у 

вказаний термін штам вважали плівкотвірним. Для визначення чутливості до фагів 

використовували метод Фішера та Міжнародний набір фагів для типування золотистого 

стафілокока. 

Встановлено, що з 26 штамів, ідентифікованих як Staphylococcus aureus, 16 (61,5%) 

були здатні до утворення біоплівки. Для всіх виділених штамів S. aureus досліджено фаговий 

профіль. До застосованих фагів проявили чутливість 9 (56,3%) штамів, решта – 7 (43,7%) – 

не чутливі до  жодного з фагів. Із штамів, що давали позитивну відповідь, 64,3% чутливі до 

одного з фагів, до двох та трьох фагів чутливі 21,4% та 14,3% відповідно. Найчастіше 

виділені штами були чутливими до фагів: 81 – 42,9% та 75 – 35,7%. До фагів 42Е та 42D 

чутливих штамів не визначено. 

Також показано, що більшість штамів типувалися фагами третьої групи: 7 з 9 штамів 

(77,8%) типувалися принаймні одним із фагів групи 3. До змішаної групи належали 2 штами, 

які одночасно типувалися більше ніж 2 фагами, і один штам взаємодіяв з фагом 55, 

належним до другої групи. Із фагами четвертої групи реакцій не було.   

Усі випадки виявлення чутливості до фага 47 збігалися зі здатністю утворювати 

біоплівку, жоден із неплівкотвірних штамів не був чутливим до цього фага. Інші фаги 

викликали лізис у штамів як здатних, так і не здатних до утворення біоплівки.   

Фаготипування, як відомо, може бути ефективним засобом розробки методів 

виявлення та санації носійства нозокоміальних штамів серед персоналу лікувально-

профілактичних закладів. Особливу значущість цей моніторинг може мати щодо здатних до 

плівкоутворення штамів стафілококів, поширення яких сприяє зростанню рівня 

резистентності до антибіотиків і потенційно може зумовлювати невдачі терапії. 

mailto:voronkova_olga@inbox.ru
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Епідеміологія внутрішньолікарняних інфекцій визначається комплексною дією 

об’єктивних та суб’єктивних факторів, які призводять до циркуляції особливих госпітальних 

штамів мікроорганізмів, як правило, полірезистентних до хіміопрепаратів та з 

неоднозначним вірулентним або персистентним потенціалом. Актуальність проблеми 

нозокоміальних інфекцій потребує постійного контролю за поширенням госпітальних 

штамів, раціональним використанням антибіотиків з урахуванням розвитку стійкості до них 

у різних видів мікроорганізмів.  

Метою дослідження був моніторинг розповсюдження ізолятів мікроорганізмів – 

збудників післяопераційних ускладнень у пацієнтів з гнійно-септичними ураженнями. В 

результаті було обстежено 224 пацієнти різних відділень лікарні ім. І.І. Мечникова (м. 

Дніпро). В процесі мікробіологічного аналізу виділено 265 штамів умовно-патогенних 

мікроорганізмів. Найбільша частка уражень була спричинена видами стафілококів (30%), 

стрептококів (11%), представниками родини Enterobacteriaceae (28%), а також родів 

Acinetobacter (20%), Pseudomonas (16%). Ранова інфекція відрізняється від інших 

інфекційних процесів етіологічною поліморфністю, часто важко визначити провідну роль 

окремого збудника. У хірургічних хворих доволі часто спостерігалась чітка закономірність 

зміни домінуючого збудника при післяопераційних ускладненнях – спочатку Staphylococcus 

aureus, а потім Pseudomonas aeruginosa. Тому особливого значення набуває визначення 

рівнів чутливості до антибіотичних препаратів у домінуючих видів. Найчастіше виявлялись 

штами стафілококів, резистентні до цефалоспоринів, глікопептидів, карбопенемів. 

Ентеробактерії не проявляли чутливості до тетрациклінів, макролідів. Ізоляти Pseudomonas 

aeruginosa і Acinetobacter baumannii проявляли стійкість до карбопенемів, глікопептидів та 

тетрациклінів. Визначена розповсюдженість антибіотикорезистентних штамів бактерій 

певних видів майже у всіх біотопах хворих з септичними ускладненнями є наслідками 

циркуляції збудників нозокоміальних інфекцій. 

До теперішнього часу достовірно доведена роль мікробних біоплівок у виникненні й 

розвитку інфекцій різної етіології практично будь-якої локалізації. Безумовно доцільним 

виявляється визначення здатності збудників гнійно-запальних процесів до 

плівкоутворювання. Застосування мікроскопічного методу дослідження ранових поверхонь у 

черевній порожнині дозволило виявити у 57% випадків наявність біоплівок у пацієнтів з 

ускладненнями після операцій, що супроводжувалось більш важким станом, значною 

тривалістю лихоманки, більшим терміном очищення черевної порожнини від гною. 

Комплексна санація адекватно підібраними антибіотиками спрямована на знищення 

біоплівок призвела до ефекту деструкції та зникнення мікробних асоціацій в уражених 

тканинах.  
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Антибіотики широко використовуються в сучасній клінічній практиці для лікування 

бактеріальних інфекцій. Епідеміологічні дослідження показали, що використання 

антибіотиків суттєво збільшує сприйнятливість до інфекцій та підвищує ризик розвитку 

запальних захворювань кишечника. В останні роки набуває актуальності вивчення процесів 

обміну низькомолекулярними метаболітами між мікробіотою і макроорганізмом. Одними з 

найважливіших метаболітів кишкової мікробіоти є коротколанцюгові жирні кислоти 

(КЛЖК), фізіологічна дія яких на організм опосередковується КЛЖК-специфічними 

рецепторами і транспортерами. Метою роботи було визначити склад, метаболічну активність 

мікробіоти та їх зв'язок з бар’єрною функцією товстої кишки щурів в різні терміни після 

введення антибіотика. 

Дослідження проведені на білих нелінійних щурах-самцях (n=36, 140-160 г). 

Цефтриаксон (Цф) (300 мг/кг, в.м.) вводили щоденно впродовж 14 днів. Аутопсію тварин та 

забір матеріалу для подальших досліджень проводили на 15, 29 та 72 добу експерименту. 

Стан мікробіоти фекалій щурів оцінювали бактеріологічно, рівень КЛЖК – методом газової 

хроматографії, локалізацію та рівень FFA2 і FFA3 рецепторів, а також МСТ1, МСТ4, SMCT1 

транспортерів КЛЖК – імуногістохімічно. Бар’єрну функцію товстої кишки визначали за 

кількістю та біохімічним складом поверхневого слизу, проникністю фарби Еванс синій та 

транслокацією бактерій у кров. 

Введення Цф призводить до порушень якісного і кількісного складу мікробіоти 

фекалій щурів, які посилюються з часом. На 15 добу різко зростала кількість умовно-

патогенних та гемолітичних бактерій. На 72 добу ці зміни супроводжуються збільшенням E. 

coli та бактерій роду Clostridium. Кількість Bifidobacterium spp. та Lactobacillus spp. була 

близькою до контрольних значень в усі досліджувані терміни. Однак, на 15 добу різко 

знижується концентрація КЛЖК у фекаліях. Найбільш суттєвим було зниження пропіонової і 

масляної кислот, що призводило до зростання відносного вмісту оцтової кислоти та 

підвищення анаеробного індексу. Ці зміни супроводжувались збільшенням маси сліпої 

кишки та були стійкими у часі. Зміни концентрації КЛЖК після введення цефтриаксону 

асоціювались зі змінами у їх транспортно-рецепторній системі, зокрема значного зниження 

рівня FFA2 та FFA3 рецепторів та SMCT1 транспортерів КЛЖК в слизовій оболонці товстої 

кишки щурів. Імунореактивність МСТ1 та МСТ4 транспортерів, навпаки, підвищувалась. 

Результатом вищезазначених змін було зниження кількості та порушення вуглеводного 

складу поверхневого слизу товстої кишки щурів на 72 добу експерименту. Це 

супроводжувалось збільшенням проникності епітелію товстої кишки щурів і транслокацією 

бактерій у кров ворітної вени у віддалені терміни після відміни Цф.  

Встановлено, що введення цефтриаксону викликає стійкі зміни складу та зниження 

метаболічної активності мікробіоти кишечника, що призводить до порушення бар’єрної 

функції слизової оболонки товстої кишки у віддалені терміни після відміни антибіотика.  
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В настоящее время установлено, что перитонит является полимикробным 

заболеванием. Микроорганизмы, обитающие в кишечнике при его повреждении, через 

мезентериальные лимфатические узлы и воротную вену попадают в общий кровоток, 

вызывая развитие инфекции, сепсиса и эндогенной интоксикации. Развивается как местное 

воспаление, так и комплексная реакция всего организма, сопровождающаяся 

иммунодепрессией.  

Цель работы – оценка динамики микробного обсеменения, патоморфологических 

изменений ткани брюшной полости (БП) у крыс с индуцированным гнойным перитонитом 

(ОГП) и после лечения. 

Работа выполнена на крысах линии Вистар 6-ти месячного возраста. Моделировали 

ОГП путем перевязки и отсечения червеобразного отростка, который оставляли в БП крысы. 

Опытным животным через 24 часа после операции была проведена релапаротомия с 

санацией брюшной полости раствором фурацилина. Все крысы разделены на 5 групп:  

1 - интактные (контроль), 2 - ОГП, 3 - ОГП +инъекция ампицилина (40 мг/кг массы тела), 

 4 - ОГП + ампицилин + кККЧ (0,3 мл, 5-6х10
6
 клеток), 5 - ОГП + кККЧ в том же объеме. 

Проводили комплексное бактериологическое исследование содержимого тонкой кишки, 

венозной крови, экссудата БП на 1-е, 3-и, 5-е и 7-е сутки развития ОГП и после лечения. 

Венозную кровь у крыс получали из хвостовой вены. Выделение, идентификацию и 

количественное определение содержания микробов в 1 мл экссудата осуществляли по 

стандартным методикам, утвержденным МЗ Украины. Чувствительность выделенных 

изолятов к антибиотику определяли дискодиффузионным методом Кирби-Бауэра.  

Показано, что экспериментальная модель ОГП воспроизводит гнойно-септическую 

микст-инфекцию с качественным и количественным изменением микрофлоры тонкого 

кишечника, инфицированием этой микрофлорой БП и крови. Релапаротомия с введением 

кККЧ с антибиотиком обеспечивает эрадикацию микроорганизмов из крови и достоверно 

выраженное снижение колонизации тонкого кишечника и инфицированности БП 

патогенными и условно-патогенными бактериями, снижение дистрофических и 

некротических процессов в БП по сравнению с монотерапией раствором фурацилина, 

ампициллином и кККЧ без антибиотика. 

Показана выраженная способность кККЧ при сочетанном введении с антибиотиком 

оказывать ингибирующий эффект на патогенную микрофлору. Такой потенциал препарата 

реализуется через его способность стимулировать лимфоцитопоэз и оказывать 

иммуномодулирующее действие. 
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Воспалительные заболевания мочеполовых путей остаются актуальной медицинской 

проблемой в связи с высокой заболеваемостью, хроническим течением, недостаточно 

эффективной терапией с возможным развитием рецидивов. Ведущим звеном в терапии 

инфекционных заболеваний бактериальной природы является назначение антибиотиков.  

Целью исследования был микробиологический мониторинг уровней 

антибиотикорезистентности оппортунистических патогенов – возбудителей инфекций 

мочеполовых путей у больных венерологической клиники.  

Было обследовано 2200 человек из стационара ГУ «ИДВ НАМН Украины» и 

проведен анализ распространенности и чувствительности к антибактериальным препаратам 

разных групп лабораторных штаммов оппортунистических возбудителей, которые оказались 

этиологическими факторами заболеваний у пациентов.  
Наиболее часто от пациентов изолировались микроорганизмы, которые относились к 

роду Staphylocoсcus и семейству Enterobacteriaceae (31,3% и 22,8% соответственно). 

Представители других родов микроорганизмов выделялись в более низком проценте случаев. 

Микроорганизмы были изолированы как самостоятельно, так и в микробных ассоциациях. 

Наиболее часто ассоциации образовывали стафилококки и энтеробактерии как между собой, 

так и с представителями родов стрептококков, коринебактерий и микрококков. Была 

проведена видовая идентификация стафилококков и энтеробактерий, как наиболее 

этиологически значимых микробных агентов. Среди изолированных штаммов 

стафилококков преобладали штаммы с выраженным патогенным потенциалом – 

S.haemolyticus и S.aureus (27,1% и 13,9% соответственно). Среди представителей семейства 

энтеробактерий доминирующие позиции заняли E.coli и Klebsiella spp (49,30% и 25,8%). 
Выделенные лабораторные штаммы стафилококков выявили высокую чувствительность к 

фторхинолонам, линкозамидам (76,0% и 58,0% соответственно), среднюю - к 

аминогликозидам, макролидам и тетрациклинам (52,0%, 49,0% и 43,0% соответственно). 

очень низкую - к пенициллину, хлорафениколу и нитрофуранам (28,0%, 39,0% и 41,0% 

соответственно). Изолированные штаммы энтеробактерий демонстрировали высокую 

резистентность как к незащищенным, так и защищенным пенициллинам (ампициллин – 

85,0%, амоксиклав – 74,0%), среднюю - к цефалоспоринам и нитрофуранам (44,0% и 49,0%), 

относительно высокую чувствительность к монобактамам (азтеронаму), аминогликозидам и 

фторхинолонам.  

Таким образом, определение чувствительности к антибиотикам выделенных 

микроорганизмов необходимо проводить с учетом их клинической и эпидемиологической 

значимости, а оценку чувствительности не к отдельному антибиотику, а к группе 

антибактериальных препаратов, уделяя особое внимание «проблемным» возбудителям: 

MRSA, MR-CNS и β+БЛРС. 
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Дослідження були спрямовані на визначення ефективного середовища культивування 

та оптимальних умов сублімування штамів трьох видів: L. casei, L.plantarum, Bifidum spp. з 

приватної колекції, які можливо використовувати, як продуценти при виготовленні 

пробіотиків.  

Досліджено на ростові властивості L. casei, L. plantarum та Bifidum spp., які 

культивувались на поживних середовищах: диференційному – MRS та його модифікації –

MRS із додаванням 1% лактози. Результати накопичення біомаси при культивуванні кожного 

з трьох видів пробіотичних штамів з приватної колекції за показником КУО показали, що 

кількість клітин, при культивуванні на модифікованому середовищі MRS, збільшилась на 

200, 100, 400 тис. відносно культивованих перелікованих вище досліджуваних бактерій на 

MRS не модифікованому, відповідно. Експозиція культивування в аеробних умовах 

становила 38 годин. 

Суспензії живих клітин кожного з трьох видів досліджуваних бактерій культивованих 

на модифікованому MRS середовищі були сублімовані за двома варіантами: з додаванням 

захисного середовища Файбіча (сахарозо-желатинове) та без нього. Кількість живих клітин 

бактерій після висушування за двома варіантами були однакові для L. casei та Bifidum (80% 

від вихідної концентрації) та на 50 тис.живих клітин менше у L. plantarum (70% від вихідної 

концентрації). 

За результатами досліджень встановлено, що модифікація диференційного поживного 

середовища MRS додаванням 1% лактози збільшує концентрацію живих клітин при 

культивуванні в аеробних умовах 38 годин L. casei, L. plantarum та Bifidum на 200, 100, 400 

тис.відповідно. Еефективність проведення сублімування досліджуваних культур, 

культивованих на модифікованому середовищі MRS, з захисним середовищем та без нього 

показали, що кількість життєздатних клітин після ліофільного висушування практично не 

змінюється при проведенні сублімування за двома варіантами, що дає можливість спростити 

процес ліофільного висушування досліджуваних штамів через спростування процедури 

додавання захисного середовища. 
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Оцінку стану біоценозу піхви пропонують проводити за такими критеріями: за 

відносного вмісту лактобактерій понад 90%, умовно патогенних аеробів та анаеробів менше 

від 10% від загальної бактеріальної маси (ЗБМ) діагностують нормоценоз; помірний дисбіоз 

– при зниженні частки лактобактерій від 80 до 20% та виражений дисбіоз – при зниженні 

частки лактобактерій менше від 20%. 

Мета дослідження – вивчення можливості використання індексу умовно-патогенної 

мікрофлори (ІУПМ), який відображає співвідношення умовно-патогенної мікрофлори та 

лактобактерий, для діагностики дисбіозу. 

Обстежено 298 жінок віком від 16 до 64 років, які зверталися по гінекологічну 

допомогу. Критерієм виключення було виявлення у зішкрібі піхви безумовно патогенних 

мікроорганізмів: T. vaginalis, N. gonorrhoeae, C. trachomatis, а також збудників герпесу і 

сифілісу. Дослідження біоценозу піхви проводили методом полімеразної ланцюгової реакції 

в режимі реального часу з використанням наборів реактивів «Фемофлор» («НПФ-ДНК-

технологія»). 

При нормоценозі ІУПМ був нижчим за 3 lg ГЕ/зразок. ЗБМ коливалася від 7,0 lg 

ГЕ/зразок до 8,0 lg ГЕ/зразок (медіана 7,7 lg ГЕ/зразок). Частка лактобактерій складала від 

96,3 до 100%, медіана – 98,7 %. Частота розподілу факультативно анаеробних 

мікроорганізмів склала 0,115 у.о. Максимально часто виявлялися ентеробактерії (98,1%), 

стафіло- та стрептококи (32,1 і 30,2%, відповідно) у кількості не вище 10
4,7

. 

У пацієнток із дисбіозом І ступеня ІУПМ був у діапазоні від -3 lg ГЕ/зразок до -  

1 lg ГЕ/зразок. ЗБМ варіювала від 6,0 lg ГЕ/зразок до 8,0 lg ГЕ/зразок (медіана 7,7 lg 

ГЕ/зразок). Частка лактобактерій складала від 73,1 до 99,4% (медіана 95,0 %). ЗБМ була 

нижчою, ніж при нормоценозі на 1,8 % (p<0,05), а кількість лактобактерій – на 8,0% (р<0,05). 

При дисбіозі ІІ ступеня зміни, характерні для дисбіозу І ступеня, були виражені 

більшою мірою. ІУПМ перебільшував -1 lg ГЕ/зразок, відзначено виражене зменшення ЗБМ, 

яка була меншою від показника нормоценозу на 12,5% та від показника дисбіозу І ступеня на 

10,9% (р<0,05 в обох випадках) та варіювала від 4,5 lg ГЕ/зразок до 8,0 lg ГЕ/зразок (медіана 

– 7,5 lg ГЕ/зразок). Значно меншою була кількість лактобактерий: на 35,1% від показника 

нормоценозу та на 29,4% – від показника дисбіозу І ступеня (р<0,05 в обох випадках) на тлі 

ще більшої кількості умовно патогенних мікроорганізмів. 

Отже, при оцінці бактеріального дисбіозу доречно використовувати у якості 

основного критерію ІУПМ, який дозволяє чітко діагностувати ступінь порушення біоценозу 

піхви. 
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Ефективність медикаментозної терапії значною мірою залежить від попередження 

розвитку побічних ефектів, в тому числі дисбіотичних змін в організмі. Сказане стосується 

не лише протимікробних хіміотерапевтичних засобів, але й препаратів інших груп, серед 

яких найпоширенішими є нестеродні протизапальні засоби (НСПЗ).  Особливо актуальним є 

дослідження впливу на мікробіоценоз НСПЗ для випадків проведення поєднаної 

протимікробної та протизапальної терапії. Налгезін (напроксен натрію) відноситься до 

неселективних інгібіторів циклооксигеназ 1 і 2 і широко використовується як знеболюючий і 

протизапальний засіб. 

Дослідження впливу Налгезіну на мікробіоценоз кишечника проводили  на щурах - 

самцях лінії Вістар. Тварини дослідної групи (n= 12) при звичайному годуванні отримували 

Налгезін у дозі 15,0мг/кг. Препарат вводили внутрішньошлунково один раз на добу 

впродовж 14 днів, після чого тварин виводили з експерименту. Після евтаназії робили розтин 

черевної порожнини щурів та відбирали зразки довжиною 2,5– 3 см з різних відділів кишки 

(дванадцятипалої, голодної, проксимального та дистального відділів товстої кишки). 

Розтинали порожнину кишок, зішкряб із слизової зважували, готували завись, мірно 

додаючи фізіологічний розчин. Для посіву застосовували культуральний метод. Виявляли 

наявність та встановлювали кількість у вище вказаних відділах кишки мікроорганізмів 

наступних груп: ентерококів, ешерихій, лактобацил, біфідобактерій, грибів Candida.  

За результатами дослідження за умов впливу Налгезіну встановлено помірний вплив 

на кількісні показники мікробних симбіонтів кишечника. Так, в контрольних тварин (n=12) 

встановлено найвищу кількість ентерококів у проксимальному відділі товстої кишки 

(5,27±0,60 lg КУО/г) в той час, як у дистальному відділі зафіксовано зниження до 3,52 ±0,40,  

а  за дії Налгезіну зафіксовано  зсув показників у бік підвищення ентерококів у вказаному  

відділі  colon до 5,4±0,45  lg КУО/г (p≤0,05). З боку ешерихій найвищий популяційний рівень  

зареєстровано у проксимальному відділі товстої кишки інтактних щурів (4,48±0,52 lg 

КУО/г), що стосується також відповідної характеристики рівнів біфідо- та лактофлори. За 

умов дії Налгезіну найвищі показники кількості кишкових паличок встановлено у клубовій 

кишці – 5,1±0,54 lg КУО/г проти 3,84±0,40  у контролі. Аналогічним був і тренд змін з боку 

лактобацил. Проте кількісні рівні біфідобактерій у досліді все ж виявилися найвищими у 

дистальному відділі кишечника – 4,2±0,38 lg КУО/г проти 2,85±0,30 в інтактних тварин. 

Зростання популяційного рівня грибів зафіксовано в порівнянні з контролем  

у проксимальному відділі товстої кишки (4,82±0,46 проти 3,43±0,39 lg КУО/г, p≤0,05 )  

Введення Налгезіну впливає на рівень показників нормальних бактерійних симбіонтів 

у кишечнику щурів, що виявляється зміщенням найвищих рівнів ентерококів у дистальний 

відділ травного каналу, що встановлено також і для грибів Cаndida,  з боку ешерихій 

зареєстровано «підняття» кількісного показника з товстої кишки у тонкий відділ травного 

каналу.  Характер встановлених змін з боку нормальної мікробіоти травного каналу при 

застосуванні Налгезіну свідчить про  доцільність розробки відповідної біокорегуючої терапії.  
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Проблема резистентностi до антибiотикiв є однiєю з найсерйознiших загроз охорони 

здоров’я. Антибiотикорезистентнiсть може стати глобальною причиною смертностi, за 

умови, якщо не знайдеться нових ефективних антибiотикiв, якi будуть отримуватися в 

достатнiй кiлькостi. На необхiднiсть пошуку нових антимiкробних засобiв акцентують увагу 

вченi багатьох країн, оскiльки нових антибiотикiв синтезується одиницi, у той час як темпи 

антибiотикорезистентностi стрiмко наростають. Одним з виходiв iз ситуацiї, що склалася, є 

iнтенсифiкацiя розробки та впровадження нових антимiкробних препаратiв. Тому пошук 

нових антибiотикiв i модифiкацiя вiдомих з метою їх удосконалення є одним iз головних 

напрямiв сучасної медицини. 

Однак беручи до уваги, що з 2000 по 2015 рік з'явилося всього два нових класи 

антибіотиків (до прикладу, з 1930 по 1962 роки їх було відкрито двадцять нових класів), 

одним з найрозповсюдженіших шляхів у цьому напрямку є хімічна модифікація органічних 

речовин, в яких вже знайдена фармакологічна активність. При цьому частіше всього 

використовується метод випадкового пошуку, коли вивчаються антимікробні властивості 

нових продуктів хімічного синтезу щодо більшого чи меншого набору музейних і клінічних 

штамів мікроорганізмів. Іншим більш прогресивним напрямом пошуку лікарських, у т.ч. і 

антимікробних засобів є цілеспрямований синтез ліків, основна відмінність якого від методу 

випадкового пошуку полягає в тому, що цілеспрямований синтез розрахований на одержання 

сполук із наперед заданими властивостями, у даному випадку - з певною антимікробною 

активністю.  

Направлений синтез антимікробних засобів базується насамперед на накопиченні та 

систематизації емпіричних даних про зв’язок хімічної будови та біологічної активності 

речовин. Тому першим етапом таких досліджень є експрес-оцінка антимікробної дії нових 

хімічних сполук певного класу щодо обмеженого числа референс-штамів. Отримані на 

даному етапі результати залежностей структура – антимікробна дія є передумовою для 

наступного другого етапу досліджень - подальшого цілеспрямованого синтезу нових сполук 

з прогнозованими протимікробними властивостями. Синтезовані в результаті цього сполуки 

досліджуються на наступному третьому етапі з залученням широкого переліку як 

референтних, так і клінічних штамів мікроорганізмів порівняно з референс-препаратами, що 

випускаються фармацевтичною промисловістю і широко використовуються в медичній 

практиці. 

Вказана етапність досліджень з пошуку нових антимікробних засобів апробована 

нами на прикладі нових 5-карбофункціоналізованих імідазолів. Саме використання такої 

етапності, на нашу думку, дозволяє досягнути максимальної ефективності в пошуці нових 

антимікробних засобів, необхідність в яких є надзвичайно важливою та практично 

значимою. 
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Гнійно-септичні та нозокоміальні інфекції, зумовлені Pseudomonas aeruginosa, 

залишаються важливою проблемою клінічної медицини і мікробіології. Особливого значення 

набуває стрімке зростання полірезистентності до існуючих антибіотиків циркулюючих 

штамів.  

Проблему боротьби з синьогнійною інфекцією можна розділити на кілька складових: 

по-перше – лікування хворих з синьогнійною інфекцією; по-друге – екстрена профілактика 

виникнення ускладнень, зумовлених P. aeruginosa (у хворих з пораненнями, опіками, з 

відкритими травмами, при інвазивних методах лікування); втретє – профілактика 

інфікування P. aeruginosa груп ризику (медичний персонал госпіталів, реанімаційних, 

хірургічних, опікових відділень, бійців АТО, хворих перед плановими хірургічними 

втручаннями, тощо). 

В першому і другому випадку імунні препарати повинні забезпечувати, перш за все, 

антитоксичний імунітет, який здатний швидко формуватись і необов’язково бути 

довготривалим. Це можуть бути анатоксини, антитоксичні сироватки, лізати. 

Формування стійкого, довготривалого імунітету, включення вакцинації проти 

P. aeruginosa до календарних щеплень не має обґрунтованої доцільності. Для вакцинації 

групи ризику бажано застосування полісеротипової корпускулярної синьогнійної вакцини.  

В останні роки в Україні склалася ситуація, коли вітчизняного випуску як вакцинних, 

так і діагностичних препаратів немає.  

На наш погляд, першочерговим завданням є отримання діагностичних препаратів та 

бактеріальних лізатів, які могли б стимулювати неспецифічний та специфічний імунітет у 

інфікованих P. aeruginosa. Інша задача – отримання мультиштамової вакцини на основі 

циркулюючих, в т.ч. полірезистентних, нозокоміальних штамів синьогнійної палички. Для 

цього нами створена колекція циркулюючих штамів P. aeruginosa, проведена серія 

експериментів по адаптації їх до специфічних бактеріофагів, з метою можливості спільного 

культивування в напівпромислових умовах, та розробки технології отримання складної 

лізатної вакцини на основі вказаних штамів. 

Планується застосувати новітній метод фотодинамічної інактивації бактеріальних 

клітин, що дозволяє без змін антигенного складу білкових компонентів селективно 

зруйнувати РНК та ДНК клітини, забезпечуючи, тим самим, специфічну імуногенність та 

відсутність реактогенності імунопрепарату. 

Розробка мультиштамової убитої вакцини на основі актуальних штамів синьогнійної 

палички, є перспективним напрямком боротьби з псевдомонадною інфекцією, так як 

дозволить зменшити циркуляцію внутрішньолікарняних та циркулюючих полірезистентних 

штамів P. aeruginosa.  
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 Усік І.В., Бабута А.Р. 
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E-mail:  idvnamnu.ukr.net 

 

Розповсюдженість захворювань шкіри невпинно зростає як у всьому світі, так і в 

Україні. В останній час спостерігається тенденція до збільшення важких та обтяжених форм 

дерматозів з переважанням ускладнень бактеріального генезу. Більш ніж у 90% хворих на 

дерматози відмічається колонізація шкірних покривів S. аureus, який здатен загострювати 

або підтримувати шкірне запалення завдяки секреції ряду токсинів-суперантигенів, котрі 

стимулюють значну кількість Т-клітин та макрофагів. S.аureus визначається як на ділянках 

ураженої, так і здорової шкіри, тоді як у здорових осіб даний збудник на шкіри виявляється 

досить рідко. В останні роки в етіології обтяжених патологічних станів велика увага 

приділяється ролі різних співчленів шкірної мікробіоти, а також особливостям вірулентних 

властивостей мікроорганізмів, направлених на деградацію механізмів резистентності хазяїна, 

що призводить до формування „імунокомпрометованого” статусу. 

Мета дослідження: вивчення етіологічної структури та антибіотикорезистентності 

збудників опортуністичних інфекцій, виділених у хворих на розпосюджені дерматози.  

Обстежено 96 хворих у віці від 16 до 72 років, які знаходились на стаціонарному 

лікуванні у дерматологічному відділенні ДУ „ІДВ НАМНУ». 

В результаті аналізу проведеної роботи отримано порівняльні дані відносно аеробних 

представників мікробіоценозу шкіри хворих на розповсюджені дерматози та практично 

здорових людей. Під час проведення досліджень виділено 212 штамів мікроорганізмів – 

представників 4 родів. За результатами проведених досліджень бактеріальна флора у осіб з 

розповсюдженими дерматозами суттєво відрізнялася від мікрофлори здорових людей та мала 

свої особливості, що обумовлено формуванням нових мікробних угрупувань, внаслідок чого 

змінювалося середовище існування та характер взаємовідносин між асоціантами. 

Встановлено, що стафілококова мікрофлора є не тільки найбільш представленою складовою 

мікробіоценозу шкіри при розповсюджених дерматозах, а й може брати участь у розвитку та 

обтяженні їх перебігу. Частота зустрічаємості S. aureus знижується у ряду атопічний та 

алергічний дерматит – харчова токсидермія – псоріаз – екзема та інші шкірні нозології 

(розацеа, кератодермія,) з 60,9% до 12,0%. Кількісні показники вилучення штамів S. aureus у 

хворих на атопічний дерматит перевищують аналогічні показники здорових осіб у 22 рази. 

Серед коагулазонегативних видів відмічено достатньо високий відсоток виділення  

S. haemolyticus в окремих групах пацієнтів. Встановлено факт збільшення у 

коагулазонегативних стафілококів резистентності до оксациліну у порівнянні зі штамами  

S. aureus, що свідчить про посилення агресивності даних мікроорганізмів та про можливість 

їх участі у обтяженні перебігу дерматозу. 
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Доспаева Р.Т., Сармурзина З.С., Закарья К.Д., Есркенова А.Б., Абжалелов А.Б. 

 

РГП « Республиканская коллекция микроорганизмов» КН МОН РК,  

 Астана, Республика Казахстан, 

E-mail: Anuarraihan@mail.ru 

 

В настоящее время большой интерес стало вызывать направление, 

предусматривающее разработку комбинированных препаратов на основе пробиотических 

молочнокислых бактерий и экстрактов лекарственных растений. Эти препараты применяют 

для профилактики и лечения больных с различными заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта, дыхательных путей, восстановления кишечного микробиоценоза и др. Большинство 

молочнокислых бактерий являются пробиотиками и благоприятно действуют на здоровье 

человека. Опыт клинического использования фитодобавок подтверждает актуальность их 

применения как неспецифических биокорректоров. В связи с вышеизложенным, разработка 

биопрепаратов на основе пробиотиков и растительных экстрактов, является актуальным.  

В ходе выполнения проекта был проведен скрининг молочнокислых бактерий по 

антагонистической, антиоксидантной и бактериоцинпродуцирующей активностям.  

В качестве растительного экстракта использовали почки тополя бальзамического. 

По результатам проекта был разработан биопрепарат «Микрофит» на основании 3 

активных штаммов (Lactobacillus casei 3 B-RKM 0008, Lactobacillus plantarum 8RA-3 pl+  

B-RKM 0015, Lactobacillus sakei 24a B-RKM 0559) и экстракта тополя бальзамического 

(оптимальная концентрация экстракта тополя бальзамического 0,625 г/мл). Данный 

биопрепарат сохраняет свою антибактериальную активность в отношении условно-

патогенной микрофлоры (E. coli, S. aureus, С. albicans и S. marcescens). 

Также было проведено исследование острой токсичности и аллергизирующих свойств 

биопрепарата «Микрофит» на лабораторных животных. В  результате определили, что 

препарат относится к 4 классу опасности – малоопасным веществам (ГОСТ 12.1.007-76).  

В исследованных тестах (конъюнктивальная проба и метод накожных аппликаций) 

синбиотический препарат аллергизирующих свойств не проявляет.  

Таким образом, в результате проведенных исследований разработан биопрепарат 

«Микрофит», который является эффективным средством для подавления условно-

патогенной микрофлоры. В настоящее время изучается хроническая токсичность 

биопрепарата на лабораторных животных. 
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ІМУНОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 

ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПРИЧИНЕНОМУ P.MIRABILIS 

 

Дубовик О.С., Сорокіна І.В., Мішина М.М., Наумова О.В.  

 

Харківський національний медичний університет, 

проспект Науки 4, Харків, 61022, Україна, 

Е-mail: e.dubovik@mail.ru 

 

Актуальність вивчення особливостей імуноморфологічного стану при гнійно-

запальному процесі, спричиненому P.mirabilis, обумовлена широким розповсюдженням 

збудника. Дані про дослідження з вивчення імуноморфологічного стану при даній патології 

взагалі малочисельні й суперечливі. Тому метою даного дослідження було вивчення 

імуноморфологічного стану при експериментальному гнійно-запальному процесі, 

спричиненому P. mirabilis. 

Моделювання гнійно-запального процесу проведено на мишах лінії ВАLB/c JLACSto 

введенням інфікуючої дози лабораторного штама P. mirabilis (ГICK 160208 SS F 403). 

Досліди здійснювали відповідно до національних «Загальних етичних принципів дослідів на 

тваринах» (Україна, 2001), які узгоджуються з положеннями «Європейської конвенції про 

захист хребетних тварин, використовуваних для експериментальних і інших наукових цілей» 

(Страсбург, 18.03.1986р.). Визначення субпопуляцій лімфоцитів проводили в реакції 

непрямої імунофлюоресценції з моноклональними антитілами фірми «Serotec». Статистична 

обробка проводилась за допомогою програми «Biostat». 

При імуноморфологічному дослідженні було виявлено, що у внутрішніх органах 

інфікованих лабораторних тварин виявляються клітини- продуценти цитокінів, причому їх 

вміст збільшений порівняно з групою інтактних тварин. Ступінь виразності макрофагальної 

реакції, реакції плазматизації, а також відносного обсягу клітин-продуцентів цитокінів 

вірогідно вище таких у інтактних тварин. Відмічається внутрішньосудинна фіксація 

нейтрофільних гранулоцитів CD18 до поверхні.  Кількість плазмобластів і клітин-

продуцентів інтерлейкинів IL-1β, IL-6, TNF-α підвищена. У складі запальної інфільтрації 

визначалися лімфоцити (CD3, CD4, CD8, CD45RA), макрофаги (ED1) і поодинокі 

нейтрофільні гранулоцити (CD18), плазмобласти з IgM і IgG і клітини-продуценти IL-1β, IL-

6, TNF. Стінки судин з осередковим фібриноїдним некрозом, відмічається проліферація 

ендотелію. При мікроскопічному дослідженні тканин внутрішніх органів визначено 

повнокрівґя кровоносних капілярів, набряк слабко фуксинофільної строми. 

Дані імуноморфологічного дослідження свідчать про розвиток гнійно-запального 

процесу, що підтверджується вираженими дистрофічними і дегенеративними змінами 

строми і паренхіми, поширеним інтерстиціальним запаленням з залученням паренхіматозних 

структур, альтеративно-продуктивними процесами в судинах серця, печінки і нирок. 

Виявлено системне пошкодження строми і судин внутрішніх органів. У стромі виявлено 

вогнищевий фібриноїдний некроз.  У судинах спостерігалося  осередкове руйнування 

базальних мембран, проліферація ендотеліоцитів з їх осередковою десквамацією. Відзначено 

внутрішньосудинна фіксація CD18 нейтрофілів до поверхні. В периферичних органах 

імунної системи (селезінка та лімфатичні вузли) виявлено різку гіперплазію як Т- , так і В - 

зон на тлі вираженої макрофагальної реакції, посилену плазматизацію і значну активацію 

прозапальних інтерлейкінів. Подібна закономірність з боку місцевої імунної реакції виявлена 

і в інтерстиції серця, нирок і печінки, де спостерігалася виражена макрофагальна реакція, 

посилена плазматизація і активована цитокінова прозапальна система. 
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E-mail: dnu.cib@ukr.net 

 

Сибірка (Anthrax) – гостра інфекційна хвороба зоонозного походження. Хвороба 

вражає сільськогосподарських і диких тварин усіх видів, людину й має великий відсоток 

летальних наслідків. Виникнення спалаху сибірки в місцевості створює загрозу повторних 

спалахів на багато років. У світі реєструється до 20000 випадків захворювань на сибірку 

серед людей і тварин.  

Однією з найважливіших особливостей бацили антракса (B. аnthracis) є її здатність 

під час розмноження у живому організмі (in vivo) та на рідких поживних середовищах  

(in vitro) виробляти і виділяти за межі клітинної оболонки екстрацелюлярний токсин, що є 

одним з важливим компонентом патогенності даного мікроорганізму. 

Метою роботи було отримання, дослідження та виготовлення екстрацелюлярних 

токсинів збудника сибірки та сибіркоподібних (антракоїдів) мікроорганізмів. 

Матеріалом для дослідження були екстрацелюлярні токсини, які готували із суспензії 

змитих 24 годинних агарових культур вірулентних (B. anthracis ІВМ 97Z), вакцинних  

(B. аnthracis 55,  B. anthracis 34F2, B. anthracis К-79Z) штамів та сибіркоподібних бацил (Bac. 

сereus, Bac. subtilis та Bac. anthracоіdes), користуючись загально прийнятою методикою. 

Виготовлені екзотоксини, досліджували за реакцією преципітації з використанням 

стандартної преципітуючої сибіркової сироватки. 

Дослідженнями встановлено, що екзотоксини, виготовлені шляхом автоклавування 

бактеріальної маси сибіркових та окремих видів аеробних бацил, реагують позитивно з 

антитілами преципітуючої сибіркової сироватки не тільки в нативному вигляді, але і в 

розведеннях 1:3000-1:10000. Руйнування бактеріальних клітин спричиняє забруднення 

екзотоксину групоспецифічними соматичними антигенами, тому реакція преципітації, яка  

виконується за різними методами є позитивною, як з антигенами виготовленими з 

сибіркових штамів, так і з окремих видів аеробних бацил.  

Отже, екзотоксини, виготовлені з епізоотичних і з вакцинних штамів збудника 

сибірки, шляхом деструкції їх клітин, не є сугубо специфічними для цього виду бактерій, бо 

такі ж екзотоксини, виготовлені за такою ж методикою з бактеріальних клітин ґрунтових 

аеробних мікроорганізмів роду Bacillus, також реагують позитивно з антитілами 

преципітуючої сибіркової сироватки. 

mailto:dnu.cib@ukr.net
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Проблема грибкових захворювань має особливе значення у сучасній медицині. За 

даними ВООЗ, кожний п’ятий житель Землі інфікований грибами, а кожний десятий має 

виражені клінічні прояви. Цьому значною мірою сприяють соціальні, медичні та 

фармакологічні фактори. Нераціональне використання великої кількості протигрибкових 

лікарських засобів спричинило появу нової проблеми – резистентості грибів роду Candida до 

застосовуваних медичних препаратів та їх подальшу неефективність в клінічному 

застосуванні. Одним з варіантів вирішення даної проблеми є пошук нових хімічних сполук з 

протигрибковими властивостями. Основною метою даного дослідження є визначення 

чутливості клінічних штамів грибів роду Candida до дії синтезованих похідних тіазолідинів.  

Методом дифузії в агар нами проведено скринінг протигрибкової активності 330 

сполук – синтезованих похідних тіазолідинів (серії речовин під кодом “ID” або “L”). В якості 

тест-культур використано клінічні штами грибів  Candida albicans, Candida kefyr, Candida 

lipolytica, Candida lusitaniae і Candida tropicalis, які характеризуються вираженою та 

проміжною резистентністю до флюконазолу, клотрімазолу, і тербінафіну.  

В результаті проведеного скринінгу було визначено 3 сполуки, які виявили 

найбільший вплив на тест-культури.  

L095  N-(4-бромфеніл)-2-(6-оксо-5,6-дигідро[1,3]-тіазоло[2,3-b][1,2,4]тріазол-5-

іл)ацетамід. Діапазон зони затримки росту становить від 13,81 ± 0,41 мм до 32,06 ± 0,98 мм, 

контроль – 4,20 ± 0,18 mm. L-1558 і L-1369, які є похідними 6-оксо-5,6-дигідро[1,3]-

тіазоло[2,3-b][1,2,4]тріазол-6-ону. Діапазони зон затримки росту становлять від 15,72 ± 0,23 

мм до 32,52 ± 0,44 мм (для L-1369) і від 10,50 ± 0,25 мм до 28,77 ± 0,77 мм (для L-1558), 

контроль – 4,24 ± 0,08 мм. 

Для відібраних на основі скринінгу сполук проведено визначення мінімальної 

пригнічуючої концентрації (МПК) мікрометодом серійніх розведень. Відносно штаму 

Candida albicans FCZ
I
CTZ

R
TER

R
 МПК L095 становить 6,25 мкг/мл, L-1369 – 0,2 мкг/мл і  

L-1558 – 0,2 мкг/мл. Для штаму Candida tropicalis FCZ
I
CTZ

R
TER

R
 МПК L095 – 50 мкг/мл, L-

1369 – 12,5 мкг/мл, L-1558 – 12,5 мкг/мл. Для штаму Candida lipolytica FCZ
R
CTZ

R
TER

S
 МПК 

L095 – 6,25 мкг/мл, L-1369 – 0,1 мкг/мл, L-1558 – 0,8 мкг/мл. Для штаму Candida kefyr 

FCZ
I
CTZ

R
TER

R
 МПК L095 – < 0,05мкг/мл, L-1369 – < 0,05 мкг/мл і L-1558 – <0,05  мкг/мл. Для 

штаму Candida lusitaniae FCZ
I
CTZ

R
TER

I
 МПК L095 – 1,6 мкг/мл, L-1369 – 0,8 мкг/мл і L-1558 

– 1,6 мкг/мл. 

Таким чином, на основі мікробіологічного скринінгу сполук комбінаторної бібліотеки 

похідних тіазолідину нами виділено структури-лідери, які в перспективі можуть бути 

використані для створення нових протигрибкових препаратів для доклінічного дослідження.  
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Наукове співтовариство являє собою складну систему в якій діють державні установи, 

громадські організації та неформальні групи. Метою наукових організацій та товариств є 

підтримка розвитку науки, проведення і координація наукових досліджень, а також втілення 

наукових розробок у практику. Обмін науковими знаннями між спеціалістами ветеринарної 

медицини, як правило, відбувається на наукових конгресах та конференціях.  

Історія створення ветеринарних міжнародних конгресів бере початок ще у ХІХ ст.  

В зв’язку з різним рівнем організації ветеринарних служб, розповсюдженість інфекційних 

хвороб на великих територіях не приводили до викорінення особливо безпечних хвороб. 

Тому виникла необхідність об’єднання зусиль спеціалістів всього світу в боротьбі з 

епізоотіями.  

Одна з найстаріших організацій – WVA (Всесвітня ветеринарна асоціація (ВВА), 

офіційно була заснована у 1962 р. у Женеві. Основні завдання ВВА: об’єднання осіб 

ветеринарної професії у світі; організація і проведення всесвітніх ветеринарних конгресів; 

сприяння розвитку ветеринарної науки, встановлення зв’язків з організаціями, інтереси яких 

пов’язані з її цілями, надання допомоги в поліпшенні ветеринарної освіти і становлення 

ветеринарних професій та ін. ВВА співпрацює з іншими міжнародними організаціями – OIE, 

FAO, WHO. До складу ВВА входять всесвітні асоціації мікробіологів, імунологів та 

спеціалісти по інфекційним хворобам. Делегація Радянського Союзу вперше брала участь у 

Одинадцятому міжнародному ветеринарному конгресі ВВА, який відбувся у Лондоні у 1930 

р., і на якому вперше розглядалося питання стандартизації біологічних препаратів. 

Велике значення для розвитку ветеринарної медицини має діяльність Міжнародного 

епізоотичного бюро (МЕБ). Співпраця з МЕБ дає змогу постійно знати епізоотичну ситуацію 

в світі та бути в курсі найновіших досягнень світової ветеринарної науки, отримувати 

необхідні матеріали для боротьби з заразними хворобами (вакцинні штами, методики, 

сироватки тощо). Україна вступила до МЕБ у 1993 році, а з 1994 р. наша країна бере участь у 

роботі Генеральних сесій МЕБ. У 1999 р. в Києві відбувся саміт керівників ветеринарних 

служб СНД, Бельгії та країн ЄС. У 2003 р. – зустріч керівництва МЕБ з керівництвом 

України. 

Щодо наукової діяльності товариств, у 1957 р. в СРСР було засновано Всесоюзне 

мікробіологічне товариство при Академії наук СРСР з численним філіями. У 1959 р. на базі 

Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР, як філія Всесоюзного 

мікробіологічного товариства було засновано Українське мікробіологічне товариство. 

Товариство тісно співпрацює з науково-дослідними закладами та вузами ветеринарного та 

біологічного профілю України. Проблеми ветеринарної медицини (профілактика 

інфекційних захворювань тварин, вивчення збудників тощо) висвітлювалися на з’їздах які 

відбувалися в різні роки у Києві, Дніпрі, Донецьку, Чернівцях, Одесі, Чернігові, Ужгороді.  

Таким чином, діяльність наукових організацій, які зробили вагомий внесок у розвиток 

ветеринарної медицини та їх співпраця, посприяли налагодженню наукових контактів, 

обміну досвідом, удосконаленню законодавчо-нормативної бази та покращенню 

епізоотичної ситуації в Україні.  
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Пошук рослин з антимікробними властивостями та створення на їх основі нових 

антибактеріальних та фунгіцидних засобів є актуальним завданням сучасної фітотерапії. 

Серпій увінчаний, маруна бальзамічна, хризантема увінчана - перспективні для медицини та 

фармації фітонцидно-лікарські рослин родини Asteraceae, що містять широкий спектр 

біологічно активних речовин. Serratula coronata L. (серпій увінчаний) використовується в 

науковій медицині як гемореологічний, імуномодулюючий, адаптогенний, антиоксидантний 

засіб. Chrysantemum coronarium L. (хризантема увінчана або хризантема овочева) активізує 

імунітет, виявляє антиоксидантні, гепатопротекторні, протипухлинні, інсектицидні, 

нематоцидні та антимікробні властивості. Tanacetum balsamita L. (канупер великий, кануфер, 

маруна бальзамічна, маруна велика, піретрум бальзамічний) відома лікарська рослина, 

застосовується в народній медицині як знеболювальний, кардіотонічний, седативний, 

спазмолітичний, протисудомний, діуретичний, дезінфікуючий, антимікробний, 

протицинготний, антигельмінтний, протиалергенний, гепатопротекторний, стимулюючий 

виділення шлункового соку засіб. 

Метою роботи було вивчення антимікробної активності етанольних екстрактів  

S. coronatа, T. balsamita, C. coronarium стосовно бактерій Staphylococcus aureus. 

Досліджувані види рослин зростали на експериментальних ділянках ботанічного саду 

Житомирського національного агроекологічного університету. Екстракти надземної частини 

рослин отримували шляхом настоювання повітряно-сухої сировини у 40%-му етиловому 

спирті (1:5) протягом семи діб. Дослідження їх антимікробної активності проводили на 

отриманій із Української колекції мікроорганізмів (УКМ, Інститут мікробіології і вірусології 

НАН України) тест-культурі Staphylococcus aureus УКМ В-904 (ATCC 25923). Визначення 

антимікробної активності екстрактів стосовно тест-культури проводили згідно методики для 

визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Антимікробну 

активність досліджуваних речовин вивчали методом послідовних серійних розведень, який 

передбачає визначення мінімальної бактеріостатичної (МІС) та мінімальної бактерицидної 

концентрацій (МБС).  

Встановлена виражена антимікробна активність екстракту S. сoronatа стосовно 

грампозитивних бактерій S. aureus. У порівнянні з етиловим спиртом, показники МІС та 

МВС збільшились в 32 і 8 разів, відповідно. Екстракт T. balsamita також виявив 

антистафілококову дію: показники МІС та МBC зросли у 8 разів. До речовин екстракту C. 

coronarium тест-культура була менш чутливою. У порівнянні з розчинником, показники 

мінімальної бактеріостатичної (МІС) і мінімальної бактерицидної концентрацій (МBС) 

збільшились лише в 4 і 2 рази, відповідно.  

Результати досліджень свідчать про перспективність подальших фармакологічних 

досліджень S. сoronatа та T. balsamita з метою створення препаратів антистафілококової дії. 
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Е-mail ivannina62@mail.ru 

 

В практике мировой медицины среди нетрепонемних тестов для диагностики 

сифилиса первое место занимает быстрый плазмореагиновий тест РПР (RPR), который 

разрешает видеть результат тестирования невооруженным глазом. Он является наиболее 

стандартизированным скрининговим методом при серодиагностике сифилиса. 

Антифосфолипидные антитела, которые определяются этим тестом, находят у 70-80% лиц с 

первичным сифилисом и почти у 100% пациентов с вторичным и ранним латентным 

сифилисом. К сожалению, в Украине отсутствует разработка и производство отечественных 

тест систем, которые бы по своим качествам напоминали быстрый плазмореагиновий тест 

РПР (RPR)  и были необходимы для замены кардиолипинового антигена для реакции 

связывания комплемента. 

Поэтому целью нашей работы является разработка антигена для  метода постановки 

быстрых плазменных реагинов РПР (RPR) для диагностики сифилиса. 

В работе были использованы: антиген кардиолипиновый для реакции 

микропреципитации (РМП) (ПАО "Фармстандарт- Биолек", Украина),  краситель судан 

(Россия), стабилизатор и консервант. Для проверки активности антигена были получены 

високотитровые положительные,  слабо положительные и отрицательные сыворотки от 

пациентов с диагнозом сифилис.  

Нами разработан антиген для постановки РПР (RPR)  на основе кардиолипинового 

антигена с суданом по простой технологии. Проведено сравнительное изучение 

разработанного антигена для постановки  РПР (RPR) с коммерческой тест-системою «LUES-

ТЕСТ (НПО "Диагностические системы", Россия).  

Результаты показали, что разработанный антиген не только не отличается по 

показателям  от коммерческой тест - системы, а даже превышает ее. Полученный  антиген 

давал хорошие окрашенные преципитаты при титрации положительных сывороток крови 

больных сифилисом, которые можно было учитывать визуально без помощи 

увеличительного стекла. При титрации слабо-положительных сывороток полученный 

антиген давал красивые окрашенные преципитаты, в то время как коммерческий антиген  не 

образовывал видимых преципитатов антиген-антитело. Кроме того, в ряде случаев, 

полученный антиген разрешал избегнуть проявлений феномена "прозоны" для 

високотитровых сывороток. 

 Выводы: Впервые в Украине разработана технология получения антигена для 

постановки РПР (RPR)  для диагностики сифилиса, что позволит  избегнуть ложно-

положительных и ложно - отрицательных результатов и увеличит процент выявления 

сифилиса. 
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Для лікування розповсюджених захворювань різної етіології в Україні нині доволі 

широко застосовуються пробіотики.  

Проте є простір для застосування синбіотиків, оскільки їх використовують рідко із-за 

відсутності чіткого розуміння відмінності пробіотиків від синбіотиків. Загалом до 

призначення пробіотиків і синбіотиків лікарі ставляться недостатньо раціонально, вважаючи 

ці препарати малоефективними і неякісними. Але насправді такі препарати мають великий 

вплив на обмін речовин в організмі. Деякі дослідники вважають нашу внутрішню екосистему 

окремим органом, який важливий для всього організму так само, як і інші органи організму. 

У кишечнику міститься більше мікроорганізмів, ніж клітин, з яких складається організм 

людини чи тварини. 

Доктор Рой Д. Слітор з ірландського інституту Корка вважає, що істинна роль 

бактеріальних популяцій, які живуть в організмі, занадто занижується. За його даними в 

кишечнику міститься майже  два кілограми бактерій. Також доктор Слітор наголошує на 

постійному прийомі пробіотичних препаратів, що забезпечує їхнє укріплення на стінках 

кишок і організацію колоній корисних бактерій. Особливо, коли організм ослаблений  після 

антибіотикотерапії. 

До найбільш поширених синбіотиків належать: Мультилак, Дуопік, Лактіале, Біфітен, 

Бифидобак, Бифидумбактерин 1000, Нормоспектрум, Ентеронормін Детокс. 

Проведений аналіз літературних даних показав, що призначення синбіотиків для 

профілактики кишкових розладів і при бактеріальних інфекціях у собак та котів є більш 

раціональним, ніж застосування пробіотиків. 

За результатами проведеного дослідження в двох групах собак (дослідна група  

5 собак і контрольна група 5 собак), було визначено склад мікрофлори кишечника. До 

лікування синбіотиком в першій групі було 0,6% біфідобактерій і 0,4% лактобактерій, а в 

другій 0,5% біфідобактерій і 0,5% лактобактерій. Після курсу лікування в дослідній групі 

склад мікрофлори став нормальним (60% біфідобактерій, 17% лактобактерій), а в 

контрольній групі показники були нижче норми( 35% біфідобактерій, 8% лактобактерій). 

Отже, призначення синбіотиків – є більш раціональним і ефективним методом 

корекції мікрофлори кишечнику, після антибіотикотерапії. 
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ЗДАТНІСТЬ ДО ПЛІВКОУТВОРЕННЯ ШТАМАМИ STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS ТА PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

 

Климнюк С.І., Кравець Н.Я., Романюк Л.Б., Борак В.П. 

 

ДВНЗ « ТДМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», 

вул. Ю. Словацького 2, Тернопіль, 46001,Україна. 

E-mail: kravetc@i.ua  

 

Плівко-асоційовані інфекції на медичних пристроях є серозною проблемою як для 

здоров’я людей, так і для функціонування медичних пристроїв. Серед бактерій, що беруть 

активну участь у плівко-асоційованих інфекціях - стафілококи золотистий, епідермальний та 

псевдомонада особливо важливі при виникненні внутрішньо лікарняних інфекцій  та при 

колонізації імплантованих медичних пристроїв. Насправді багато хронічних інфекцій 

викликані патогенними бактеріями, що ростуть у біоплівці. Здатність до утворення біоплівок 

бактеріями збільшує їх стійкість до дії різних антимікробних препаратів. Стафілокок золотий 

та псевдомонада є модельними мікроорганізмами для вивчення плівкоутворення. 

Дослідження закономірностей формування біоплівок цими видами,  допоможе поглибити 

розуміння цього явища, а також у створені стратегій для попередження їх утворення.  

Метою нашої роботи було вивчення динаміки формування біоплівки  колекційними та 

клінічними штами S. aureus, P. aeruginosa. Динаміку утворення біоплівок дослідними 

штамами проводили в стаціонарній системі на поверхні фрагментів ендотрахеальних трубок 

розміром 1см, які поміщали з 5мл м'ясо-пептонним бульйоном та інокулювали 0,1 мл 

суспензії добової культури досліджуваних штамів у концентрації 10
9
 КУО/мл. 

Культивування здійснювали при t 37
0
C в часових інтервалах 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 

168 год. Здатність мікроорганізмів формувати біоплівку оцінювали за  показником оптичної 

щільності (ОЩ) на біохімічному аналізіторі Lab bine -90 частотою хвилі 570нм.  

Дослідження динаміки формування біоплівки колекційними та клінічними штамами  

характеризується певною стадійністю і завершується утворенням сітчастої структури, що 

вкривала всю поверхню досліджуваного зразка. Проведені дослідження показали зростання 

показника ОЩ в усіх досліджуваних штамів протягом першої  доби культивування та 

становила для S. aureus 6год (0.442<ОЩ>0.454), 12год (0.401<ОЩ>0.415), 24 

год(0.431<ОЩ>0.475) та P.aeruginosa 6год (0.378<ОЩ>0.477), 12год (0.392<ОЩ>0.426), 

24год(0.406<ОЩ>0.427). Загальна динаміка формування біоплівки характеризується 

початковим накопиченням до другої доби та поступовим спаданням швидкості наростання 

клітин з третьої доби (S. aureus (0.032<ОЩ>0.033) та P. aeruginosa (0.025<ОЩ>0.104) та 

починаючи з шостої доби спостерігали повільне  зростання показника ОЩ для усіх 

досліджуваних штамів (S. aureus (0.037<ОЩ>0.092) та P. aeruginosa (0.074<ОЩ>0.134)).  

Отже виявлені нами закономірності по формуванню біоплівки на поверхні  

полівінілхлоридних фрагментів ендотрахеальних трубок вище згаданих штамів 

мікроорганізмів мало відрізняються від описаних в літературі (Морато Ж.,  Брауда Н., 

 Балко О., Галкін М.). Таким чином, досліджувані нами штами мали схожу динаміку 

формування біоплівок, (S. аureus t=0.3 (p≤0.05) і P. aeruginosa t=0.3 (p≤0.05)), яка 

характеризується трьома етапами: перинним накопиченням, другим етапом деградації чи 

зупинки росту та третім етапом поновлення накопичення бактеріальних клітин.  
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НЕФЕРМЕНТРУЮЧІ ГРАМНЕГАТИВНІ МІКРООРГАНІЗМИ ЯК ЗБУДНИКИ 
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Госпітальні інфекції – важливий компонент загальної проблеми поліпшення якості 

медичної допомоги та створення безпечного середовища у медичній установі, адже їх  

актуальність визначається глобальним характером розповсюдження та вкрай негативними 

наслідками як для здоров‘я хворих, так і в цілому для економіки держави. Важливе значення 

серед таких мікроорганізмів посідають неферментуючі грамнегативні бактерії, а серед них 

Acinetobacter spр., частка яких в матеріалі з респіраторного тракту може сягати 40%. 

Аналіз популяційного складу мікроорганізмів, ізольованих від хворих з різних типів 

клінічного матеріалу у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (ВАІТ) Тернопільської 

університетської лікарні протягом 2012-2015 рр. показав, що майже третину ізолятів (29,7%). 

становили неферментуючі грамнегативні бактерії  

У трахеальному аспіраті частка таких мікроорганізмів була більшою – 43,1%.   

P. аeruginosa вилучали в 2 рази частіше, ніж  від Acinetobacter sp. – 28,7% проти 14,4%. 

Порівнюючи частоту виділення таких збудників протягом 2012- 20125 рр. років, 

можна відмітити тенденцію зростання частоти виявлення Acinetobacter spp. У  2012 р.  цих 

бактерій  не виявлялися в  аспіраті, а в 2013 р. їх було ізольовано від 12,7% хворих, які 

перебували на штучній вентиляції легень ШВЛ, в 2014 році – від 14,6%, а в 2015  – від 

22,0%. 

Найбільша частота виявлення P. аeruginosa була в 2013 р.– 41,8%, проте в інші роки 

цей показник сягав 22,0% – 23,7%. 

Колонізація ротоглотки хворих неферментуючими грамнегативними бактеріями за 4 

досліджуваних роки не зазнала суттєвих змін.  Acinetobacter spp. як в 2012 р., так і в 2015 р. 

зустрічалися в 3,10 % випадків, хоча в 2013 і 2014 роках ці їх виділялися з цього біотопу 

втричі частіше – відповідно 11,1% і 10,0. Рівень Pseudomonas aeruginosa протягом 

досліджуваного періоду суттєво не змінювався  – 12,5% в 2012 р і 9,4% в 2015 р.  

Відмічено зменшення частоти виявлення синьогнійної палички  із сечі хворих з  

29,2% в 2012 р. до 9,1% − в 2015 р.  

Штами Acinetobacter spp. у 2012 р. вилучалися із сечі в 4,1 % випадків і їх частка в 

2015 р. досягла 6,1% в 2015 р. однак з невідомих причин стала втричі вищою в 2013 р. – 

12,5%. 

Штами Acinetobacter spp. та P. aeruginosa висівали із різних ран хворих, які 

перебували у відділенні  відділення  протягом досліджуваного періоду майже з однаковою 

частотою – відповідно 13,8% та 14,9 %.   

Таким чином, відмічено, що  неферментуючі грамнегативні бактерії суттєво частіше 

зустрічалися в трахеальному аспіраті хворих у ВАІТ, порівняно з іншими видами 

досліджуваного матеріалу. 
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Враховуючи реальну загрозу національній безпеці держави, питання боротьби з 

туберкульозом є одним з пріоритетів державної політики у сфері охорони здоров’я і 

соціального розвитку. Поява нових форм захворювання, висока розповсюдженість збудників 

із множинною лікарською стійкістю та значного за чисельністю контингенту в місцях 

позбавлення волі сприяли тому, що проблема туберкульозу набула масштабів надзвичайної 

ситуації в Європейському регіоні. На Закарпатті спостерігається значне збільшення 

захворюваності протягом п’яти років і проблема мультирезестентності  є основною в питанні 

лікування.  

З 2015 року в області зареєстровано 1084 випадків легеневого туберкульозу 1-3 

категорії, із них: нові випадки – 716; рецидиви – 92, інші випадки повторного лікування 

(невдача та лікування після перерви, інші) – 276 випадків. 

При обстеженні біоматеріалу хворих молекулярно-генетичними та бактеріологічними 

методами бактеріовиділення встановлено у 74,7% серед нових випадків, 91,3% рецидивів 

туберкульозу та 85,5% випадків повторного лікування (оптимальний рівень за ВООЗ – 70%). 

Тестом медикаментозної резистентності охоплено 86,9% бактеріоносіїв серед нових 

випадків,  94,9% бактеріоносіїв із рецидивів ТБ та  81,3%  із інших випадків повторного 

лікування. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що загальна первинна 

резистентність Mycobacterium tuberculosis серед бактеріоносіїв із новими випадками 

легеневого туберкульозу  становила 40,5%; вторинна резистентність у раніше лікованих 

(рецидиви та інші) становила 68,7%. По спектру резистентності  Mycobacterium tuberculosis  

у хворих на легеневий  туберкульоз виявлено   наступний розподіл: моно резистентність -  

нові випадки – 10,4%, у раніше лікованих – 4,3%; полірезистентність (ПРТБ)- нові випадки – 

9,7%, раніше ліковані – 4,8%; рифампіцину резистентний ТБ (РифТБ) -  нові випадки – 4,5%, 

раніше ліковані – 12,6%; мультирезистентність - нові випадки 15,5%, раніше ліковані – 

51,3%. 

При постановці тесту медикаментозної резистентності  Mycobacterium tuberculosis до 

протитуберкульозних препаратів ІІ ряду у випадках із підтвердженою мультирезистеністю та 

стійкістю до рифампіцину за даними молекулярно-генетичного дослідження виявлено 33-х 

осіб із розширеною медикаментозною резистентністю (РРТБ), зокрема – серед нових 

випадків 1,8%, серед раніше лікованих – 10,9%. 

Отже, основною проблемою сучасної фтизіатрії є підвищення ефективності лікування 

хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, що має клінічне та епідеміологічне 

значення, оскільки скорочує резервуар і запобігає поширенню інфекції. Для досягнення цієї 

мети необхідно вести пошуки й розробку нових методів лікування та режимів хіміотерапії, 

що дозволить в процесі лікування запобігти розвитку клінічної хіміорезистентності. 

mailto:koval_gm@mail.ru
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Одним із перспективних напрямків сучасної медичної мікробіології є вивчення 

адгезивної здатності мікроорганізмів, що відкриває можливість створення нових 

антиадгезивних засобів та вибір більш ефективних препаратів. Ряд біологічно активних 

речовин рослинного походження виявляють здатність протидіяти адгезивному процесу 

мікроорганізмів. 

Метою нашого дослідження було вивчення адгезивних властивостей MLS-

резистентних шкірних ізолятів стафілококів з конститутивним та індуцибельним 

механізмами і протиадгезивних властивостей рослинних екстрактів на 90% етанолі та 

Альтану, що проявили синергізм протимікробної дії з еритроміцином.  

Вивчення впливу рослинних екстрактів на адгезивні властивості шкірних ізолятів 

мікроорганізмів виконано із використанням еритроцитів людини з визначенням індексу 

адгезивності мікроорганізмів (ІАМ) за методикою В.І. Бріліс. Вплив активних компонентів 

рослинних екстрактів на адгезію мікроорганізмів до еритроцитів досліджували в 

суббактеріостатичних концентраціях. За ІАМ по відношенню до еритроцитів людини MLS-

резистентні шкірні ізоляти стафілококів виявились середньоадгезивними (ІАМ 2,86 та 2,61).  

Аналіз отриманих даних свідчить, що усі досліджувані рослинні екстракти інгібували 

адгезивну активність тест-штамів стафілококів по критерію рівнів ІАМ в розведенні 1:5 та 

1:50. Найвищу активність (ІАМ ≥50%) відносно тест-штаму S. epidermidis з індуцибельним 

механізмом в обох розведеннях показали екстракти плодів вільхи сірої Alnus incana L. 

(64,34% та 59,79%), бруньок берези бородавчастої Betula verrucosa L. (57,35% та 51,04%) та 

препарату Альтан (55,24% та 51,04%). Крім того високу протиадгезивну активність у 

розведенні 1:5 продемонстрував екстракт листя скумпії звичайної Cotinus coggygria Scop. 

(Rhus cotinus R.) (57,75%), родовика лікарського Sanguisorba officinalis L. (58,74%) та 

надземної частини брусниці Vaccinium vitis-idaea L. (53,84%), тоді як екстракти плодів біоти 

східної Biota orientalis L. (55,24%) та листя мучниці звичайної Arctostaphylos uva-ursi (L.) 

Spreng (53,49%) виявились більш активними у розведенні 1:50. 

Шкірний ізолят S. epidermidis з конститутивним механізмом виявився більш стійким 

до БАР лікарських рослин, усі досліджувані екстракти характеризувалися меншим ступенем 

впливу на його адгезивну здатність. Найбільшими протиадгезивними властивостями 

відносно даного тест-штаму володіє екстракт плодів біоти східної Biota orientalis L. (51,35% 

в обох розведеннях), Альтан в розведенні 1:5 (51,35%) та екстракти плодів вільхи сірої Alnus 

incana L. (50,96%) і кореневищ герані лугової Geranium pretense L. у розведеннях 1:50 

(52,11%). 
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Гнійно-запальні захворювання, які спричинюються стафілококами, розвиваються за 

умов зміни імунної реактивності  організму та фізіологічних зсувів, що може бути 

прослідковане шляхом реєстрації активності ряду ензимів. Важливим модулятором імунної 

відповіді є аргіназа, фізіологічна роль якої зумовлена участю у багатьох метаболічних 

процесах клітини. За умов патологічних процесів, спричинених дією гноєтворних коків, які  

індукують продукцію  прозапальних цитокінів, відбувається зростання експресії аргінази.  

Метою дослідження було вивчення активності аргінази лімфоцитів осіб з acne 

vulgaris, в яких захворювання супроводжувалося висіванням Staphylococcus aureus. 

Активність ензиму визначали до  та після  лікування.  

Досліджено 30 хворих віком від 18-30 років, з гнійних пустул яких ізольовано 

культури S. aureus. Усім пацієнтам проводився курс лікування автостафілококовою 

вакциною та біопрепаратами (які містять Lactobacillus sрр.). У всіх хворих спостерігався 

помірний дисбіоз, який супроводжувався дефіцитом основних нормосимбіонтів кишечника. 

Групу контролю становили практично здорові особи (n=9). Моноядерні лімфоцити 

периферичної крові виділяли з гепаринізованої свіжоотриманої крові пацієнтів (до і після 

лікування)  та осіб групи контролю у градієнті густини фікол-тріумбрасту (ρ= 1,08 г/см3). 

Активність аргінази визначали на пермеабілізованих лімфоцитах периферичної крові за 

швидкістю утворення сечовини. Її вміст вимірювали за допомогою діагностичного набору 

фірми «Cімко», Україна, згідно інструкції. Зразки спектрофотометрували при 520 нм проти 

контрольних проб, які містили дистильовану воду. Активність аргінази виражали в нмолях 

сечовини, що утворилася протягом 1 хв у розрахунку на 1 мг протеїну.  

Встановлено, що активність аргінази у хворих була значно вищою за відповідний 

показник контрольних осіб і становила   0,28±0,01 проти 0,087±0,001  нмоль цитруліну/хв мг 

протеїну. Після проведення курсу автовакцинотерапії та прийому біопрепарату активність 

фермента значно знизилася (до 0,12±0,02 нмоль/хв), проте не досягла рівня контролю. 

Мікробіологічне дослідження випорожнень дало змогу констатувати зміни мікробіоценозу у 

бік нормалізації показників. 

Підвищення активності аргінази у хворих на acne vulgaris свідчить про альтерацію 

фізіологічних реакцій в організмі, спричинену дією золотистого стафілокока, який індукує 

фагоцитарну реакцію та продукцію цитокінів гуморальної ланки. Після лікування активність 

ензиму все ще залишається високою  (хоча фіксується тренд змін у бік нормалізації) через 

введення вакцинного препарату, який в свою чергу має імуномоделюючий та 

імуностимулюючий ефект. Крім того, збереження відповідного рівня активності аргінази 

пов’язують із задіюванням ензиму у регенеративні процеси. 
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Не зважаючи на успіхи у розробці високоефективних методів профілактики 

папіломавірусної інфекції (ПВІ) та персоніфікованої комплексної терапії хворих частота 

виникнення передпухлинних і пухлинних захворювань, індукованих папіломавірусами 

людини (ВПЛ), в тому числі раку шийки матки (ШМ), все ще залишається високою в усьому 

світі. Відомо, що одними із основних кофакторів ПВІ є стан системи імунітету, насамперед її 

клітинної ланки, яка відіграє ключову роль у контролі над перебігом ПВІ та ростом ВПЛ-

індукованих пухлин; а також одночасне інфікування хворих іншими патогенами, що 

передаються статевим шляхом, у тому числі  вірусами простого герпесу (ВПГ). Зауважимо, 

що герпетичну інфекцію при ПВІ визначають у незначній кількості випадків, однак відомо, 

що  вона може мати атиповий перебіг і це є частою причиною діагностичних помилок та її 

несвоєчасного виявлення. З огляду на вищевказане, нами поставлено за мету визначити 

показники клітинного імунітету у хворих на ВПЛ-індуковані передпухлинні захворювання 

ШМ, в яких були відсутніми клінічні ознаки герпетичної інфекції, але у сироватці крові 

виявляли IgG антитіла до  ВПГ-1 та -2 різної авідності.  

Обстежено 71 жінку із ВПЛ-індукованими передпухлинними захворюваннями ШМ. 

Для скринінгу сироваток на наявність IgG антитіл до ВПГ використовували імуноензимну 

тест-систему «DIA-HSV1/2-IgG» (ПрАТ НВК «ДіапрофМед»), а для визначення їх індексу 

авідності –  імуноензимну тест-систему «DIA-HSV2-IgG-av» (ПрАТ НВК «ДіапрофМед»). У 

периферичній крові хворих досліджували кількість Т-лімфоцитів та їх окремих субпопуляцій 

(CD3
+
-, CD4

+
-, CD8

+
-, СD3

+
/HLA-DR

+
-, CD3

+
CD56

+
-, CD4

+
45RA

+
-, CD16/56

+
CD8

+
- клітин), а 

також природних кілерів (CD16+/56
+
- клітин). Підрахунок лімфоцитів, а також аналіз 

результатів проводили на цитофлюориметрі FACStar Plus (Becton-Dickinson, США).  

У сироватці крові обстежених хворих виявлено IgG антитіла до ВПГ-1 та/або -2 лише 

низької (індекс авідності менше 30 %) або середньої (індекс авідності 30-60 %)  авідності. У 

хворих як із низько-, так і середньоавідними IgG антитілами до ВПГ-1 та/або -2 кількість 

CD3
+
-, CD8

+
-, CD4

+
-, CD4

+
45RA

+
-, CD3

+
/HLA-DR

+
- та CD16

+
/56

+
- клітин, а також індекс 

CD4/CD8 були такими ж як в клінічно здорових осіб (контроль). Кількість CD16
+
/56

+
CD8

+
-

клітин у периферичній крові хворих усіх груп виявилась більшою, ніж у контролі. Водночас 

у периферичній крові хворих із низькоавідними IgG антитілами до ВПГ-1 та/або ВПГ-2 була 

значно меншою кількість цитолітичних CD3
+
CD56

+
 Т-лімфоцитів, що може свідчити про 

формування у них недостатності клітинної ланки імунітету, оскільки ці клітини мають 

унікальний спектр властивостей: здатність до цитолизу (руйнування) вірус-інфікованих, 

онкогенних клітин та цитокіни-продукуючу активність. Результати проведених нами 

досліджень можуть бути використані для визначення характеру й інтенсивності ушкодження 

системи імунітету при одночасному інфікуванні хворих ВПЛ та ВПГ, а також з метою 

вдосконалення методів їх комплексного персоніфікованого лікування, які передбачатимуть 

застосування у разі виявлення антитіл до ВПГ низької авідності як імуномодулювальних, так 

і протигерпетичних препаратів.  
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Метою дослідження було визначення впливу пробіотичного штаму Lactobacillus casei 

ІМВ В-7280 на морфологію стінки піхви та експресію Toll-подібних рецепторів (TLR) за 

експериментального вагініту у мишей лінії BALB/c. 

Дослідження проведено на мишах лінії BALB/c, самицях, віком 8 тижнів. Мишей 

інфікували у піхву добовою культурою Staphylococcus aureus 8325-4 у дозі 5 х 10
7
 кл. на тварину, 

а через 24 год їм вводили L. casei ІМВ В-7280 у дозі 1 х 10
6
 кл. на тварину один раз на добу 

протягом 7 діб лише у піхву або одночасно у піхву та перорально. Виділення із піхви висівали на 

елективне середовище для стафілококів (BAIRD-PARKER-Agar, Merck, Germany) з 15 мкг/мл 

гентаміцину. Мікроскопічне дослідження зразків гістологічних зрізів стінки піхви проводили за 

загальноприйнятою методикою з використанням  мікроскопа "Olympus BX 51", цифрової камери 

"Olympus C 5050 Z" та програмного забезпечення "Olympus DP-Soft". Експресію TLR-2, -4 на 

клітинах слизової оболонки піхви досліджували за допомогою імуногістохімічного методу з 

використанням тест-систем BenderMedSystems (Австрія). Морфологічними ознаками 

інфекційно-запального процесу у стінці піхві інфікованих мишей, які виявили вже на 1 добу, з 

максимальним проявом на 3 та 6 добу та поступовим затуханням на 9, були: суттєве набрякання 

епітеліального пласта; його вогнищева інфільтрація  поліморфноядерними лейкоцитами та 

лімфоїдними клітинами, скупчення яких виявили також і в субепітеліальних ділянках; а також 

помірно виражена інфільтрація запальними клітинами підслизового шару, м’язової і навіть 

адвентиційної оболонки. Із піхви цих мишей S. aureus 8325-4 висівався у сталій кількості 

протягом усього терміну спостереження. У  підслизовому шарі, епітеліальному пласті і особливо 

на поверхні слизової оболонки стінки піхви інфікованих мишей виявляли значну кількість 

TLR2- та TLR4-позитивних макрофагів, що також свідчить про розвиток інтенсивного 

інфекційно-запального процесу. Після введення інфікованим мишам L. casei ІМВ В-7280 у піхву 

або одночасно у піхву та per os спостерігали поступове зменшення або навіть й зникнення 

виявлених нами морфологічних ознак інфекційно-запального процесу в піхві, починаючи вже з 1 

доби та протягом наступного періоду спостереження на тлі суттєвого зменшення у ній кількості   

S. aureus 8325-4 на 1-6 добу та повної елімінації цього патогену на 9 добу. Зауважимо, що після 

введення L. casei ІМВ В-7280 інфікованим мишам лише у піхву незначні морфологічні ознаки 

запалення у її стінці все ще виявляли на 9 добу. Після введення L. casei ІМВ В-7280 інфікованим 

мишам одночасно у піхву та перорально на 9 добу стінка піхви вже мала будову близьку до 

норми. У підслизовому шарі та на поверхні епітеліальної вистелки стінки піхви мишей, що 

отримували L. casei ІМВ В-7280 лише у піхву або одночасно у піхву та перорально визначали 

поодинокі TLR2- та TLR4-позитивні макрофаги. Інфільтрація епітеліального пласта стінки піхви 

цими клітинами була відсутньою, що також вказує на затухання інфекційно-запального процесу. 

Таким чином, L. casei ІМВ В-7280 може бути хорошими кандидатом для створення 

імунобіотиків, які можна застосовувати одночасно перорально та інтравагінально або лише 

інтравагінально при лікуванні інфекційно-запальних захворювань сечостатевої системи. 
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Streptococcus pyogenes (β-гемолітичний стрептокок серогрупи А - БГСА) – один з 

найбільш поширених збудників бактеріальних інфекцій людини. Проведено аналіз виділення 

S. pyogenes та визначення його чутливості до антибактеріальних препаратів (АБП) у пацієнтів, 

які проходили лікування у лікарні в період 2012-2016 років. Серед бактеріальних збудників 

гострого тонзилиту і фарингіту, а також серед носіїв стрептококових інфекцій, найбільше 

значення має БГСА. Частота виділення S. pyogenes склала 23,6-28,9% від загального числа 

інших збудників бактеріальної етіології. 

Визначення чутливості штамів S. pyogenes до АБП проводили у відповідності з 

методичними вказівками «Визначення чутливості мікроорганізмів до АБП», які затверджені 

наказом МОЗ України від 05.04.2007 року № 167. 

Чутливість штамів S. pyogenes до АБП досліджували на агарі Мюллера-Хінтона (МХА) 

з додаванням 5% дефібрінованої крові диско-дифузійним методом. З добових культур S. 

pyogenes готували бактеріальну суспензію (інокулюм) за стандартом мутності 0,5 

МакФарланда, яку потім розподіляли поверхнею агару у трьох напрямках. Чашки інкубували 

протягом 24 годин за (35±1)
0
С. Для інтерпретації результатів визначення чутливості штамів до 

АБП використовували стандартні критерії. 

Препаратами вибору для лікування інфекцій, викликаних S. pyogenes, є β-лактами. 

Достовірних випадків стійкості до АБП цієї групи та до ванкоміцину і лінезоліду не описано, 

тому оцінювати чутливість до вказаних препаратів недоцільно. Оцінювали чутливість штамів 

до еритроміцину, кліндаміцину, левофлоксацину та хлорамфеніколу. 

Особливу увагу приділяли формі зони затримки росту S. pyogenes навколо диску з 

кліндаміцином. Якщо зона затримки росту мала правильну округлу форму, чутливість до 

кліндаміцину інтерпретували згідно з критеріями результатів визначення S. pyogenes. У тому 

випадку, якщо зона затримки росту мала «D-образну» форму зі звуженням в області  

прилягання диску з еритроміцином, досліджуваний штам S. pyogenes розцінювали як 

резистентний до кліндаміцину ізолят, тому за результатами бактеріологічного дослідження 

попереджували щодо можливості клінічної неефективності терапії лінкозамідами. У разі 

виявлення антагонізму між лінкозамідами та макролідами D-феномен виявляли у 7,4% 

випадків. 

Викликає занепокоєність, що у пацієнтів лікарні з кожним роком розповсюдженість 

резистентних до макролідів штамів S. pyogenes зростає (2012 рік – 27,9%, 2013 рік – 28,7%, 

2014 рік – 32,8%, 2015 рік – 35,7%, 2016 рік – 38,4%). Лінкозаміди зберігають значно високу 

активність щодо S. pyogenes (2012 рік – 98,4%, 2013 рік – 95,7%, 2014 рік – 90,3%, 2015 рік – 

87,2%, 2016 рік – 84,5%). Частота стійкості штамів S. pyogenes к фторхінолонам 

(левофлоксацину) з кожним роком зростає (2012 рік – 27,9%, 2013 рік – 38,7%, 2014 рік – 

45,8%, 2015 рік – 50,4%, 2016 рік – 52,8%). Хлорамфенікол, навпаки, зберігає останні роки 

відносно високу активність щодо S. pyogenes – до 97,5%. 

Використання АБП може призвести до формування та розповсюдження популяції 

резистентних штамів S. pyogenes. Наявність та розповсюдження антибіотикорезистентних 

штамів суттєво ускладнює вибір антибактеріальної терапії під час стрептококових інфекцій, 

що придає особливу важливість правильному та своєчасному бактеріологічному дослідженню.   

mailto:Ledy_Nataly@ukr.net
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Pseudomonas aeruginosa (синьогнійна паличка) – один з найбільш актуальних збудників 

опортуністичних інфекцій людини. P. aeruginosa уражає різноманіттям викликаної патології, є 

причиною широкого спектру захворювань. Синьогнійна паличка є типовим умовно-патогенним 

мікроорганізмом, який викликає інфекційний процес переважно на фоні імуносупресії.  

Проведено аналіз виділення P. aeruginosa у пацієнтів, які проходили лікування та 

бактеріологічні дослідження у лікарні в період 2012-2016 років. До усіх штамів P. aeruginosa 

визначена чутливість до антибактеріальних препаратів згідно стандартних критеріїв. 

Синьогнійна паличка, як збудник бактеріальної інфекції, найчастіше виявлялась у тяжких 

хворих відділень хірургічного профілю (5,2-9,4%), відділенні реанімації та інтенсивної терапії 

(10,3-19,8%) та у відділенні новонароджених дітей (2,22-23,8%).  

P. aeruginosa викликала частіше запалення бронхолегеневого апарату у вигляді 

трахеобронхіту та пневмонії у пацієнтів ВРІТ, які знаходилися на штучної вентиляції легенів. У 

цієї групи пацієнтів до 28% трахеобронхітів та 21% пневмоній мали синьогнійну етіологію. 

Значна роль P. aeruginosa у розвитку пневмоній при муковисцедозі, коли синьогнійна паличка 

виявлялась у пацієнтів в асоціації з золотистим стафілококом, клебсіелами, буркхолдеріями, 

кандидами, аспергілами тощо. Окрім того, хронічна обструктивна хвороба легенів у 32,7% 

випадків супроводжувалася приєднанням синьогнійної інфекції. 

Серед синьогнійних інфекцій ЛОР-органів превалювали отити (до 40% випадків 

хронічного середнього отиту у дорослих), рідше зустрічалися сінусити (до 8% випадків). 

Синьогнійне ураження роговиці було пов’язано з використанням контактних лінз та 

контамінованих очних крапель, часто виявлення P. aeruginosa склала до 4,8%. 

P. aeruginosa викликала частіше запалення сечовивідної системи у вигляді катетер-

асоційованих інфекцій. У окремих випадках цистити виникали внаслідок бальнеологічного 

лікування та СПА-процедур (1,5%). Синьогнійна інфекція даної локалізації у пацієнтів 

найчастіше мала перебіг у вигляді гострого нефриту (4,3%) та пієлонефриту (6,7%).  

P. aeruginosa  є частим збудником гострих та хронічних простатитів (9,2% від усіх випадків 

гострого простатиту). 

Синьогнійні менінгіти були виявлені у пацієнтів (0,3%) лише після штучних втручань 

(травм, хірургічних операцій, пункцій тощо) або внаслідок дисемінації збудника з наявного 

інфекційного локусу (синьогнійні отити, кон’юнктивіти, бактеріємія тощо). 

Частота виділення P. aeruginosa при гострому перитоніті у пацієнтів склала 12,3%, 

найчастіше синьогнійна паличка виявлялась у складі різноманітних мікробних асоціацій 

(ентеробактерій, ентерококу, стафілококу тощо). 

У загальній структурі раньових інфекцій синьогнійна паличка займала до 9%.  

P. aeruginosa  поряд з S. aureus, K. pneumoniae, A. baumanni входили у четвірку лідерів бактерій, 

які переважно виявлялися при бойових травмах у учасників АТО. 

Синьогнійне ураження кишківника виявлялось серед новонароджених дітей у 

акушерському стаціонарі у 2,22-23,8% випадків у різні роки. P. aeruginosa найчастіше 

виявлялась у здорових дорослих людей, які обстежувались на носійство кишкових інфекцій та 

мали в анамнезі захворювання прямої кишки (геморой) – у 5,2% паціентів.  

P. aeruginosa не виявлялася у пацієнтів при інфекціях кровотоку. 
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Необхідність протезування хворих на ревматоїдний артрит (РА) вимагає вирішення 

низки питань пов’язаних з ефективністю лікування. У частини хворих післяопераційний 

період ускладнюється розвитком парапротезної інфекції, що значно впливає  на результати 

ендопротезування. Комплексна дія інфекційних агентів в організмі прооперованого хворого 

недостатньо вивчена. Імплантація композитних матеріалів штучного суглоба у кісткове 

ложе, де мав місце патологічний запальний  процесс негативно відображається на 

репаративному потенціалі реципієнта.Тому актуальним є аналіз впливу мікробної 

контамінації тканин на активність регенераторних процесів за тотального ендопротезування 

(ТЕП), що і було метою роботи. 

Проведено мікробіологічні дослідження у 118 хворих на РА за первинного ТЕП 

крупних суглобів (151 оперативне втручання) згідно діючих методик. Клонування 

стовбурових стромальних клітин (ССК) кісткового мозку проводили за методикою 

Фріденштейна О.Я. в модифікації Астахової В.С. Матеріалом для дослідження слугували: 

спонгіоза кісток – місць майбутнього розташування компонентів. 

Мікроорганізми з операційного матеріалу було виділено у 55,4 % обстежених хворих. 

Превалювали стафілококи у 49,2 % зразків та корінеформні палички в 26,6 % зразках; з 6,4 % 

зразків виділені грамнегативні мікроорганізми, по 5,6 % зразків мали стрептококи та 

анаеробні неспороутворюючі мікроорганізми. Проведена уточнююча мікроскопія була 

позитивною у 75,4 % прооперованих хворих. 

Остеогенну активність стовбурових стромальних клітин кісткового мозку (ССК КМ) − 

колонієутворюючих одиниць фібробластів (КУОф) оцінювали за загальною кількістю 

ядровмісних клітин  і кількістю ССК КМ в 1 см
3
  та ефективністю їх клонування серед 10

5
  

ядровмісних клітин. Статистичну обробку отриманого матеріалу виконували за допомогою 

пакета програм Statistica.  

Проведено співставлення результатів клонування ССК КМ з даними бактеріологічних 

досліджень операційного матеріалу хворих. Визначені можливі варіанти  результатів 

культуральних досліджень. В залежності від наведених критеріїв всі обстежені хворі 

розділені на групи відповідно до клінічної характеристики результатів ендопротезування. 

Комплексний аналіз даних виявив пригнічення активності ССК КМ крупних суглобів у 41,9 

% хворих незалежно від результату мікробіологічного дослідження. Цей же показник при 

позитивних бактеріологічних результатах (виділення зі зразків мікроорганізмів в культурі 

або мікроскопічно) визначився вже у 72,3 % хворих. 

Проведений комплексний аналіз впливу мікробної контамінації тканин оперованих 

крупних суглобів на активність регенераторних процесів за первинного ТЕП у хворих на РА 

виявив наявність вираженої лінійної зворотної кореляції (коефіцієнт r = - 0,98), дозволив  

розкрити механізми виникнення імовірних ускладнень  у 72,3 % хворих та наблизив до 

розробки заходів їх профілактики.  
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Недостатня ефективність протимікробної терапії у певній мірі пояснюється наявністю у 

мікроорганізмів дієвих механізмів захисту від зовнішніх ушкоджуючих факторів, одним з яких є 

здатність формувати біоплівки. Незважаючи на розробку сучасних препаратів та впровадження 

новітніх технологій для боротьби з патогенними мікроорганізмами, питання терапії гнійно-

запальних процесів залишається відкритим. Метою дослідження є визначення впливу 

ультразвукового випромінювання на сформовані біоплівки Pseudomonas aeruginosa. Матеріал від 

хворих з гнійно-запальними процесами забирали і доставляли в лабораторію згідно з вимогами 

взяття і доставки матеріалу для мікробіологічних досліджень, запропонованих медичною 

академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ. Матеріалом для дослідження 

слугували: ранова тканина, гній з плевральних порожнин та абсцесів легенів, перев'язувальний та 

шовний матеріал, катетери та дренажні конструкції. Виділення бактеріальної культури 

проводилося за загальноприйнятими методами. Вимірювання оптичної щільності біоплівки - на 

поверхні полістиролового планшету, після інкубації інокульовані дослідні біоплівки 

мікроорганізмів розміщували у зону дії ультразвукового випромінювання (ультразвукові хвилі 

низької інтенсивності від 2 до 3 Вт/см; робоча частота коливань – 26,5 кГц; амплітуда коливань – 

від 50 до 80 мкм) протягом 10 хвилин, Кількісним вираженням ступеню руйнування біоплівки й 

здатності до агрегації опромінених планктонних клітин є значення оптичної щільності на 

спектрофотометрі «Multiskan EX 355» при 540 нм. Статистична обробка результатів - Biostat. У 

результаті проведеного дослідження було встановлено, що після опромінення сформованих 

біоплівок Pseudomonas aeruginosa протягом 10 хвилин ультразвуковими хвилями низької 

інтенсивності спостерігається зниження оптичної щільності біоплівки у 3,7 рази порівняно з 

оптичною щільністю біоплівки Pseudomonas aeruginosa до опромінення (0,76±0,08 од.ощ. й 

2,81±0,46 од.ощ. відповідно), що свідчить про порушення цілісності сформованих біоплівок 

ізолятів. При визначенні здатності планктонних клітин P. aeruginosa формувати вторинні 

біоплівки після дії безперевного низькоінтенсивного ультразвукового випромінювання на добову 

біоплівку показали, що утворені планктонні клітини не здатні формувати щільні біоплівки: 

пригнічується здатність планктонних клітин P. aeruginosa утворювати вторинні біоплівки у 32,4 

рази (0,092±0,06 од.ощ) порівняно з контролем (без опромінення - 2,98±0,16 од.ощ.), що є дуже 

важливим фактом запобігання колонізації P.aeruginosa Штами Pseudomonas aeruginosa, ізольовані 

від хворих з гнійно-запальними процесами, здатні до формування щільних біоплівок, що значно 

ускладнює лікування цієї патології. Дія низькоінтинсивного випромінювання викликає 

руйнування сформованих біоплівок та запобігає їх вторинному формуванню. Одержані 

експериментальні результати дають підставу використання низькоінтенсивного ультразвукового 

випромінювання для запобігання розвитку гнійно-запальних процесів та для терапії включати 

ультразвукову обробку гнійних осередків. 
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Водні біоресурси України є важливою частиною природних ресурсів держави і мають 

велике господарське значення. Процеси інтенсифікації рибництва неможливі без 

впровадження нових методів його ведення таких як застосування полікультури, ущільнення 

посадок, впровадження і акліматизація нових об'єктів аквакультури, застосування 

високопоживних кормів та імунностимуляторів. Також не можна залишити поза увагою 

перевезення риб із одних господарств в інші, що знаходяться у різних географічних та 

кліматичних зонах із характерними для них екосистемами. Причинно-наслідковим зв'язком 

такої діяльності є виникнення нових захворювань риб, часто не характерних для даного 

регіону або окремо взятого господарства. Все це зумовлює необхідність створення нових 

розробок у галузі діагностики і профілактики хвороб, уніфікувати норми діагностики і 

профілактики, максимально взяти контроль за розповсюдженням хвороб культивованих 

гідро біонтів. 

Впродовж останнього часу в Україні активно розвивається лососівництво. В штучних 

умовах в Україні вирощують райдужну форель (Oncorhynchus mykiss), річкову форель (Salmo 

trutta morpho fario) та  палію, (Salvelinus fontinalis) . Особлива увага сьогодні прикута до 

збереження популяції в природних водоймах західного регіону України ще одного 

представника лососевих риб -  харіуса (Thymallus thymallus). Саме тому була досліджена 

ситуація щодо інфекційних  хвороб риб саме цих видів риб. 

Інфекційні хвороби бактеріальної природи становлять значну проблему для лососевих 

риб, часто призводять до масової  їх загибелі та до значних економічних збитків. 
Мікроорганізми - етіологічні агенти бактеріальних хвороб  є умовно - патогенними для риб і 

знаходяться з ними в постійному контакті. Представники родів Aeromonas і Pseudomonas 

входять до складу нормальної флори води. Найпоширенішими з виділеної мікрофлори,  були 

аеромонади, псевдомонади та  флавобактерії.  В переважній більшості вони виділялись від 

малька і цьоголітки райдужної форелі і палії. В основному штами аеромонад були 

ідентифіковані  як A. salmonicida. Іноді зустрічались представники інших родів, а зокрема 

бактерії роду Yersinia. Позитивні  на Y. ruckeri зразки були відібрані від хворої риби з 

ознаками ерсініозу. Зябра інфікованої риби, з якої робили мікробіологічні посіви, 

характеризувалися некротичними ураженнями, на шкірі і в місцях біля плавців 

спостерігалися крововиливи. 

 В результаті проведених досліджень описаний патогенез бактеріальних хвороб, 

діагностованих у лососевих риб. Визначено фактори, що сприяють виникненню і розвитку 

бактеріальних інфекцій при вирощуванні лососевих в умовах аквакультури України. 

Показано негативний вплив кормів і води, контамінованих мікроорганізмами, на стан 

здоров'я молоді лососевих риб. Виявлено чутливість і стійкість до лікарських препаратів. 
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В останні кілька десятиріч у всьому світі одними з найбільш небезпечних 

множинностійких мікроорганізмів вважаються карбапенем-резистентні ентеробактерії 

(CRE). Основними причинами уваги до цих мікроорганізмів є висока летальність 

спричинених ними інфекцій та відсутність на сьогодні підходів до антибіотикотерапії CRE, 

що мають достовірну клінічну ефективність. Одним з основних механізмів критичного 

зростання резистентності до карбапенемів є масове поширення серед ентеробактерій 

цефалоспориназ та карбапенемаз. 

Метою роботи було дослідити розповсюдженість серед множинностійких 

ентеробактерій - збудників нозокоміальних інфекцій штамів, стійких до карбапенемів (CRE), 

дослідити чутливість цих штамів до антибіотиків та поширеність серед CRE штамів-

продуцентів цефалоспориназ та  карбапенемаз різних типів. 

Досліджено 125 множинностійких штамів Enterobacteriaceae, виділених у 2014-2016 

р. з крові та ранового матеріалу пацієнтів хірургічних стаціонарів в різних регіонах України. 

Чутливість до антибіотиків аналізували згідно критеріїв Eucast (2016). Бета-лактамази 

виявляли фенотиповими методами: дисків з Тріс-ЕДТА – цефалоспоринази С (AmpC); 

подвійних дисків з клавуланатом – бета-лактамази розширеного спектру (БЛРС);  

з фенілбороновою кислотою – карбапенемази Klebsiella pneumoniaе (KPC); з ЕДТА – метало-

бета-лактамази (MβL); тест Ходжа – карбапенемази всіх типів. 

В результаті дослідження було, встановлено, що частота виділення CRE серед 

множинностійких ентеробактерій зросла з 4,6±2,4% в 2014 р. до 71,4±6,5 в 2016 р. При цьому 

серед штамів, виділених у 2016 р., 34,69±3,2% були резистентними до іміпенему та 

меропенему одночасно. Серед штамів, стійких до одного препарату, виявлений у 8 р. вищий 

рівень стійкості до іміпенему, ніж до меропенему (р<0,05). 

Найбільш розповсюдженим видом CRE були представники K. pneumoniae (66,0%), 

меньшу частину складали штами E.coli (11,0%) та E.cloacae (23,0%). 

Серед вивчених штамів CRE у 51,43±8,4% не було виявлено бета-лактамаз, 20,0±6,8% 

були продуцентами цефалоспориназ (ESβL);  17,14±6,4% - карбапенемаз (KPC). 

11,43±5,4% штамів були носіями комбінованих фенотипів – KPC+AmpC або 

KPC+AmpC+ESβL. Штамів-продуцентів MβL виявлено не було. 

Всі штами CRE були стійкими до цефалоспоринів (цефтриаксон, цефтазидим, 

цефепім). Чутливість зберігалась лише до амікацину (54,3±8,4 S%), нетилміцину (51,4±8,4 

S%), хлорамфеніколу (37,1±8,2 S%).  

Таким чином, в період 2014-2016 рр. в хірургічних стаціонарах України 

спостерігається зростання частоти виділення CRE, при цьому 28,57±7,6% з цих штамів є 

носіями карбапенемаз або комбінованих фенотипів. Найбільш активними препаратами щодо 

досліджених штамів CRE були аміноглікозиди – амікацин та нетилміцин. 
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Раніше нами виявлено ранні мікробні та імунні біомаркери специфічні для різних 

некомунікабельних хвороб та запропоновано принцип їх коригування шляхом призначення 

персоніфікованого харчування.  

Основу раціону складала їжа рослинного походження, ферментативні етнічні продукти 

харчування з пробіотичними штамами мікроорганізмів. Поєднуючи ці складові і 

використовуючи вперше розроблений нами алгоритм для індивідуального підбору страв нами 

було розроблено 2-х тижневий план харчування для пацієнтів хворих на цукровий діабет 2 типу 

(ЦД 2). Пацієнтів відбирали відповідно до Постанови ЄС № 536/2014. Під час дослідження не 

був відмінений  чи змінений прийом ліків, а також пацієнти спостерігались у свого лікаря-

ендокринолога. Протягом дослідження нами проаналізовано загальні показники крові, 

включаючи гемоглобін, лейкоцитарну формулу та швидкість осідання еритроцитів (Mythic 

Orphee 22, Швейцарія); біохімічні показники крові такі як ліпідний профіль, електроліти та ін. 

(Cobas c 311, Roche/Hitachi, Швейцарія): рівень про- і протизапальних імуноглобулінів (IL-10, 

IL-12, IL-1b, IL-17, TNF-а) та SIgA в слині і в кишковому вмісті. Також досліджена мікробіота 

слини та фекалій, як класичними мікробіологічними методиками, так і за допомогою ПЛР в 

режимі реального часу на базі клініко-діагностичної лабораторії ПП «АСТРА-ДІА».  

Фізикальний огляд пацієнтів був проведений лікарем та показав втрату ваги (близько 2-6 

кг) всіма зареєстрованими пацієнтами. Рівень глюкози у всіх пацієнтів відчутно знизився (з 10-

14 до 5-7 мМ / л в середньому), при базовому незмінному рівні введення інсулінових препаратів. 

У пацієнтів внаслідок вживання персоналізованих дієт було відмічено статистично значиме 

зниження ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ (13,82 ± 11,52), тригліцеридів (20,35 ± 12,35), 

рівнів глікозильованого гемоглобіну (HbA1c, 3,28 ± 1,92), сечової кислоти (11,28 ± 5,12) і 

креатиніну (11,11 ± 2,56). Окружність талії і стегон зменшилися відповідно на 2,62 ± 0,45 і 3,85 ± 

0,83, поряд з втратою ваги (4,2 ± 0,69). Контрольоване індивідуальне харчування призводило 

також до нормалізації у всіх пацієнтів співвідношення більшості представників нормальної 

мікробіоти рота і кишечнику, в тому числі корисних анаеробів. 

Відновлення мікробіоти слизових оболонок рота і кишечнику корелювало з покращанням 

біохімічних та імунних показників. Зокрема, збільшення кількості Lactobacillus casei, але не L. 

acidophilus супроводжувалося зниженням рівня глікозильованого гемоглобіну, а зниження рівнів 

холестерину і тригліцеридів в крові пацієнтів було пов’язано із зменшенням кількості 

Enterococcus faecalis, але не E. faecium серед представників мікробіоти кишечника. Спостерігали 

кореляцію індукованих змін в слині і мікробіоті кишечника з рівнями протизапальних 

біомаркерів – цитокінів і секретованого локально SIgA. 

Використання розробленого нами алгоритму для розробки персоналізованих дієт для 

пацієнтів з ЦД2 продемонстрували клінічну ефективність їх впровадження. 

Аналогічний підхід може бути застосований потенційно для профілактики і лікування 

інших хронічних захворювань, ініційованих хронічним запаленням. 
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Проблема етіотропної терапії бактеріальних фарингітів ускладнюється поширенням 

серед бактерій набутої резистентності до антибіотиків і антисептиків. З метою боротьби з 

цим явищем у прийнятій у Канаді Всесвітній декларації по боротьбі з антимікробною 

резистентністю рекомендується проводити обов’язковий моніторинг резистентності й 

епідемічний нагляд як у поліклініці, так і в стаціонарі. 

Мета дослідження: вивчити динаміку виявлення резистентності до антибіотиків 

збудників бактеріальних фарингітів за період з 2010 р. до 2015 р. 

Було обстежено 236 хворих у 2010 році і 347 хворих – у 2015. Визначення чутливості 

мікрофлори до антибіотиків проводили відповідно до Наказу МОЗ України № 167 від 

05.04.2007 р. Всього було проаналізовано 447 штамів мікроорганізмів за 2010 рік і 551 штам 

за 2015 рік.  

Найчастіше у 2015 році виділялися грампозитивні бактерії, а саме (стрептококи групи 

viridans, S. aureus, S. epidermidis, S. anhaemolyticus) і гриби роду Candida. Грамнегативні 

палички (K. pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli, P. mirabilis) були представлені в межах 0,5-

10%.  

Було виявлено, що за 5 років відбулися зміни показників чутливості етіологічно 

значущої мікрофлори до низки антибіотиків. Так, порівняно з 2010 р., представники кокової 

флори втратили чутливість насамперед до фторхінолонів, серед яких норфлоксацин виявився 

найменш ефективним. У виділених штамів S. aureus чутливість до норфлоксацину знизилася 

із 100 до 69%, у S. epidermidis – із 83,3 до 50%, а у стрептококів групи viridans – із 66,4 до 

34,6%. До ципрофлоксацину кількість чутливих штамів S. aureus знизилася з 97,2 до 86%, а 

S. epidermidis – із 94,4 до 78,6%. Різкий ріст резистентності до азитроміцину спостерігався у 

S. epidermidis – із 100 до 33,3%. Найвищу ефективність щодо S. aureus і S. epidermidis 

продемонстрували цефтриаксон, цефепім, меронем, іміпінем та амікацин.  

Стрептококи групи viridans проявили зниження чутливості до фторхінолонів, 

ампіциліну і цефтриаксону, а S. anhaemolyticus – до іміпенему, норфлоксацину, 

кларитроміцину. Найбільш ефективними були цефоперазон, тигециклін, цефтриаксон, 

меронем. 

Виділені клебсієли були чутливими до цефореразону, цефепіму, меронему та 

амікацину. Натомість відмічався ріст резистентності клебсієл до фторхінолонів. 

Таким чином, у період з 2010 р. до 2015 р. відбувалося зростання рівня резистентності 

збудників фарингітів до амінопеніцилінів, фторхінолонів, макролідів зі збереженням 

чутливості до меронему, тигецикліну і цефалоспоринів, особливо до цефоперазону і 

цефтриаксону.  

mailto:mikro1922@ukr.net
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Антимікробні препарати є основними засобами лікування хворих на акне. На 

теперішній час фармацевтичний ринок має широкий асортимент препаратів, що 

застосовуються для місцевої терапії різних форм вугрової хвороби (ВХ), але вони повністю не 

задовільняють потреби населення. 

Перспективним напрямком сучасної фармації при розробці нових лікарських засобів 

(ЛЗ) для лікування acne vulgaris є застосування в якості діючої субстанції біологічно активних 

речовин шишок хмелю звичайного (поліфенольних сполук, гірких речовин, ефірної олії, 

вітамінів тощо), що мають широкий спектр протимікробних, протизапальних, антиалергійних, 

ранозагоючих, антиоксидантних та інших властивостей. Наявність у хмелю фітоестрогенів 

впливає на синтез білка, гальмує активність вільних радикалів, сприяє зниженню окислення 

ліпопротеїнів та ефективно інгібує канцерогенез, що робить його особливо привабливим для 

терапії даного захворювання. Підтвердженням ефективної терапевтичної дії фітогормонів є їх 

застосовуння в косметологічних засобах, які позитивно впливають на функціональний стан 

шкіри, сальні залози, кровообіг і кровопостачання шкіри, сприяють її омолодженню.  

Провідне місце у лікуванні ВХ надається м’яким лікарським засобам (МЛЗ) для 

зовнішнього застосування. 

Відомо, що при розробці нових МЛЗ, крім пошуку активних компонентів, важливу роль 

відіграють й допоміжні речовини, які в комбінації з діючою створюють ефективний і 

безпечний ЛЗ. Найбільш перспективною формою МЛЗ для терапії захворювання на акне є гелі, 

які забезпечують пролонгацію вивільнення лікарської речовини (ЛР) з основи та її глибоке 

проникнення в осередок ураження, дозволяють зберігати оптимальну концентрацію ЛР на 

локалізованій ділянці шкіри, рівномірно розподіляються на поверхні шкіри, здатні утворювати 

захисну плівку. 

Метою даної роботи була розробка лікарських композицій нового протимікробного 

засобу у формі гелю для лікування acne vulgaris. 

Протимікробну активність лікарських композицій з екстрактом хмелю вуглекислотного 

різних концентрацій вивчали за допомогою методу дифузії в агар на референс-штамах 

мікроорганізмів (S. aureus, S. pneumoniae, P. aeruginosa, B. cereus, C. albicans). 

За результатами дослідження протимікробної активності екстрактів хмелю 

вуглекислотного різних виробників і лікарських композицій з активною речовиною у діапазоні 

концентрації від 0,5 до 2,0 % при розробці нового ЛЗ в якості активної речовини було обрано 

екстракт хмелю вуглекислотний («Інститут сільського господарства Полісся НААН України») 

у його оптимальній концентрації 1 %. В якості допоміжних використовували неводні 

гідрофільні речовини (пропіленгліколь, поліетиленоксид 400, гліцерін), етанол 96 %, карбомер 

і воду очищену.  

З метою визначення оптимального складу гелю було виготовлено ряд композицій 

зразків гелю на основі екстракту хмелю вуглекислотного 1 % з варіацією допоміжних речовин 

із різними концентраціями. Визначено спосіб введення екстракту хмелю вуглекислотного до 

складу гелю у вигляді розчину та його розчинник. 

mailto:aalab@ukr.net
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вул. Зелена, 12, Львів, 29005, Україна 
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Інститут біології клітини НАН України 
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Е-mail: difteriandi@gmail.com 

 

Толерантність до антибіотиків (відсутність чутливості до бактерицидної дії) в 

останній час все частіше розглядають як одну із серйозних перешкод для успішної 

антибіотикотерапії інфекційних захворювань. Серед механізмів, що забезпечують  даний тип 

стійкості, називають присутність або індуковану антибіотиком появу  в бактеріальних 

популяціях субпопуляцій, так званих переживаючих форм, клітин-персистерів, здатних 

зберігати життєздатність в несприятливих умовах.  

Метою даної роботи було дослідження можливої ролі персистуючих форм 

C.diphtheriae у забезпеченні виживання збудника дифтерії в присутності високих 

концентрацій бензилпеніциліну.  

Визначали чутливість до бактеріостатичної та бактерицидної дії пеніциліну у 60 

штамів C. diphtheriae біоварів gravis, mitis та belfanti методом двократних розведень в 

бульйоні за значеннями мінімальної пригнічуючої та мінімальної бактерицидної 

концентрацій (МПК та МБК). За МБК вважали найнижчу концентрацію, яка викликала 

загибель 99,9 % бактерій.  

МПК пеніциліну становили від 0,035 до 0,5 мкг/мл, МБК – від 0,5 до 16,0 мкг/мл. 

Майже у половини (46 % штамів) співвідношення МБК/МПК було > 32, що свідчить про 

толерантність. Встановлено, що в культурах толерантних штамів частина клітин (менше 0,1 

% від загальної кількості) зберігала життєздатність при концентраціях пеніциліну 32,0 - 128,0 

мкг/мл. Такі переживаючі клітини були здатні до колонієтворення на щільних поживних 

середовищах при прямому висіві, хоча оформлені колонії реєструвались на 2 – 3 доби 

пізніше, ніж звичайно (не раніше 72 – 96 год). Клони - похідні переживаючих клітин, за 

значеннями МПК та МБК не відрізнялись від загальної популяції. В культурах чутливих до 

пеніциліну штамів C. diphtheriae таких клітин виявлено не було.    

При пасажуванні чутливих до пеніциліну штамів в поживному бульйоні у присутності 

субінгібуючих концентрацій пеніциліну (використано 2 штами  біоварів gravis та belfanti) 

було відмічено зростання МПК та МБК антибіотика. Досить швидко (вже після 15 – 16 

пересівів) коринебактерії стали толерантними до пеніциліну (МПК 0,5 мкг/мл, МБК 16,0 

мкг/мл). Відсоток переживаючи клітин в таких культурах перевищив 5 % від загальної 

кількості. При подальшому культивуванні в присутності пеніциліну сформувалась множинна 

толерантність до ампіциліну, цефазоліну, цефотаксиму. Відсоток клітин, які зберігали 

життєздатність в присутності 32,0 – > 256,0 мкг/мл пеніциліну, в культурах коринебактерій із 

набутою множинною толерантністю становив більше 10 % від загальної кількості. 

Встановлено також, що за певних умов вплив пеніциліну приводив до утворення в культурах 

коринебактерій дрібних коковидних, не здатних до поділу клітин-персистерів, проліферація 

яких відновлювалась лише після спеціальної процедури.  

Таким чином, встановлено, що у C.diphtheriae толерантність до пеніциліну пов’язана 

із присутністю в популяціях переживаючих форм; вплив пеніциліну приводить до 

збільшення субпопуляцій таких клітин.  
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Назарян Р.С., Ткаченко М.В., Коваленко Н.І. 
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Представники ендогенної мікрофлори людини та умовно-патогенні бактерії 

відіграють важливу роль у структурі збудників інфекцій хворих на муковісцидоз. Мукостаз, 

що розвивається в органах дихальної системи, сприяє розвитку інфекційно-запальних 

процесів та колонізації слизових оболонок мікроорганізмами, які в свою чергу обтяжують 

інфекційний процес.  

Мікрофлора порожнини рота активно реагує значними зрушеннями на патологічні 

зміни в організмі людини. Саме мікробіота зубного нальоту є основним етіологічним 

чинником стоматологічної патології.  

Мета дослідження: вивчення мікробіоценозу зубного нальоту дітей, хворих на 

муковісцидоз, та його залежності від мікробіоти дихальних шляхів. 

У роботі використані результати бактеріологічних досліджень різного клінічного 

матеріалу від 30 дітей хворих на муковісцидоз (основна група) та 23 хворих на запальні 

захворювання ротової порожнини (контрольна група). 

Мікробіологічне дослідження включало виділення та ідентифікацію збудників за 

морфологічними, культуральними і біохімічними властивостями відповідно до Наказу МОЗ 

СРСР № 535 від 22.04.1985 р. 

У хворих основної групи найбільш значущими були α-гемолітичні стрептококи (40%), 

у хворих контрольної групи – Neisseria spp. (39,7%) і α-гемолітичні стрептококи (36,2%). 

Частка бактерій роду Neisseria у хворих на муковісцидоз становила 24,3%. У хворих обох 

груп виділялися гриби C. albicans (18,5% - в основній і 18,9% - у контрольній групі).  

У хворих основної групи порівняно з контрольною групою значно переважали S. aureus 

(8,5% і 1,7% відповідно), а також виявлялися E. aerogenes (4,3%) та E. coli (4,3%).  

В обох групах хворих були виявлені двох- і трьохкомпонентні асоціації бактерій, до 

яких у майже у половини хворих приєднувалися гриби C. albicans.  

Найчастіше із мокротиння і зіву хворих на муковісцидоз виділялися P. aeruginosa – 

26,5% і 16,3% відповідно. Наступними за значущістю були S. aureus (14,7% і 14,3% 

відповідно) та Streptococcus spp. (14,7% і 22,4% відповідно). C. albicans виявлялися у 11,8% 

випадків у мокротинні і в 6,1% - у зіву. 

Колонізація дихальних шляхів золотистим стафілококом і грибами C. albicans у 50% 

випадків впливала на формування біотопу зубного нальоту. 

Таким чином, мікробіоценоз зубного нальоту дітей, хворих на муковісцидоз, 

характеризується активною колонізацією поверхні зубів α-гемолітичними стрептококами, які 

виділяються в асоціаціях як з грампозитивними чи грамнегативними бактеріями, так і з 

грибами C. albicans. Спостерігається заміщення непатогенних нейсерій умовно-патогенними 

мікроорганізмами, а саме S. aureus, E. aerogenes і E. coli. Колонізація слизових оболонок 

дихальних шляхів S. aureus та C. albicans збільшує вірогідність розвитку захворювань 

ротової порожнини, викликаних вказаними мікроорганізмами.  
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Стафілококи– представники нормальної нормальної мікрофлори людини, збудники 

внутрішньолікарнях та інших інфекцій. До відкриття антибіотиків, смертність від 

стафілококових інфекцій досягала 90%. Застосування пеніциліну в 40-х роках було дуже 

ефективним, але згодом у стафілококів з’явились механізми резистентності до даного препарату. 

«Панацеєю» вважалось винайдення  метициліну – хімічно модифікованого пеніциліну, стійкого 

до пеніцилінази. Однак все частіше зустрічаються штами бактерій роду Staphylococcus, що стійкі 

до метициліну (MRS). Наприклад, згідно даних Міністерства охорони здоров’я, у 2013 році до 

ДЗ «УЦКМЗ МОЗ України» надійшло 243 штами клінічних ізолятів стафілококів, з яких 83% 

штамів були резистентні до оксациліну (у 2012 цей показник дорівнював 42%).  

В нашому дослідженні визначалась антибактеріальна ефективність 10 похідних арил 

ациклічних аміноспиртів – четвертинних солей арилоксіетокси діалкіл амонію, синтезованих в 

Інституті органічної хімії НАН України. Проведено аналіз активності діючих речовин щодо 8 

клінічних ізолятів MRS, в порівняні з референтним штамом Staphyloсoссus aureus ATСС 25923.  

Визначення антибактеріальної ефективності четвертинних солей арилоксиетокси диалкіл 

амонію щодо метицилін-стійких стафілококів проводилось мікрометодом серійних розведень у 

рідкому поживному середовищі (МПБ).  

Згідно отриманих результатів проведеного дослідження, визначено, що усі препарати 

ефективні щодо штамів MRS. З 10 досліджуваних сполук у 3-х середнє значення МІК та МБК не 

перевищували 5 мкг/мл (Kc1, Kc4, Kc15). Найбільш ефективною антистафілококовою сполукою, 

серед усіх досліджуваних була Kc 1, МІК цієї сполуки у значені 0,98 мкг/мл спостерігалась щодо 

3 штамів MRS. Середнє значення МІК дорівнювало 2,31±0,49 мкг/мл, а МБК – 3,17±0,73, в 

порівняні з референтним штамом – 1,62±0,33 та 2,60±0,65 мкг/мл відповідно. Також високу 

ефективність щодо клінічних ізолятів продемонстрував препарат Kc15, середнє значення 

мінімальної пригнічуючої концентрації дорівнювало 3,90±0,90 мкг/мл (щодо 4 штамів МІК 

становила 1,95 мкг/мл), а стосовно музейного штаму – 2,60±0,65 мкг/мл, що співпадало з 

бактерицидною концентрацією – 3,90±0,64 мкг/мл (3,25±0,65 мкг/мл у референтного штаму). 

МІК сполуки Kc4 варіювала в діапазоні від 0,98 (2 штами) до 7,81 мкг/мл, а середнє значення 

становило 4,39±1,08 мкг/мл (3,25±0,65 мкг/мл в порівнянні з S.aureus ATCC 25923). МБК Kc4 не 

перевищила розведення 7,81 мкг/мл і дорівнювала 5,00±1,08 мкг/мл (3,90±0,00 – у референтного 

штаму). Ще у 5 препаратів МІК та МБК виявилась в діапазоні 5-10 мкг/мл (Kc22, Kp10, Kp16, 

Kp18 та Kp19). Найгірше значення МІК не перевищувало 15,63 мкг/мл, а середній показник 

щодо бактерій становив 11,72±1,48 мкг/мл (Kc2). 

В результаті проведеного дослідження встановлено інгібуючі властивості похідних арил 

ациклічних аміноспиртів стосовно MRS. Визначено 3 найбільш ефективні речовини щодо 

грампозитивних коків, що дає підстави до подальшого вивчення антистафілокових властивостей  

даних сполук. 
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Сальмонельоз є одним з головних чинників, що завдає значних економічних збитків 

птахівництву не лише України, але й  більшості країн світу. Найчастіше збудниками 

захворювання у птахів є бактерії Salmonella enterica subsp. enterica серовари Gallinarum, 

Hadar, Typhimurium, Enteritidis, останні три з яких небезпечні й для людини. Ураження курей 

вищевказаними бактеріями  характеризується високою летальністю (до 80%) та зазвичай 

бактеріоносійством, що ускладнює лікування. З огляду на це, метою роботи було дослідити 

біологічні особливості ізолятів Salmonella spp., виділених від курей з промислових 

птахогосподарств України. 

Досліджено 52 птаха з анамнезом, що вказує  на наявність сальмонельозу, з 20 

господарств України протягом 2016 року. Для оцінки макроскопічних та мікроскопічних 

змін, ступеня ураження проводили патологоанатомічне та гістологічне дослідження. На 

гістологічне дослідження відбирали шматочки печінки, серця та селезінки у 10 % розчин 

формаліну.  Зрізи виготовляли за стандартною методикою та фарбували  гематоксиліном й 

еозином. Висів бактерій проводили у асептичних умовах з печінки, серця, селезінки й 

яйцеводів у триптон-соєвий бульйон з подальшим пересівом на диференційно-діагностичне 

живильне середовище Мак-Конкі. Отримані лактозонегативні культури ідентифікували за 

допомоги API 20Е тесту. Чутливість виділених ізолятів бактерій з роду Salmonella визначали 

диско-дифузійним методом до антибіотиків (колістин, флорфенікол, амоксиклав, 

амоксицилін, цефтіофур, доксициклін, окситетрациклін, гентаміцин,) та хіміотерапевтичних 

речовин (данофлоксацин, норфлоксацин, енрофлоксацин, ципрофлоксацин, триметоприм). 

Встановлено, що з 36-и курей 19 господарств України  виділено 43 ізоляти бактерій, 

36 з яких ідентифіковано як Salmonella spp. У більшості птахів від яких виділено бактерії 

виявлено набряк та іктеричність печінки, салоподібні включення на серці, значно збільшену 

селезінку з білими плямами, овариїт та перетяжки на фолікулах. Внаслідок гістологічного 

дослідження у серці виявлено міокардит, у печінці – гепатит та жирову дистрофію 

гепатоцитів, фіброз; селезінці – ділянки некрозу та фіброзу. Наявність заміщення паренхіми 

органів сполучною тканиною у 19 курей вказує на хронічний перебіг бактеріальної інфекції. 

Необхідно зазначити, що сполучна тканина та фолікули є майже непроникними для 

антибіотиків, що ускладнює лікування хронічної форми сальмонельозу. Встановлено, що 

більше 90 % виділених ізолятів Salmonella spp. були чутливими до колістину (n=36), 

гентаміцину (n=35) та данофлоксацину (n=33). Однак, гентаміцин та колістин за 

перорального застосування ефективні лише у шлунково-кишковому тракті, а данофлоксацин 

не потрапляє до фолікул птахів, що унеможливлює лікування системної інфекції.  

Отже, наразі нагальним є впровадження заходів своєчасної діагностики та 

попередження захворювання, що базується на дотриманні правил менеджменту та 

використанні автовакцин.  
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Осипчук Н.О. 
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бул. Тараса Шевченка 13, Київ, 01601, Україна 

Е-mail: OsypchukNO@i.ua 

 

Одним з етіологічних факторів запалення пародонту є мікробний. Серед інших 

факторів можна виділити ендокринні (цукровий діабет), порушення харчування  

(гіповітаміноз А, В, С), нервово-соматичні захворювання та інші. 

В наших попередніх дослідженнях було встановлено видовий та кількісний склад 

представників роду Candida в ротовій порожнині хворих на цукровий діабет. Аналіз 

анкетування хворих показав, що у 20 % пацієнтів є спільний діагноз – пародонтоз, що і стало 

підставою проаналізувати і встановити вплив мікологічного фактора.  

Метою нашої роботи було виявлення дріжджеподібних грибів роду Candida в ротовій 

порожнині хворих цукровим діабетом І-го типу з хронічним пародонтозом. 

Було обстежено 95 пацієнтів віком 18-40 років, з яких 10 – мають хронічні запалення 

пародонту протягом 5-10 років, 35 – мають симптоми поверхневого запалення пародонту, 50 

– пацієнти з здоровим пародонтом (контрольна група). Матеріалом для мікологічного 

дослідження були: рідина пародонтальних карманів, мазки з різних ділянок ротової 

порожнини. Зібраний матеріал відразу засівали на поживне середовище Сабуро. У роботі 

були використані мікроскопічний, мікологічний, статистичний методи досліджень. 

Ідентифікація кандид була проведена за використанням тест – систем ID 32 test strips 

компанії bioMerieux. 

У пацієнтів з хронічним запаленням пародонту, представники роду Candida виявлено 

в 27% випадків в рідині парадонтальних карманів (4,3±1,74Ч10
4 

КУО/мл) та в 89% випадків у 

мазках з біотопів ротової порожнини (4,7±1,93Ч10
4
 КУО/см

3
). Candida albicans 

реєструвались у складі кожного з досліджуваних біотопів у превалюючій кількості.  

Виявляємість представників роду Candida у хворих з поверхневим запаленням тканин 

зубів становить 57%. В рідині пародонтальних карманів виявлено у 14,7% (4,1±1,74Ч104 

КУО/мл). 

Серед контрольної групи рівень кандидоносійства становить 41,2%. У складі біотопів 

порожнини 63,64% займає С. albicans, 27,27% - C. krusei, 9,09% - C. tropicalis. Кількісний 

показник не перевищує норму і становить 10
2
-10

3 
КУО.  

Таким чином, високий показник обсіменіння різних ділянок порожнини рота, в тому 

числі пародонтальних карманів, свідчить про вплив грибів роду Candida на стан зубних 

тканин. 
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Пошук природних та синтетичних речовин, здатних впливати на чутливість 

мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів, набуває все більшої актуальності. 

Досліджено вплив похідної частково сукцилільованих галотанінів сполуки VIIb та похідної 

частково малеїльованих галотанінів сполуки VIIIb на чутливість до бензилпеніциліну та 

оксациліну у 9 полірезистентних клінічних ізолятів S. аureus, виділених у хворих, які 

перебували на позалікарняному лікуванні. Для контролю було застосовано референтний 

штам S. aureus АТСС 25923. МІК обох досліджених ацильованих танідів відносно усіх 

досліджених штамів S. аureus знаходились у межах 7,8–31,25 мкг/мл. При комбінуванні обох 

антибіотиків з новими речовинами у суббактеріостатичних концентраціях чутливість до них 

S. aureus АТСС 25923 суттєво не змінювалась. При комбінуванні сполуки VIIb з 

бензилпеніциліном у 11,1 % ізолятів S. aureus відновлено чутливість до антибіотику. У 

решти штамів встановлено зменшення МІК до 0,12–2,0 мкг/мл. При комбінуванні 

бензилпеніциліну із сполукою VIIIb відновило свою чутливість до антибіотику більше 

половини (55,6 %) ізолятів S. aureus. У решти штамів МІК коливалась у межах 0,06–1,0 

мкг/мл. Інгібуючі концентрації оксациліну відносно клінічних штамів S. аureus знаходились 

у межах 1,0–15,6 мкг/мл. Більше половини досліджених ізолятів S. аureus були чутливі до 

оксациліну (МІК у межах 1,0–2,0 мкг/мл). При комбінуванні сполуки VIIb з оксациліном 

МІК у 16,7 % досліджених резистентних до оксациліну ізолятів S. aureus чутливість до 

антибіотику відновлено. У решти досліджених штамів S. aureus, резистентних до оксациліну, 

при додаванні сполуки VIIb у суббактеріостатичних концентраціях чутливість до оксациліну 

не змінювалась. При комбінуванні оксациліну із сполукою VIIIb відновило свою чутливість 

до антибіотику понад третини (33,3 %) полірезистентних ізолятів S. aureus. Ще до третини 

(33,3 %) досліджених ізолятів S. aureus встановлено деяке зниження МІК оксациліну у 

присутності сполуки VIIIb з 7,8 до 3,9 мкг/мл. У решти досліджених штамів S. aureus, 

резистентних до оксациліну, при додаванні сполуки VIIIb у суббактеріостатичних 

концентраціях чутливість до оксациліну не змінювалась. 

Висновки. Встановлено відновлення чутливості до бензилпеніциліну та оксациліну 

різного ступеню у частини полірезистентних штамів S. aureus під впливом 

суббактеріостатичних концентрацій нових речовин. За здатністю відновлювати чутливість 

полірезистентних штамів S. aureus до антибактеріальних препаратів найактивнішою 

виявилась похідна частково (на 50 %) малеїльованих галотанінів сполука VIIIb. 
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Досліджено антибактеріальну та протигрибкову активність 4 нових танідів з різним 

ступенем ацилювання, що за своєю хімічною будовою належали до частково сукцильованих 

елаготанінів (сполука IIIc), повністю малеїльованих елаготанінів (сполука Va), частково 

сукцильованих галотанінів (сполука VIIb) та частково малеїльованих галотанінів (сполука 

VIIIb). У якості набору стандартних тест-культур були використані S. aureus ATCC 25923, E. 

coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, В. subtilis АТСС 6633, P. vulgaris ATCC 4636 та 

C. albicans ATCC 885-653. Мікробне навантаження склало 10
6
 КУО/мл. Дослідження 

антибактеріальної та протигрибкової активності нових речовин проведено за методом 

двократних серійних розведень у рідких поживних середовищах з визначенням мінімальних 

інгібуючої та бактерицидної (фунгіцидної) концентрацій (МІК и МБцК (МФцК)). У якості 

контролю застосовувалися субстанції триметоприму и флуконазолу.  

Найактивнішими щодо S. aureus ATCC 25923 та E. coli ATCC 25922 виявилися 

сполуки VIIb та VIIIb (МІК та МБцК 15,6–31,25 мкг/мл у порівнянні з МІК та МБцК 

триметоприму 31,25–62,5 мкг/мл, p<0,05). У відношенні В. subtilis АТСС 6633 найбільш 

активними були сполуки VIIb та Va (МИК та МБцК 15,6–31,25 мкг/мл у порівнянні з МИК та 

МБцК триметоприму 62,5–125,0 мкг/мл, p<0,05). У відношенні P. vulgaris ATCC 4636 усі 

досліджені нові сполуки були менш активними за контроль (МІК та МБцК речовин у межах 

62,5–250,0 мкг/мл у порівнянні з МІК та МБцК триметоприму 62,5 мкг/мл, p<0,1). У 

похідних VIIb и VIIIb встановлено досить високу пригнічуючи активність щодо P.aeruginosa 

ATCC 27853 (МІК 7,8–31,25 мкг/мл та МБцК15,6–31,25 мкг/мл у порівнянні з МІК та МБцК 

триметоприму відповідно 31,25–62,5 та 125,0 мкг/мл, p<0,05). Сполука Va по відношенню P. 

aeruginosa ATCC 27853 виявила помірний інгибуючий ефект (МІК 62,5 мкг/мл), 

співвідносний з таким препарату порівняння. Високу активність щодо C. albicans ATCC 885-

653 виявили обидва досліджених похідних елаготаніну (IIIc та Va) і похідна галотанинів VIIb 

(МІК та МФцК сполук у межах 7,8–31,25 мкг/мл, МИК и МФцК флуконазолу 15,6–62,5 

мкг/мл).  

Висновки. Нові ацильовані таніди проявляли слабку або помірну протимікробну та 

протигрибкову активність щодо референтних штамів різних таксономічних груп. 

Антибактеріальні та протигрибкові властивості нових ацильованих танідів залежать від змін 

у структурі їх молекул та ступеню їх модифікації.  
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За оцінками аналітиків, щороку вчені у рамках масштабних дослідницьких програм 

відкривають до 200 нових антибіотиків, проте, враховуючи високу вартість технологій 

синтезу і клінічних випробувань нових препаратів, в продаж надходять не більше 1–2 % з 

досліджуваних. Однією з причин цього є швидке виникнення резистентних до нових 

антибіотиків мікроорганізмів. Загрозою стає швидка поява у мікроорганізмів нових 

механізмів  стійкості, що призводить до виникнення полірезистентних штамів, нечутливих 

до дії антибіотиків. 

Нині особливу увагу приділяють розробці сучасних препаратів з антимікробними 

властивостями. Як потенційні антимікробні агенти розглядають поверхнево-активні 

речовини (ПАР) мікробного походження. З літератури  відомо, що антимікробна активність 

бактеріоцинів може підвищуватися у разі спільного культивування продуцента з іншими 

мікроорганізмами (індукторами). Останніми роками стали з’являтися поодинокі 

повідомлення про можливість посилення антимікробної дії і поверхнево-активних речовин у 

відповідь на присутність конкурентних мікроорганізмів (часто патогенних і умовно 

патогенних). Раніше нами було встановлено, що мінімальні інгібуючі концентрації (МІК) 

ПАР Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 щодо деяких бактерій, дріжджів і мікроміцетів (12–325 

мкг/мл) перебувають у межах, визначених для  відомих з літератури мікробних ПАР.    

Мета даної роботи – дослідження можливості посилення антимікробної активності 

ПАР, синтезованих N. vaccinii ІМВ В-7405 за внесення у середовище Escherichia coli ІЕМ-1 і 

Bacillus subtilis БТ-2. 

N. vaccinіi ІМВ В-7405 вирощували в рідкому мінеральному середовищі з 2 % 

гліцерину. Живі і  інактивовані клітини бактерій-індукторів  вносили у середовище 

культивування продуцента ПАР на початку  процесу і в експоненційній фазі росту. ПАР 

екстрагували з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2:1).  

Антимікробні щодо бактерій та дріжджів  властивості ПАР визначали за показником МІК. 

Встановлено,що  внесення у середовище вирощування N. vaccinii ІМВ В-7405 як живих, так і 

інактивованих клітин E. coli ІЕМ-1 і B. subtilis БТ-2 супроводжувалося синтезом ПАР з 

підвищеною антимікробною активністю. Так, мінімальна інгібуюча концентрація щодо 

бактерій (E. coli ІЕМ-1, B. subtilis БТ-2, Pseudomonas sp. МІ-2, Proteus vulgaris ПА-12) і 

дріжджів Candida albicans Д-6 поверхнево-активних речовин, синтезованих за наявності E. 

coli ІЕМ-1 і B. subtilis БТ-2, становила 6−50 мкг/мл і була в 2,4−разів нижчою, ніж МІК ПАР, 

утворюваних на середовищі без бактерій-індукторів.  

Наведені дані засвідчують можливість регуляції антимікробної активності 

поверхнево-активних речовин N. vaccinii ІМВ В-7405 внесенням у середовище 

культивування продуцента клітин інших бактерій, зокрема  E. coli ІЕМ-1 і B. subtilis БТ-2. 
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ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії 

медичних наук України» (далі - Інститут) є одним з найстаріших у світі наукових закладів 

протиепідемічного профілю. Рішення про заснування Інституту та його завдання вперше 

було викладено в Постанові відкритого засідання Харківського медичного товариства від 24 

травня 1886 року, а у травні 1887 року Інститут розпочав свою роботу.  

Основна діяльність Інституту завжди була спрямована на конструювання і 

виробництво імунобіологічних та інших препаратів для лікування, діагностики і 

профілактики інфекційних захворювань та імунопатологій. Колективом Інституту було 

розроблено і впроваджено у виробництво близько 60 різноманітних вакцин, сироваток та 

інших лікувальних і діагностичних препаратів для боротьби з туберкульозом, дифтерією, 

правцем, кашлюком, сказом та ін. Розроблено, вивчено та впроваджено в практику 

протимікробні засоби: ектерицид, хлорофіліпт, декаметоксин, евкаван, та ін.  

На сучасному етапі основним завданням діяльності Інституту є здійснення 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень з провідних напрямів медичної 

мікробіології, імунології, епідеміології, інфектології, паразитології. На цей час у Інституті 

опрацьовано унікальні технології зі створення вакцинних препаратів, зокрема, застосування 

фізичного методу (ультразвук та електромагнітні поля) для отримання нативних комплексів 

антигенів, їх розділення та очищення; новітні методи отримання анатоксинів для 

виготовлення вакцин проти дифтерії та правцю. Сучасні розробки Інституту включають 

засоби профілактики захворювань на кашлюк (отримано ацелюлярний протективний 

кашлюковий препарат, який відповідає всім вимогам, що висуваються до вакцин і може 

використовуватись як моновакцина); профілактики захворювань на дифтерію (вакцина 

дозволяє попередити захворювання на дифтерію, нейтралізувати патогенну дію 

дифтерійного токсину на організм, а також елімінувати колонізацію глотки С.diphtheria). 

Перспективними є розробки вакцинних препаратів проти ранової інфекції, туберкульозу, 

анаеробних інфекцій. 

Дослідження в області лабораторної діагностики (індикації та ідентифікації) 

охоплюють вивчення ареалів циркуляції збудників та розробку методів (мікроскопічні, 

культуральні, біологічні, імунологічні, молекулярно-генетичні) лабораторної діагностики 

групи нових інфекційних захворювань: анаплазмозу, бартонельозу, ерліхіозу, легіонельозу, 

рахнельозу, кишкової CLB -інфекції, бабезіозу та інших. За останні роки було створено і 

випробувано системи праймерів для молекулярно-генетичної детекції у зразках клінічного 

матеріалу збудників бартонельозної (стандартний формат відтворення ПЛР), анаплазменної 

та ерліхіозної інфекцій (у форматі гніздової двораундової ПЛР).  

Проводяться дослідження з розробки протимікробних засобів рослинного 

походження. Створено експериментальні зразки нових лікарських засобів для прискореної 

регенерації тканин опікових та хірургічних ран; лікування гнійно-запальних захворювань 

шкіри та верхніх дихальних шляхів на основі екстракту хмелю вуглекислотного, а у 

перспективі – на основі горіха волоського.  
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Фагоцитоз (Ф) відноситься до основних вроджених імунних процесів, що постійно 

відбуваються у організмі людини, та є однією із перших консервативних реакцій багатьох клітин 

організму на різноманітні патогени навколишнього середовища. Нейтрофіли одні із основних 

клітин, що задіяні у фагоцитарних реакціях. Від ранньої взаємодії фагоцитарних клітин з 

конкретним патогеном залежить розвиток подальших імунних реакцій, формування адаптивної 

відповіді, що в результаті призводить до елімінації патогену. Але при багатьох вірусних 

захворюваннях, зокрема при HBV-інфекції, первинні імунні реакції не ефективні або 

розвиваються з запізненням. В той же час відомо, що деякі симбіотичні мікроорганізми 

стимулюють Ф. Тому метою роботи було дослідження показників фагоцитарних реакцій у 

хворих на гострий вірусний гепатит В (ГВГВ), яким у складі комплексної терапії призначали 

біфідум- та лактовмісний симбіотик.  

Під наглядом знаходилося 108 хворих на ГВГВ, які були розділені на 2 рівномірні групи 

в залежності від методу лікування: 1 – стандартне та 2 – з додатковим прийомом симбіотика. 

Вивчали фагоцитарні реакції нейтрофілів у хворих на HBV-інфекцію в динаміці хвороби (в 

жовтяничному періоді та після призначення симбіотика в періоді ранньої реконвалесценції). 

Контрольна група (3) склала 17 здорових осіб. Визначали фагоцитарний індекс нейтрофілів 

(ФІН) та фагоцитарне число нейтрофілів (ФЧН) з інтервалами у 30, 60 та 180 хвилин. Для 

статистичної обробки одержаних результатів використовували дисперсійний аналіз (Kruskal – 

Wallis test) та метод множинних порівнянь. Середні значення відображали у вигляді медіани 

(Me), де LQ-25%; UQ-75%.  

Аналізуючи середні показники ФІН (Me) у хворих в жовтяничному періоді ГВГВ 

з’ясували, що ФІН-30, ФІН-60 і ФІН-180 не відрізнялися у досліджуваних групах (1 і 2 групи). 

Порівнюючи фагоцитарну реакцію нейтрофілів у хворих на ГВГВ в залежності від способу 

лікування було з’ясовано, що рівень ФІН-30 76,00 [67,50; 89,70], ФІН-60 90,00 [80,85; 94,39], 

ФІН-180 73,90 [64,90; 88,74] є статистично достовірно вищий (p=0,014, p<0,000, p=0,003) у 

хворих, які отримували симбіотик (група 2). Крім цього, ФІН-60 у 2 групи хворих був 

достовірно вищим у порівнянні з контрольною групою, де ФІН-60 75,60 [73,40; 77,20] тому 

(p<0,005). Натомість у 1 групи хворих ФІН-180 57,40 [41,70; 73,40] був статистично нижчим 

(p=0,030) порівнюючи з групою 3 у якої ФІН-180 73,00 [70,00; 75,00]. Показники ФЧН мали 

дещо іншу тенденцію у порівнянні з групою контролю (ФЧН-30 - 6,30 [6,00; 7,00], ФЧН-60 - 7,20 

[6,10; 7,30]), яка характеризується статистично достовірним підвищенням кількості поглинутих 

об'єктів фагоцитозу, починаючи з жовтяничного періоду, де ФЧН-30 9,20 [5,95; 12,00] і ФЧН-60 

10,50 [8,15; 12,35] (p=0,046, p<0,000) і продовжуючись у періоді реконвалесценції - ФЧН-30 9,70 

[8,35; 10,75], ФЧН-60 10,00 [8,40; 12,00], відповідно - (p<0,000, p<0,000). Показники ФЧН-180 у 

цих групах не відрізнялися між собою. 

Висновки: 1. Прийом симбіотика сприяє підвищенню ФІН-30, ФІН-60 і ФІН-180 у хворих 

на ГВГВ. 2. Недостатність загальної кількісті нейтрофілів, які беруть участь у фагоцитозі, 

компенсується якісними показниками (кількістю поглинутих мікроорганізмів), що 

підтверджується підвищеним ФЧН-30, ФЧН-60.  
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Високий показник смертності молодняку кролів від шлунково-кишкових захворювань 

є актуальною проблемою ветеринарної медицини. Одним зі способів її вирішення є 

використання антибіотиків. Однак, альтернативним і більш безпечним шляхом не тільки 

лікування, але й профілактики шлунково-кишкових інфекцій є використання пробіотичних 

препаратів на основі активних штамів бактерій роду Lactobacillus, які мають статус «GRAS». 

В період з 2014 по 2016 роки нами було виділено 250 ізолятів молочнокислих бактерій 

(МКБ) з 50 біологічних зразків сліпої кишки кролів. Відомо, що активність 

кислотоутворення є одним із визначальних показників придатності культур МКБ для 

створення пробіотичних препаратів, оскільки їх антагоністична активність до патогенних та 

умовно-патогенних мікроорганізмів, обумовлена в першу чергу, дією органічних кислот. 

Тому первинний відбір ізолятів проводили за значенням граничного кислотоутворення. Для 

подальшої роботи було обрано 10 ізолятів, що проявляли кислотоутворюючу активність 200 

та більше °Т.  

Наступним етапом досліджень було визначення мінімальної інгібуючої концентрації 

(МІК) антибіотика, оскільки облігатна мікрофлора може виступати в ролі депо генів 

стійкості до антибіотиків для патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів. Порівняння 

отриманих значень МІК досліджуваних бактерій з літературними показало, що вони не 

проявляють антибіотикорезистентність на рівні штамів з набутою резистентністю.  

Причинами недостатньої ефективності пробіотичних мікроорганізмів, що входять до 

складу більшості препаратів, є їх слабка стійкість до впливу травних соків та жовчі, як 

наслідок, нестабільність прояву пробіотичної активності. Встановлено, що досліджувані 

молочнокислі бактерії мають високий промисловий потенціал та можуть бути використані у 

виробництві пробіотичних препаратів. 

Однією з головних вимог до пробіотичних штамів є їх антагоністична активність 

щодо патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів. В дослідах in vitro з'ясовано, що всі 

досліджувані штами проявляли антагоністичну активність до патогенних та умовно-

патогенних мікроорганізмів. Інтенсивність антагоністичної активності залежала від тест-

культури та природних особливостей того чи іншого досліджуваного штаму. Найбільшу 

антагоністичну активність до патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів проявляли 

ізоляти: L.lactis 4/1, L.helveticus 13/2, L. plantarum 17/2, L. acidophilus 49/1.  

Окрім антаганістичної активності, важливою умовою ефективності використання 

пробіотиків є адгезія пробіотичних мікроорганізмів до клітин епітелію шлунково-кишкового 

тракту макроорганізму. Встановлено, що найвищий показник адгезії до еритроцитів крові 

кролів проявляли штами: L. casei 5/4, L.helveticus 13/2, L. plantarum 16/3, L. plantarum 17/3, L. 

acidophilus 31/2.  

Отже, для подальших досліджень був обраний штам L.helveticus 13/2, як найбільш 

перспективний для створення пробіотичного препарату для кролів. 
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На здоров’я населення промислових міст України постійно впливають негативні чинники 

хімічної, металургійної, гірничовидобувної промисловості, або їх комплекс. Цей негативний 

вплив на організм, в деяких регіонах підсилюється постійною дією низько інтенсивної  

іонізуючої радіації, й призводить до підвищення процесів перекісного окислення ліпідів, 

порушення цілісності клітинних мембран, що веде до зниження резистентності організму, 

дизрегуляції психонейроімуноендокринної системи й сприяє розвитку автоімунної патології та 

зниженню якості життя. Проведені дослідження показали виражений дефіцит бета-каратину в 

організмі українців, тому своєчасним і актуальним є пошук нових препаратів з 

антиоксидантними властивостями, що протидіють оксидантному стресу.  

Вітчизняними вченими була створена біологічна активна харчова добавка (БАХД) 

«Аквакаротин», яка містить водорозчинний β-каротин (провітамін А), α-токоферол-ацетат 

(вітамін Е), аскорбінову кислоту (вітамін С), підсилює антиоксидантну функцію і сприяє 

відновленню клітинних мембран. Попередні дослідження показали, що БАХД «Аквакаротин» 

викликає значно меншу сенсибілізацію організму, порівняно з іншими жиророзчинними 

варіантами препаратів бета-каротину.  

Метою дослідження було визначення впливу БАХД «Аквакаротин» на вміст 

нейтрофілоцитів переферичної крові та бактерицидну біохімічно обумовлену активність при 

оксидантному стресі, спричиненому гострим іонізуючим опроміненням в модельних 

дослідженнях на тваринах. 

Дослідження проводились в експериментах на  самцях білих безпородних щурів, 

згрупованих у 3 групи по 25 особин, які утримувалися за звичайними вимогами для тварин 

цього виду. Тварини контрольної групи (ТК) піддавалися гострому опроміненняю (ГО) в дозі 6,5 

Гр, тварини основної групи (ТО) піддавались опроміненню в тій же дозі, але протягом 3 тижнів 

перед опроміненням отримували БАХД «Аквакаротин», тварини ІІІ інтактної групи (ТІ) не 

піддвавлися опроміненню й не отримували БАХД. До початку експерименту та після нього 

загальновизнаними методами визначали вміст нейтрофілов периферичної крові тварин та 

бактерицидну біохімічно обумовлену активність нейтрофілов в НСТ- тесті). 

Отримані результати показали, що вміст нейтрофілів периферичної крові після 

отримання препарату «Аквакаротин», в групі тварин ТО мав тенденцію до підвищення, але 

вірогідно не відрізнявся від показників групи ТК і ТІ. Після ГО вміст нейтрофілов в групі ТК 

становив 1,24±0,16 Г в 1 л, а показники НСТ-тесту  були вірогідно нижчими показників групи 

ТІ. У тварин групи ТО вміст нейтрофілів після ГО практично не відрізнявся від показників ТІ та 

видової норми 3,23±0,7 Г в 1 л. Показники НСТ- тесту в групі ТО були вірогідно вищими за такі 

в групі ТК, але не мали вірогідних відмінностей від показників групи тварин ТК й видової 

норми, перевищуючи її нижні межі. 

Таким чином БАХД «Аквакаротин» є дієвим антиоксидантним препаратом, здатним 

позитивно впливати на біохімічно обумовлену бактерицидну активність нейтрофілів, 

підвищуючи неспецифічну резистентність організму до оксидантного стресу, змодельованого з 

допомогою гострого опромінення. 
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Нефролітіаз зустрічається приблизно у 3-5 % населення планети і у 8-10% становить 

ризик виникнення конкрементів в нирках протягом життя.  На тлі сучасних досягнень 

діагностики та впровадження новітніх технологій при лікуванні хворих на сечокам’яну 

хворобу (СКХ) звертає на себе увагу негативний факт – зростання смертності серед хворих з 

даною патологією, що є тривожним показником. Таким чином, проблема надання 

спеціалізованої допомоги хворим на СКХ є актуальною і потребує подальшого вивчення.  

Один з провідних напрямків досліджень – з’ясування ролі чинників інфекційного 

ґенезу у процесі каменеутворення. Існує достатня кількість наукових публікацій щодо ролі 

уреазопродукуючих мікроорганізмів, в першу чергу Proteus mirabilis, у процесі 

каменеутворення.  Метою даного дослідження було визначення ролі представника молікутів 

– Ureaplasma urealyticum, що також продукує уреазу, в каменеутворенні.  

Комплексно обстежено 58 хворих на СКХ, ускладнену запальним процесом нирок.  

У 36 пацієнтів (45,65,6%) амплифіковано в сечі ДНК U.urealyticum, в тому числі у  

14 хворих в асоціації з Р. mirabilis, у 13 – з іншими ентеробактеріями та у 9 – в монокультурі. 

Одночасно було виконано спектральний аналіз конкрементів, видалених у цих же хворих, 

серед яких у 19 переважали фосфати  (51,8 5,8%) та у 17 – оксалати (47,26,2%). Жодного 

випадка  виявлення уратів не спостерігали. Окремо проаналізовано хімічний склад 

конкрементів у хворих за наявності уреаплазм: серед фосфатів були струвіти та апатит, серед 

оксалатів – ведделіт та вевелліт.  Встановлено, що у хворих на уреаплазмоз переважав 

щавлевокислий нефролітіаз та рН сечі у межах 7,050,01 й 7,070,05. За відсутності в сечі 

уреазопродукуючих бактерій цей показник був у межах 6,100,03 та 6,290,03.  

Це й пояснює можливість кальцій оксалатного каменеутворення за визначених умов – 

перенасиченості сечі щавелевою кислотою при слабокислій її реакції. 
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Candida albicans у асоціаціях з Pseudomonas aeruginosa зазвичай зустрічаються при 

розвитку змішаних інфекцій. Обидва умовно-патогенних мікроорганізми здатні утворювати 

щільні біоплівки і часто розвиваються у осіб з ослабленим імунітетом, зокрема в легенях у 

хворих на муковісцидоз.  

Під час міжвидової взаємодії мікроорганізмів, очевидно, відбувається індукція синтезу 

широкого кола вторинних метаболітів. Отже, вивчення мікробних відносин під час утворення 

біоплівки може привести до відкриття нових сполук: в деяких випадках молекул, які 

опосередковують цю взаємодію, а в інших – молекул, що є «наслідком» цього співіснування. 

Метою роботи було вивчення взаємодії Candida albicans і Pseudomonas aeruginosa при 

утворенні полівидовий біоплівки. 

Досліджені мікроорганізми попередньо культивували в середовищах Sabouraud (для C. 

аlbicans АТСС 18804) та King B (для P. aeruginosa АТСС 15692). Взаємодія мікроорганізмів в 

процесі утворення біоплівки була визначена в ході спільного культивування в полістиролових 

планшетах за допомогою методу наведеного у Fakruddin M., 2014. 

В роботі було визначено поступове формування моновидових біоплівок в обох 

поживних середовищах. Цей процес складався з декількох етапів, які відповідали даним, 

отриманим. На стадії I, планктонні бактерії ініціювали приєднання до абіотичної поверхні, яка 

ставало незворотним на стадії II. Стадія III відповідала утворенню окремих мікроколоній, які 

надалі зливалися, формуючи суцільний шар, тобто відбувалась стадія IV – дозрівання і 

зростання біоплівки як тривимірної спільноти мікроорганізмів. У ході експерименту останній 

етап формування біоплівки припадав на третю добу культивування, як у випадку C. аlbicans, 

так й P. aeruginosa.  

Добре відомо, що в разі формування біоплівки C. аlbicans морфологія консорціуму 

залежить від значної кількості хімічних сполук, але у поживному середовищії Sabouraud та 

King В було виявлено тільки дріжджові клітини цього мікроорганізму. 

Для того, щоб визначити форму взаємодії мікроорганізмів впродовж утворення 

полівидової біоплівки було проведено спільне культивування C. аlbicans і P. aeruginosa. 

Отримані таким чином результати було порівняно з сумою окремих значень для моно видових 

консоціумів, які правили за 100%. 

Було встановлено, що на всіх етапах формування поліасоціації мікроорганізми 

впливають один на одного, виявляючи антагоністичну форму взаємодії. Ступінь антагонізму 

культивованих мікроорганізмів в досліджуваних середовищах не відповідав один одному. У 

поживному середовищі King В у першу добу взаємодії відбулось зменшення кількості клітин у 

складі полібіоплівки майже удвічі у порівнянні з монокультурами, і таке становище 

залишилося незмінним зі збільшенням періоду культивування. У середовищі Sabouraud рівень 

антагонізму збільшувався з плином часу, досягаючи максимального значення на 72 годину 

після початку культивування. 

Отже, між C. аlbicans та P. aeruginosa при утворенні полівидової асоціації відбувається 

тісна взаємодія, яка включає в себе, очевидно, як фізичний аспект, так й вироблення вторинних 

метаболітів, що обумовлює розвиток антагоністичних відносин між мікроорганізмами. 
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Востребованным и перспективным направлением современных исследований 

бактерий рода Bacillus является разработка на их основе пробиотических препаратов для 

ветеринарии и медицины и получение новых данных о различных аспектах их 

взаимодействия с макроорганизмом.  

Интерес к бациллам как к пробиотикам существенно вырос за последние 15 лет. Это 

связано с накоплением научных данных, демонстрирующих их профилактическую и 

терапевтическую эффективность при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

нарушениях иммунного статуса и обмена веществ. Вместе с тем, бактерии рода Bacillus, 

которые являются аллохтонными микроорганизмами по отношению к микрофлоре 

кишечника человека и животных, в качестве пробиотиков применяются значительно реже, 

чем лакто- и бифидобактерии. Многие вопросы, касающиеся их многофакторного механизма 

действия и влияния на организм, остаются недостаточно выясненными и требуют 

дальнейшего изучения. 

Первым споровым пробиотиком, предложенным для медицинской практики более  

50 лет назад, был итальянский препарат энтерожермина, исследования которого 

продолжаются до настоящего времени. Но многие годы отношение к пробиотикам на основе 

бактерий рода Bacillus было неоднозначным и некоторыми учеными они рассматривались 

как чужеродные для организма. Однако, аэробные бациллы в качестве пробиотических 

компонентов имеют ряд преимуществ перед молочнокислыми бактериями: они обладают 

более высоким уровнем антагонистической активности к широкому спектру патогенной и 

условно патогенной микрофлоры, устойчивы к неблагоприятному воздействию агрессивной 

среды желудочно-кишечного тракта, нетребовательны к условиям хранения и длительное 

время сохраняют свою жизнеспособность и активность. Выраженные антимикробные 

свойства пробиотических штаммов бактерий рода Bacillus позволяют рассматривать 

возможность применения препаратов на их основе как альтернативу антибиотикам, что 

особенно важно в эпоху широкого распространения резистентных форм патогенных 

микроорганизмов и снижения эффективности ряда антибиотиков.  

Сегодня для медицинской и ветеринарной практики предлагается широкий арсенал 

бациллярных препаратов: бактисубтил, энтерожермина, биоспорн, субалин, споробактерин, 

цереобиоген, БиоПлюс 2Б, эндоспорин, БПС-44, ветом и др. Однако по-прежнему 

значительный интерес представляют исследования, направленные на разработку новых 

пробиотиков с полезными для человека и животных свойствами и критический пересмотр 

качества, функциональной активности, стабильности микроорганизмов, входящих в состав 

разработанных пробиотических препаратов. Свойства пробиотических препаратов 

определяются совокупностью биологических свойств, используемых штаммов 

микроорганизмов. Поэтому актуальным остается получение современных данных, 

характеризующих разносторонний пробиотический потенциал штаммов и  объясняющих 

механизм действия препаратов на их основе. 
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В організмі людини 70-80% бактеріальних інфекцій, особливо це стосується 

хронічних, персистуючих, супроводжується утворенням біоплівок. Біоплівки являють собою 

унікальні утворення, що складаються з живих клітин, занурених у вигляді мікроколоній в 

екзополімер – полісахаридний матрикс. При скупченні бактеріальних клітин в біоплівці, 

вони адаптуються до стресу, обумовленого впливом протимікробних засобів ефективніше, 

ніж клітини в планктонній формі. 

Стафілококи  заслуговують особливої уваги у зв'язку характерним для них 

патоморфізмом і швидким розвитком резистентності до сучасних антибактеріальних засобів. 

На сьогодні актуальним є дослідження інтенсивності формування мікробних біоплівок та 

визначення їх чутливості до різних груп антибіотиків, яка з кожним роком, представляє 

собою все більшу проблему.  

Стафілококи дуже швидко набувають резистентності до антибактеріальних препаратів 

та пристосовуються до співіснування з ними. Це одна з основних причин зниження 

ефективності антибіотикотерапії. Отже, метою даної роботи було вивчення біологічних 

властивостей та особливостей чутливості до антибіотиків плівкоутворюючих штамів 

стафілококів. 

Було досліджено: 36 штамів Staphylococcus аureus, з яких 25 плівкоутворюючі, а 11 – 

ні. 30 штамів Staphylococcus epidermidis, з яких 20 плівкоутворюючі, а 10 – ні, які були 

виділені з різних біотопів організму людини. Для реалізації мети застосовували диск-

дифузійний метод, метод серійних розведень. У дослідження включали антибактеріальні 

препарати, які володіють природною активністю щодо даних мікроорганізмів. 

Показано, що з 36 штамів S. aureus виділених з різних біотопів організму людини  

25 були здатними до плівкоутворення, а з 30 штамів S. epidermidis  20 формували біоплівку. 

Установлено, що виділені плівкоутворюючі штами S. aureus були стійкі до ампіциліну – 

72%, амоксициліну –  60% амоксиклаву – 40 %, гентаміцину – 40%, цефотаксиму – 48%, а 

чутливі до меронему – 72%, ципрофлоксацину – 64%.  

Плівкоутворюючі штами  S. epidermidis  були стійкі до ампіциліну – 60%, 

амоксициліну – 45%, амоксиклаву – 40%, цефотаксиму – 40%, гентаміцину – 35%, а чутливі 

до меронему – 75%, ципрофлоксацину – 65%, а також до еритроміцину – 55%. 

Визначено, що у виділених плівкоутворюючих штамів стафілококів значення 

мінімальної пригнічуючої концентрації для наступних антибіотиків: ципрофлоксацин, 

цефтріаксон, амоксиклав, тобраміцин були в 2 рази вищими ніж для бактерій не здатних до 

плівкоутворення. 

В даний час можна зробити висновки, що мікроорганізми, які входять до складу 

біоплівки менш чутливі до дії більшості антибіотиків. Отримані результати є науковою 

основою для раціональної антибіотикотерапії, захворювань стафілококової етіології. 
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Більшість мікробних популяцій існують у вигляді біоплівок, добре структурованих 

багатоклітинних спільнот, інкорпорованих в екстрацелюлярний полімерній матрикс власного 

виробництва. Для значної частини видів ця форма існування забезпечує оптимальні умови 

для реалізації патогенного та колонізаційного потенціалу, а також сприяє збереженню 

метаболічно неактивної частини популяції, що має надзвичайно низький рівень чутливості 

до впливу протимікробних засобів. Пошук шляхів контролю процесу утворення біоплівок 

мікроорганізмами є актуальним напрямом мікробіологічних досліджень. 

Метою роботи було визначення здатності потоку релятивістських електронів 

впливати на біоплівкоутворюючу активність мікроорганізмів різних таксономічних груп. 

За результатами досліджень біологічних властивостей циркулюючих тест-штамів 

були відібрані представники різних таксономічних груп, які мали типові для свого виду 

біологічні ознаки - Staphylococcus aureus (5 штамів), Escherichia coli (9 штамів), Klebsiella 

pneumoniae (6 штамів), Pseudomonas aeruginosa (5 штамів). 

Фізична частина роботи (опромінення об’єктів потоком релятивістських електронів) 

проведена на базі ННЦ “Харківський фізико-технічний Інститут” НАН України. Було 

використано лінійний резонансний імпульсний прискорювач електронів з вимірюючою 

системою параметрів пучка, на хвилі, що біжить з частотою 2850 МГц, зібраний за 

традиційною схемою. Параметри формуючого ним пучка такі: енергія пучка електронів – від 

3 до 5 МеВ; імпульс струму електронів - 0,5 А; тривалість струмового імпульса - 2 мкс, кут 

розходження пучка 10-120; діаметр пучка 1,5 см; частота імпульсів від 2 до 5 Гц. Для 

дослідження були використані режими роботи прискорювача, які за нашими попередніми 

результатами викликали лише часткову загибель мікробних клітин – 1,6 та 3,0 кГр. 

Дослідження здатності до формування біоплівок мікроорганізмами проводили 

планшетним методом згідно з методикою O'Toole G. Вимірювання оптичної щільності проб 

при визначенні біоплівкоутворюючої здатності тест-штамів проводили на фотометрі (StatFax 

303 Plus). 

За результатами визначення біоплівкоутворюючої здатності неопромінених тест-

штамів встановлено, що діапазон показників оптичної щільності ексрагованого барвника 

варіював від 0,1034 до 0,7402 од. За впливу електронного пучка вказаний діапазон звузився 

від 0,062 до 0,4322 од. 

Статистично значимі зміни біоплівкоутворюючої здатності тест-штамів встановлено 

для представника стафілококів (зниження показника у 1,5 рази) та синьогнійних паличок 

(зниження показника у 1,7 рази для референтного штаму та у 6,6 разів для циркулюючого 

штаму). 

Не виявлено достовірної залежності змін здатності до біоплівкоутворення тест-штамів 

на опромінення різними дозами потоку релятивістських електронів. 
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Внутрішньолікарняні інфекції становлять серйозну проблему сучасної медицини. Їхня 

етіологія характеризується різноманіттям структури збудників різних захворювань та 

широким поширенням їх у клініці. 

Проблема внутрішньолікарняних інфекцій набуває ще більшого значення у зв'язку з 

появою так званих госпітальних штамів стафілококів, сальмонел, синьогнійної палички та 

інших збудників. Об’єктом дослідження було відокремлюване рани пацієнтів, які 

знаходились у відділеннях травматології, хірургії та реанімації.  

Методи  досліджень – мікроскопічні, бактеріологічні. Для визначення чутливості до 

антибіотиків використано диско-дифузійний метод. 

Серед пацієнтів у відділенні травматології усього було виділено з рани 17 штамів 

бактерій, серед яких: Acinetobacter haemolyticus – 1 (5,9%), Candida albicans – 1 (5,9%), 

Escherichia coli – 1 (5,9%), Klebsiella pneumoniae ss. Рneumonia – 2 (11,8%), Pseudomonas 

aeruginosa – 3 (17,6%), Staphylococcus aureus – 4 (23,5%), Staphylococcus epidermidis – 3 

(17,6%), Staphylococcus haemolyticus – 2 (11,8%). 

А серед пацієнтів відділення реанімації – 20 штамів: Enterobacter cloacae – 2 (10%), 

Enterococcus faecalis – 3 (15%), Escherichia coli – 1 (5%), Klebsiella pneumoniae ss. pneumonia 

– 4 (20%), Pseudomonas aeruginosa – 4 (20%), Staphylococcus aureus – 5 (25%), Staphylococcus 

epidermidis – 1 (5%). 

У пацієнтів відділення хірургії з ран було виділено 25 штамів мікроорганізмів. Їх 

видовий спектр наступний: Candida albicans – 2 (8%), Enterobacter cloacae – 1 (4%), 

Enterococcus faecalis – 1 (4%), Enterococcus faecium – 2 (8%), Klebsiella pneumoniae ss. 

pneumonia – 4 (16%), Pseudomonas aeruginosa – 6 (24%), Staphylococcus aureus – 5 (20%), 

Staphylococcus epidermidis – 2 (8%), Staphylococcus haemolyticus – 2 (8%). 

Найбільшу увагу було приділено дослідженням антибіотикорезистентності 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae. 

Показано, що штами Staphylococcus aureus були чутливі до доксіцикліну, гентаміцину, 

ципрофлоксацину, левофлоксацину, кліндаміцину – 100%, а резистентні до пеніциліну G – 

50%, норфлоксацину – 25% та оксациліну – 20%. 

Визначено, що штами Pseudomonas aeruginosa були чутливі до 

цефоперазон/сублактаму, піперацилін/тазобактаму – 75%, до норфлоксацину – 66,7%, 

цефоперазону – 50%, а резистентні до ампіциліну, гентаміцину, іміпенему, цефотаксиму – 

100%.  

Штами Klebsiella pneumoniae виявилися чутливими до ертапенему – 100%, до 

цефоперазон/сублактаму – 94,1%, а стійкими до ампіциліну, цефуроксиму, левофлоксацину, 

піперациліну та тетрацикліну – 100%. 

Отримані результати є науковою основою для розробки раціональних схем лікування 

інфекцій, викликаних госпітальними штамами мікроорганізмів.  
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Недостатнє вивчення екологічної безпечності електронно-пучкової технології 

знезараження та стерилізації різноманітних об’єктів (води, харчових продуктів, медичних 

виробів, тощо) свідчить про необхідність цілеспрямованих досліджень у цьому напрямі. 

Виходячи з вищезазначеного нами була поставлена наступна мета етапу роботи: визначення 

впливу потоку релятивістських електронів на біохімічні властивості мікроорганізмів різних 

таксономічних груп у залежності від поглинутої дози потоку релятивістських електронів у 

модельних об’єктах.  

Вибір мікробіологічних об’єктів для дослідження був проведений в межах 

таксономічних груп санітарно-показової мікрофлори води (відібраної з мережі 

централізованого господарсько-питного водопостачання), харчових продуктів, 

контамінантів, вилучених методом змивів з поверхонь обладнання та об’єктів внутрішнього 

середовища, та контамінантів виробничої сировини фармацевтичного підприємства. Фізична 

частина роботи (опромінення об’єктів потоком релятивістських електронів) проведена на 

базі ННЦ “Харківський фізико-технічний Інститут” НАН України. Для дослідження були 

використані режими роботи прискорювача 1,6 та 3,0 кГр, які, за нашими попередніми 

результатами, викликали лише часткову загибель мікробних клітин. 

Для визначення біохімічної активності тест-культур мікроорганізмів використовували 

APІ системи виробництва bio Mйrieux, Франція. 

З’ясовано, що за впливу електронного пучка у всіх взятих в дослідження штамів 

відбувалась одновекторна (у бік зниження чи зникнення ознаки) зміна ферментативної 

активності. Зокрема, у (20±5) % тест-штамів стафілококів з вивчених 26 біохімічних ознак 

відмічено відсутність ферментації сахарози та сумнівна реакція у тестах VP (утворення 

пірувату), зниження активності піролідон-аріламідаза та поява помірної резистентності до 

новобіоцину. Тест-штами ентерококів реагували в 25% випадків зниженням ферментативної 

активності, а саме з вивчених 32 біохімічних ознак відмічено відсутність ферментації  

D-рибози. D-сорбітолу та D-мальтози. Тест-штами P.aeruginosa на опромінення електронним 

пучком реагували відсутністю ферментації L-рамнози, N-ацетилглюкозаміну, ацетату в 

25,0% досліджень. Тест-штами кишкової палички не ферментували, або знижували 

активність щодо L-рамнози, D-мальтози, ацетату, L тринатрію цитрату, калію-5-

кетоглюконату, 3-гідроксі-В-масляної кислоти в 10-15,0 % досліджень. У тест-штамів 

клебсієл з вивчених 32 біохімічних ознак відмічено відсутність ферментації L-рамнози, 

калію-5-кетоглюконату, суберинової, валеріанової та 3-гідроксі-В-масляної кислот в 8,5-12,6 

% досліджень. Вказані зміни не залежали від дози опромінення штамів електронним пучком. 

Усі виявлені зміни біологічних властивостей тест-штамів різних таксономічних груп 

виявились фенотиповими, адже зникали через 1-3 пасажа культур, тобто виявились 

неспадкоємними. Фенотипові (неспадкоємні) зміни однієї або кількох ознак у бактерій 

відносять до явищ, що часто відбуваються в природних середовищах. 

mailto:sklyarimi@ukr.net


Секція 4: «Медична, ветеринарна мікробіологія та імунологія» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

231 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ КОРДОВОЙ КРОВИ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА (экспериментальное исследование) 

 

Стецишин В.Г., Останкова Л.В., Бондарович Н.А., Ямпольская Е.Е., 

Гаевская Ю.А., Останков М.В., Гольцев А.Н. 

 

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины,  

 ул. Переяславская, 23, Харьков, 61015,Украина 

E-mail: cryopato@gmail.com 

 

Одной из наиболее серьезных медико-социальных проблем современности является 

генитальный герпес (ГГ), вызванный вирусом простого герпеса (ВПГ-1). Достигнуты 

определенные результаты в изучении этиопатогенеза ГГ, который определяют как 

иммуноопосредованный дерматоз. Основной задачей оптимизированных подходов его 

лечения является подавление репродукции ВПГ-1 в период обострения и формирования 

адекватного иммунного ответа. Для этого необходимо применять препараты с системной 

иммуномодулирующей активностью. В данном исследовании для лечения ГГ у крыс 

индуцированного ВПГ-1, применяли криоконсервированную кордовую кровь человека 

(кККЧ). Применении кККЧ с препаратом «Ацикловир» (АЦВ), действие которого 

направлено на ингибицию вирусной ДНК-полимеразы, может обеспечить эффективное 

лечение ГГ, индуцированного ВПГ-1.  

Цель - оценить эффективность применения криоконсервированной  кордовой крови в 

лечении генитального герпеса у крыс.  

Эксперименты проведены на крысах–самках линии Вистар 6-ти месячного возраста, 

весом 180-200г. Моделировали ГГ внутрибрюшным введением 1 мл ВПГ-1 (титр 1:20000). 

Криоконсервировали ККЧ на программном замораживателе УОП-1 (СКТБ ОП ИПКиК 

НАНУ). Вводили внутрибрюшинно по 0,5 мл с концентрацией 5*10
6 

клеток в день индукции 

ГГ. АЦВ вводили в дозе 50 мг/кг веса животного ежедневно в течение 5-и суток. Крысы 

были разделены на группы: 1 – интактные (контроль); 2 – ГГ; 3 – ГГ + АЦВ; 4 – ГГ + кККЧ; 

5 – ГГ + кККЧ+ АЦВ. Оценку показателей клеточного (КЗИ) и гуморального (ГЗИ) звеньев 

иммунитета; структуры эндометрия матки у крыс проводили на 3-и, 7-е и 14-е и 21-е сутки 

после индукции ГГ и лечения.  

Полученные данные свидетельствуют о выраженном иммуномодулирующем 

действии  кККЧ на состояние иммунного гомеостаза животных с ГГ. Лечение с применением 

кККЧ с АЦВ способствовало нормализации Т-клеточного звена иммунитета, цитокинового 

статуса крыс. Получена четкая корреляция между изменением количества ИКК селезенки, 

которые определяют профиль воспалительных и противовоспалительных цитокинов и 

структурой эндометрия. Нормализация показателей ЦИК обеспечивала снижение 

воспалительных реакций и большую приближенность структуры эндометрия к нормальному 

строению.  

Доказана эффективность применения криоконсервированной кордовой крови 

человека с ацикловиром в комплексном лечении генитального герпеса.  

 

mailto:cryopato@gmail.com
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Останнім часом все більшого розповсюдження набувають мікст-інфекції, спричинені 

декількома різними збудниками, що можуть бути представлені асоціаціями патогенних та 

умовно-патогенних мікроорганізмів різних систематичних груп – бактеріями, 

найпростішими, грибами та вірусами. Найбільш поширені мікст-інфекції урогенітального 

тракту, які суттєво впливають на реалізацію репродуктивної функції чоловіків та жінок, 

характеризуються більш складним і тривалим клінічним перебігом, частіше викликають різні 

ускладнення. Їх діагностика та терапія утруднені у зв’язку з різними проявами патогенності 

збудників, відсутністю чіткої клінічної картини, переважанням латентних форм, які на тлі 

імунодефіцитних станів переходять у стадію загострення і, як правило, носять рецидивуючий 

характер. У зв’язку з переліченим вище особливої актуальності набуває проведення 

моніторингу мікст-інфекцій, прогнозування змін в їх складі, розробка нових лікарських 

засобів. 

 З метою визначення розповсюдження та складу мікст-інфекцій урогенітального 

тракту було досліджено 523 клінічнІ зразки біологічного матеріалу осіб, які проходили 

амбулаторне обстеження у клініко-діагностичній лабораторії КЗ «Вільногірська ЦМЛ». 

Об’єктами дослідження були мікроорганізми, що є типовими для TORCH-інфекції, а також 

віруси гепатитів В і С та супутня умовно-патогенна мікрофлора (хламідії, мікоплазми, 

уреаплазми, трихомонади). Для ідентифікації збудників  досліджувались зразки виділень 

сечостатевих шляхів і сироватки крові пацієнтів на наявність специфічних IgM і IgG методом 

ІФА (тест-система «Діапром-Мед», Україна).  

В результаті проведених досліджень було встановлено частоту виявлення певних 

збудників змішаних урогенітальних інфекцій і, перш за все тих, що є типовими для TORCH-

інфекції.  Так, наявність Toxoplasma gondii була встановлена у 14,5% обстежених, Rubella – у 

1,5%, Cytomegalovirus hominis – у 5,5%, Herpes simplex – у 5,7 % осіб. Цікаво, що частота 

виділення токсоплазм практично співпадала з виявленням вірусів гепатитів В і С – 

відповідно у 14,5 і 19,1% обстежених. Була проаналізована і частота інфікування супутніми 

умовно-патогенними мікроорганізмами.  Chlamidia trachomatis була виявлена у 16,8% 

пацієнтів і практично завжди супроводжувала TORCH-інфекції,  Trichomonas vaginalis – у  

6,1%, Mycoplasma hominis – у 10,3%, Ureaplasma urealyticum – у 5,9%.  

Аналіз розповсюдженості мікст-інфекцій у різних групп населення показав, що серед 

74 дітей, які були обстежені у міській лікарні міста Вільногірськ, частота виявлення 

змішаних інфекцій була найбільшою – 25,7%. У вагітних жінок (161 особа) міксти 

виявлялись із частотою 14,1%. В групі дорослого населення (288 особи) позитивні 

результати на наявність мікст-інфекцій були отримані у 17% обстежених.  
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Щорічно в Україні, як і в інших країнах Європи і США, збільшується кількість 

кардіохірургічних операцій, проведених на відкритому серці. Незважаючи на впровадження 

новітніх технологій, проблема інфекційних ускладнень (ІУ) у кардіохірургічній практиці  

залишається актуальною. Інфекційні ускладнення, що пов’язані із наданням медичної 

допомоги (healthcare associated infection), і виникають у післяопераційному періоді, 

обумовлюють несприятливий вплив на його перебіг і результат. Ця патологія приводить до 

збільшення термінів перебування у стаціонарі і витрат коштів на лікування. 

Стратегія профілактики і зменшення частоти ІУ у дітей після кардіохірургічних 

втручань, передбачає мікробіологічну діагностику носійства умовно-патогенними 

мікроорганізмами (УПМ), починаючи з етапу госпіталізації. На цьому етапі у групу ризику 

включають пацієнтів з хронічними вогнищами інфекції, супутніми захворюваннями, які 

знаходилися раніше на стаціонарному лікуванні та отримували антибактеріальні препарати. 

Для ефективної антибіотикопрофілактики необхідно враховувати рівні природної 

резистентності і постійний ріст набутої резистентності УПМ, особливо родини 

Enterobacteriacea, що продукують бета-лактамази розширеного спектру дії- БЛРС (ESBL - 

extended spectrum beta-lactamases). 

Мета роботи - вивчення поширеності БЛРС-продукуючих штамів у Enterobacteriacae 

у дітей з вродженими вадами серця на етапі госпіталізації у кардіохірургічний стаціонар. 

За період січень-грудень 2015 року досліджено штами Enterobacteriaceae, що виділені 

від 704 пацієнтів у ДУ«НПМЦДКК МОЗ України», на наявність БЛРС фенотиповими і 

генотиповими методами. БЛРС-фенотип та чутливість до β-лактамних антибіотиків 

визначали за допомогою автоматизованої системи VITEK 2 із подальшим генотипуванням 30 

штамів методом мультиплексної ПЛР ампліфікації на основі використання праймерів: bla-

SHV.SE/AS; TEM-164.SE ,TEM-165.AS;  CTX-M-U1/U2. 

Виявлено 10,9% штамів Enterobacteriaceae, що продукували БЛРС. Більшість БЛРС-

штамів були Klebsiella pneumoniae-33,3% і виділені з респіраторного тракту пацієнтів-83,3% 

та у 81,8% віднесені до TEM – генотипу. Штами мали 100% резистентність до ампіциліну, 

цефазоліну, цефтріаксону, цефуроксіму і цефепіму, але зберігали у 69,6% чутливість до 

іміпенему та меропенему. 

Вперше в Україні установлено частоту розповсюдження детермінант резистентності 

БЛРС у клінічних ізолятів родини Enterobacteriaceae, що буде сприяти оптимізації 

антибіотикотерапії інфекційних ускладнень. 
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В настоящее время внимание исследователей сосредоточено на получении 

совершенно новых пробиотических штаммов из местных молочных и мясных продуктов, 

которые часто обладают уникальными свойствами. Обзор литературы показал 

малочисленность работ, в которых изучается потенциал пробиотиков из традиционных 

казахских ферментированных продуктов, таких как кумыс, айран, казы и др. Выделение 

пробиотических штаммов и изучение пробиотических свойств МКБ является одной из задач, 

решаемых в РКМ. Исследования финансируются через грантовые проекты МОН РК. В ходе 

исследований были изучены молекулярные и биологические характеристики внеклеточных 

многофункциональных (moonlighting) белков адгезина и пептидогликановых гидролаз из 

лактобацилл (Lactobacilli), повышающих их пробиотическую активность, а также получен 

частично очищенный препарат бактериоцина из штамм L. sakei B-RKM 0559.  

Важным свойством пробиотиков является колонизационная способность в 

желудочно-кишечном тракте, обусловливающая блокировку сайтов связывания патогенной 

микрофлоры. Для изучения адгезии лактобацилл был выделен бактериоциногенный штамм 

L. sakei B-RKM 0559 с максимальной активностью автоагрегации выше 75%. Белковая 

природа адгезии была доказана с помощью протеаз и липаз. Дот-блот-анализ позволил 

контролировать стадии очистки нового адгезина. Для определения молекулярной массы 

нового адгезина использовали Вестерн - блот-анализ с муцином, меченным пероксидазой 

хрена. Новый очищенный адгезин имеет молекулярную массу ≈ 70 кДа (р70) и конкурентно 

вытесняет клетки энтеропатогенного штамма E. coli 157-B-РКМ-0040 из сайтов связывания с 

муцином. 

ПЦР для специфичных участков генов и Вестерн-блот-анализ с использованием 

антител против неконсервативных NH-концов р40 и р75 показали высокую специфичность 

для таксона L. сasei / paracasei / rhamnosus. Результаты наших исследований подтверждают, 

что p40 и p75 встречаются только в таксоне L.casei / paracasei / rhamnosus и эти белки могут 

опосредовать правильную конформацию клеточной стенки. Их присутствие во внеклеточной 

среде может приводить к конкурентным преимуществам. Гидролазы клеточной стенки, 

гомологичные белкам р40 и р75 из модельного пробиотического штамма L. rhamnosus GG 

(LGG) участвуют в метаболизме бактериальной клеточной стенки, росте и делении клеток и 

имеют пробиотические свойства. 

Хост-микробные взаимодействия на поверхности слизистой кишечника имеют 

решающее значение для здоровья и общего гомеостаза. Изучение внеклеточных белков, 

адгезинов и бактериоцинов актуальны и открывают новые механизмы их действия, 

прокладывая пути для клинического применения пробиотических бактерий. 
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Стафілококи належать до убіквітарних мікроорганізмів. Традиційно їх поділяють на 

патогенні, умовно-патогенні, сапрофітні та технологічно-корисні мікроорганізми. Патогенні 

володіють здатністю синтезувати токсини різної дії та активності і викликати патологічні 

стани у тварин та людини, аж до їхньої смерті. Умовно-патогенні стафілококи мешкають у 

довкіллі та на поверхні шкіри тварин і людини і за потрапляння їхніх господарів у 

несприятливі умови існування і при зниженому імунітеті при цьому, ці мікроорганізми 

переходять межу патогенності та починають створювати незручності у вигляді викликання 

запальних процесів. Сапрофітні стафілококи за класифікацією ветеринарної медицини не 

викликають інфекцій, у гуманній мікробіології є повідомлення про цистит, викликаний S. 

saprophyticus. Технологічно-корисні стафілококи, які належать до групи ентерококів, 

використовують у якості заквасок та пробіотиків при виготовленні різних молочно-кислих 

продуктів. І, якщо при виявленні ентерококів у молочних продуктах, їх зазвичай визначають, 

як не характерну флору, то присутність там Enterococcus faecium є ознакою пробіотичної 

флори, внесеної у молоко. 

Для стафілококів, як і для більшості мікроорганізмів, характерні потужні адаптивні 

здібності. Вони швидко призвичаюються до низьких температур та складу поживних 

середовищ. Якщо при виділенні чистої культури стафілококів оптимальною температурою 

для їхнього вирощування є +37-38°С, то при температурі холодильника +8°С їхній ріст 

проявляється значно скорше, ніж при температурі термостата. При цьому вони не нехтують 

таким звичайним живильним середовищем, як м'ясо-пептонний агар і утворюють на ньому 

колонії S форми з пігментом від світло-лимонного до помаранчевого кольорів.  

Нашими дослідженнями при обстеженні рук студентів та гною із абсцесу, внаслідок 

ін’єкції, було виявлено грампозитивні коки, розташовані поодиноко, попарно, короткими 

ланцюжками та скупченнями, які утворювали S форми колоній із пігментацією від світло-

лимонного до помаранчевого кольорів на МПА за культивування його при температурі +8°С. 

На кров’яному агарі такі штами утворювали β-гемоліз.  

Такі ж мікроорганізми ми виявили на поверхні сардельок, придбаних у супермаркеті 

мережі «Сільпо», що свідчить про контамінацію їхньої поверхні носіями мікроорганізмів. 

Якщо врахувати, що м’ясні продукти у супермаркетах зберігаються в охолодженому стані і 

легко доступні до вибору будь-якими споживачами, то легко припустити яким саме чином 

вони контамінуються і яким небезпечним джерелом ентероінфекції можуть бути. 

Ми виявили певну закономірність, характерну для факультативних анаеробів, яка 

проявляється у їхній особливості культивування. Так, стафілококи при культивуванні за 

температури +37°С зазвичай не завжди утворюють колонії на 2-3-й день, колонії за таких 

умов у них появляються аж на 4-5-7 день інкубації, або не появляються зовсім, і появляються 

при культивуванні (зберіганні) чашок при температурі +8°С. Це слід враховувати при 

проведенні лабораторної діагностики продуктів харчування чи матеріалу, отриманого з 

гнійної рани від людини чи тварини при проведенні діагностичних маніпуляцій. 
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Lipases, members of the hydrolase family, are broad-spread enzymes that have been isolated 

from a variety of sources: animal, vegetal and microbial. Fungal lipases have a huge potential in 

food technology, medical science and chemical industry, demonstrating broad substrate specificity 

and enhanced stability in organic solvents. 

The object of study was the Aspergillus niger CNMN FD 01 strain of microbiological 

significance, distinguished by its high and stable synthesis capacity of exocellular lipases (MD 

2362). 

As a result of the investigations, TiO2 nanoparticles of 40nm, supplemented in the 

concentration of 10 mg/L in the culture medium of A. niger CNMN FD 01, demonstrated a 

significant increase in the producer's lipolytic activity, of 78.57% on day 4
th

 of cultivation and 

57.49% on day 5
th

 of cultivation. 

TiO2 nano-oxide has accelerated the lipase biosynthesis by 24 hours. The experimental 

samples supplemented with 10mg/L TiO2 with dimension of 40nm showed on the 4
th

 day of 

cultivation an increase in lipolytic activity by 25.0% compared to the 5
th

 day of cultivation. 

Fe3O4 nanoparticles demonstrated neutral or weak stimulatory effect (14.28% in the 

presence of 5 mg/L Fe3O4 of 70 nm) on day 4
th

 of cultivation, or strongly inhibitory effect on day 

5
th

 and 6
th

 of cultivation on the biosynthesis capacity of lipolytic enzymes in A. niger CNMN FD 01 

micromycetes. 

In conclusion, TiO2 nano-oxide with dimension of 40 nm and concentration of 10 mg/L can 

be selected for the following investigations in order to develop innovative, highly efficient nano-

methods for obtaining of local lipolytic preparations based on the Aspergillus niger CNMN FD 01 – 

producer of lipase. 
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The chemical and physico-chemical analytical approaches have a number of disadvantages, 

such as a low selectivity and sensitivity, high costs and complexity of the equipment, insufficient 

operation and storage stability (for biosensing methods). So, the development of improved 

enzymatic methods for monitoring practically important analytes is a timely issue. Enzymatic 

methods are simple and the most frequently used for routine assay. These methods can be promising 

for determination of enzymes substrates as well as their cofactors.  

Promising tools for elaboration of enzymatic methods for L-arginine (Arg) assay are 

enzymes of Arg metabolism:  arginase, arginine deiminase and arginine decarboxylase.  

Last years Arg and Citrulline have become the important biomarkers in clinical diagnostics 

of autoimmune and neuroinflammatory diseases, cardiovascular and pulmonary disorders, kidney 

and liver pathologies. On the other hand, Arg is closely related to the ethyl carbamate level in 

wines. So, the development of highly selective sensitive methods for Arg determination in food 

industry, in particular, in wine making, as well as to diagnose the rare dangerous diseases is 

required.  

Recently, the method of Mn
2+

 ions assay based on apoenzyme of arginase I was suggested. 

The active site of arginase I contains Mn
2+

 ions responsible for the catalytic activity of the enzyme.   

In current investigation, highly selective and sensitive enzymatic methods for the 

quantitative determination of Arg and Mn
2+

 have been developed. Novel enzymatico-chemical 

methods with spectrophotometric and fluorometric modes of detection are based on the usage of 

recombinant enzymes (human liver arginase I and bacterial arginine deiminase as well as chemical 

reagent – 2.3-butanedione monoxime. The enzymes were purified from the correspondent 

recombinant yeast over-producers. 

An effectiveness of the enzymatico-chemical methods was demonstrated on the samples of 

commercial wines, samples of blood and waster waters. The proposed highly selective and simple 

methods seem to be prospective in the future for food quality control and clinical diagnostics.  
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Bacteria of the Bacillus genus are characterized by high biosynthetic potential, due to which 

they are play an important role in regulation of the growth and development of plants and biocontrol 

of phytopathogenes. This is due, in particular, to the ability of bacilli to synthesize compounds with 

antibiotic and phytohormonal activity. The aim of the work was to investigate the nature of 

exometabolites of the strain B. amyloliquefaciens subsp. plantarum IMV B-7524 and their role in 

interaction with the plant. 

The strain was selected during the screening of antagonists of phytopathogenic bacteria and 

micromycetes and also because of its high phytostimulating activity. Based on the results of 

taxonomic analysis, the selected strain was identified as B. amyloliquefaciens subsp. plantarum 

IMV B-7524. It is established that the strain meets the safety requirements for strains that can be 

used for crop production. 

It has been shown that in the strain IMV B-7524 the genes of synthesis of cyclolipopeptides 

of the fengycin family are present and expressed, and the expression level was maximal in 

comparison with 4 other bacillary strains–antagonists. The presence of fengycin among the 

exometabolites of the strain was confirmed by MALDI-TOF MS. Also, in the strain the genes of 

iturin synthesis are present and transcribed.  

It has been shown that the treatment of winter wheat plants with exometabolites of the strain 

IMV B-7524 and subsequent infection with phytopathogen B. sorokiniana reduced the degree of 

helminthosporiosis development in comparison with the control. Such a result, apparently, was 

achieved by the induction of plant protective reactions, which is confirmed by an increase in 

phenylalanine-ammonium lyase activity in plant tissues pretreated with the exometabolites. 

It is established that the strain synthesizes substances, which belong to 3 classes of hormone 

stimulants (auxins, cytokinins and gibberellins), and the abscisic acid. The level and spectrum of 

phytohormones of the strain indicates their role in the manifestation of multi-vector biological 

activity of bacteria in the formation of relationships with the plant. 

Thus, the strain B. amyloliquefaciens subsp. plantarum IMV B-7524 was selected and 

identified, the nature of its specific exometabolites was investigated. It was concluded that the 

multi-vector biological activity of the strain is due to synthesis of lipopeptide antibiotics and 

phytohormones. The complex effect of these exometabolites can reduce the negative influence of 

biotic and abiotic environmental factors on the plant and thus stabilize their productivity. 
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Glutathione (γ-L-glutamyl-L-cysteinyl-glycine, GSH) is abundant conserved tripeptide 

present in most living organisms, predominantly, in eukaryotic cells. GSH is an important redox 

buffer, detoxifier, co-factor of several enzymes and a key source of nitrogen and sulfur under 

conditions of their depletion in the environment. Due to the antioxidative properties of GSH there is 

an increasing interest for application of this tripeptide in several industrial areas, including 

cosmetics, pharmaceutical products, and foods. As an active ingredient of food, drugs and cosmetic 

products, GSH could alleviate harmful oxidative processes, scavenge toxic compounds at different 

kinds of human intoxications and strengthen whitening, skin repair antiaging effect. Although GSH 

can be produced by chemical or enzymatic synthesis, microbiological production using natural or 

engineered microorganisms (yeasts Saccharomyces cerevisiae and Candida utilis, bacteria 

Escherichia coli and Lactococcus lactis, etc.) is currently the most common method for the 

commercial production of GSH. At present, GSH is produced mainly by fermentation using yeast. 

Thermotolerant methylotrophic yeast O. polymorpha with naturally high content of GSH is 

considered as a promising organism for design of competitive GSH producer. 

The plasmid for overexpression of both GSH2 and MET4 genes under control of the strong 

constitutive promoter of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenasewas constructed. This plasmid 

was introduced into genome of O. polymorphawild-type strainby electroporation method. Selected 

transformants were analyzed for their GSH accumulation. Simultaneous overexpression of GSH2 

and MET4 genes led to improvement of GSH synthesis in constructed recombinant strains, 

confirming the involvement of Met4 transcriptional activator in GSH synthesis in methylotrophic 

yeast O. polymorpha. The intracellular level of GSH was increased for five times relative to that of 

the wild-type strain.  
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The pentose-sugar xylose is the second-most abundant monosaccharide in hydrolysates 

released from lignocellulosic biomass. Ogataea (Hansenula) polymorphais one of the most 

thermotolerant xylose-fermenting yeast species, however, with low efficiency of xylose alcoholic 

fermentation in the wild-type strains. The functional role of two key enzymes involved in the non-

oxidative part of pentose phosphate pathway, namely transketolase and transaldolase, in xylose 

metabolism and alcoholic fermentation in O. polymorpha remained unclear.  

The methylotrophic yeast O. polymorpha contains both cytosolic transaldolase (gene TAL1) 

and transketolase (gene TKL1) and their peroxisomal counterparts (genes DAS1 and TAL2, 

respectively). The deficiency or overexpression of these four genes was examined regarding their 

roles in xylose utilization and fermentation. The tal1Δ, tal2Δ and das1Δ mutants were constructed 

by gene disruption technique. The conditionally knockout tkl1Δ mutant was constructed by 

replacing the endogenous promoter of TKL1 gene by regulated YNR1 promoter of nitrate reductase, 

repressed by ammonium sulfate as nitrogen source.A significant decrease in xylose-fermenting 

ability and totally blocked growth on xylose was observed in tkl1Δand tal1Δmutants. 

Overexpression of DAS1 gene in tkl1Δ mutant led to restoration of growth on xylose, however, only 

after prolonged lag phase. The ability of xylose utilization in tal1Δ strain was easily restored by 

overexpression of TAL2 gene. Moreover, overexpression of each of the mentioned genes resulted in 

improvement of ethanol production from xylose. 
 

  



Секція 5: «Мікробні біотехнології, нанобіотехнології» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

242 
 

IMPROVEMENT OF GLYCEROL PRODUCTION UNDER ANAEROBIC 

CONDITIONS BY THE YEAST SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

 

Semkiv M.V., Dmytruk K.V., Sibirny A.A. 

 

Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine,  

Drahomanov Str. 14/16, Lviv, 79005, Ukraine,  

E-mail: smarta0309@gmail.com 

 

Glycerol is widely used in the cosmetic, food and pharmaceutical industries. The promising 

way for glycerol production is microbial fermentation. Yeast Saccharomyces cerevisiae could be 

used for cost-effective glycerol production under anaerobic conditions, however, such producers 

have not been described yet. In S. cerevisiae glycerol synthesis starts from dihydroxyacetone 

phosphate by subsequent action of glycerol-3-phosphate dehydrogenase (Gpd1) and glycerol-3-

phosphate phosphatase (Gpp2). Synthesized glycerol is exported via channel formed by 

aquaglyceroporin Fps1. In the wild-type strains, dihydroxyacetone phosphate is predominantly 

isomerized to glyceraldehyde-3-phosphate by triose phosphate isomerase (Tpi1) and subsequently 

converted to pyruvate and eventually to ethanol. Enzyme acetolactate synthase (Ilv2) can convert 

pyruvate to acetolactate and CO2 thus decreasing amount of pyruvate available for alcohol 

dehydrogenase reaction which competes for NADH with Gpd-reaction.  

We aimed to construct recombinant strain with reduced Tpi1 activity, increased Gpd1 and 

Gpp2 activities, constantly active form of Fps1 channel and expression of cytosolic form of Ilv2. 

Homologous recombination was used for partial substitution of TPI1 gene promoter region 

with selective marker. Multicopy integration module was used for expression of hybrid fused 

GPD1-GPP2 ORF under the control of strong promoter. Modified gene FPS1 (with eliminated part 

encoding amino acid residues 76-230) and truncated gene ILV2 were expressed under the control of 

ADH1 promoter. 

The constructed strain BY/tpi25/gpd1gpp2f/fps1m/ilv2 accumulated up to 9 times more 

glycerol under micro-aerobic conditions and up to 4.7 times more glycerol under anaerobic 

conditions relative to the parental strain. The increase in glycerol production led to a drop in ethanol 

and biomass accumulation.  
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The novel strategic approach used in modern biotechnology is the production in vitro 

conditions of new lines of agricultural crops with genetically improved commercially important 

traits such as accelerated growth, increased productivity, enhanced resistance to adverse 

environmental factors such as drought, salinity, cold and to parasitic nematodes, fungal and 

bacterial pathogens that cause losses of crop yield up to 50-80% annually. Wheat (Triticum 

aestivum L.) is an ancient cereal crop widely cultivated in different countries of the world. Wheat is 

a strategically important crop containing essential nutrients such as proteins, lipids and 

carbohydrates. This cereal crop provides by 30 % of the food calories consumed by the world's 

population, which accounts for more than 4.5 billion people. Wheat is also used as a source of 

bioactive compounds for medical industry such as alkaloids, flavonoids, terpenoids, glycosides, 

steroids, tannins, saponins, and as a raw material for the production of malt and beer. Plant parasitic 

nematodes negatively affect the growth and productivity of wheat, thus obtaining in vitro conditions 

new lines of wheat resistant to these pests is an important task. Our conducted studies showed the 

possibility of application in vitro conditions of new microbial biostimulants created on the base of 

metabolism products of soil streptomycetes for obtaining of new lines of wheat (Triticum aestivum 

L.) of cultivar Zimoyarka with increased resistance to various species of plant nematodes. In vitro 

experiments showed that wheat plants previously obtained on the nutrient MS media containing 

bioregulators of microbiological origin (Avercom, Avercom nova-2, Phytovit and Violar) and 

further grown on the invasive background created by cereal cyst nematode Heterodera avenae 

revealed high viability; the degree of infestation by nematodes of plant total surface was decreased 

up to 20-37% as compared with lower viability and increased degree of infestation by nematodes up 

to 73 % of plant total surface of control wheat plants previously obtained on the MS media without 

addition of microbial bioregulators. Experiments conducted in the greenhouse conditions showed 

that morphometric parameters of experimental wheat plants previously obtained on the nutrient MS 

media containing bioregulators of microbiological origin (Avercom, Avercom nova-2, and Violar) 

and further grown on the natural invasive background created by various species of plant nematodes were 

increased as follows: up to 13,6-37,5% - in accordance with stem height, up to 18-19% - in accordance with 

flag leaf length, up to 6,8-24,6% - in accordance with ear length and up to 27,0 і 54,5% - in accordance with 

ear weight as compared with morphometric parameters of control wheat plants previously obtained on 

the MS media without addition of microbial bioregulators. It was observed the increase of the 

amount of microorganisms belonging to major ecological and functional groups (pedotrophic, 

phosphate mobilizing, ammonificating microorganisms and streptomycetes) in the rhizosphere of 

experimental wheat plants previously obtained on the nutrient MS media containing bioregulators 

of microbiological origin (Avercom, Avercom nova-2, and Violar) as compared with lower amount 

of these microorganisms found in the rhizosphere of control wheat plants previously obtained on the 

nutrient media without addition of microbial bioregulators.  
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Aminoriboflavin (AF) is biosynthetic precursor of roseoflavin (RoF), anantibiotic produced 

by Streptomyces davawensis. It shows a strong suppressive effect on bacteria Staphylococcus 

aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus and Micrococcus luteus however, is toxic for mammals. In 

contrast to RoF, AFis not toxic for mammalian cells being still inhibitory to S. aureus, and therefore 

has potential for therapeutic use. AFis synthesized in the bacterial cell from flavinmononucleotide 

(FMN), which is formed from riboflavin (RF) using the product of rosB gene. Application of the 

yeast FMN or RF overproducers as basic strains for construction of AF recombinant overproducers 

is of great interest for pharmaceutical industry. 

The aim of this work was to achieve the heterologous expression of the key gene of AF 

biosynthesis rosB S. davawensis, encoding 8-dimethyl-8-aminoryboflavin-5'-phosphate synthetase 

in the FMN overproducing strain of the yeast Candida famata. 

The synthetic rosB gene with codons adapted for C.  famata, was introduced into genome of 

the recipient yeast strain under the control of a strong constitutive promoter of 

geneTEF1Debaryomyceshansenii, encoding elongation translation factor. Selected transformants 

werestabilized, and the presence of rosBgene expression cassette in the genome of the recipient was 

confirmed by PCR. Production of AF was visually detected by chromatographic separation of total 

flavinsinpotassium-phosphate buffer system and quantified by colorimetric analysis. 
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Очевидний шлях забезпечення відповідності ферментованих рослинних субстратів 

вимогам стандартів якості – використання заквасок молочнокислих бактерій, переважно 

лактобацил, у харчових біотехнологіях. Доцільно застосовувати стартерні культури, джерело 

виділення яких відповідає рослинному субстрату, що ферментуватиметься.  

Мета дослідження – видова ідентифікація та біотехнологічні властивості штамів 

молочнокислих бактерій, виділених з некомерційних автоферментованих рослинних продуктів 

В'єтнаму.  

 Працювали класичними мікробіологічними і біохімічними методами. Виявлення 

складу жирних кислот клітин лактобактерій проводили з використанням автоматичної системи 

ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock на базі хроматографу Agilent 7890. 

Температурний оптимум продукції органічних кислот встановлювали серед діапазону 15-45 

°С. Активність кислотоутворення визначали за 24-72 години культивування. Перехресний 

антагонізм вивчали між досліджуваними штамами та по відношенню до 35 музейних штамів 

лактобацил (з колекції культур ОНУ імені І.І. Мечникова).  

Досліджувані штами молочнокислих бактерій, ізольовані з некомерційних 

ферментованих рослинних продуктів В'єтнаму, віднесено до видів: Weissella  confusa GC 

subgroup A,  L. vitulinus, L. vaccinostercus, Carnobacterium divergens (листя капусти), 

Lactobacillus parabuchneri та L. alimentarius (плоди фігових дерев), Lactobacillus fermentum GC  

subgroup C і  L. bifermentans (листя гірчиці), Lactobacillus bifermentans, Weissella  confusa GC 

subgroup A,  L. vitulinus, Carnobacterium divergens, L. vaccinostercus, L. parabuchneri, L. 

alimentarius, Lactobacillus fermentum GC subgroup C і L. bifermentans (проростки бамбуку).  

Вміст жирних кислот у клітинних профілях ізольованих штамів був представлений 

переважно олеїновою і пальмітиновою, а також капріковою, лауриновою, міристиновою, 

пентадециловою, стеариновою та арахідоновою жирними кислотами та їх ізомерами, а також 

цис-маргаролеїновою, 2-гідроксимаргариновою кислотами й ізомерами нонадецилової жирної 

кислоти. Максимальна кількість олеїнової жирної кислоти серед штамів виявлена у клітинах 

Lactobacillus vitulinus FS8– 51,90%, виділеного з автоферментованого листя капусти, 

мінімальна – L. bifermentans FB4 – 18,78% – з автоферментованих проростків бамбуку. Вміст 

пальмітинової жирної кислоти варіював від 15,8 до 28,52% у профілях клітин. Штами 

лактобактерій, ізольовані з некомерційного автоферментованого листя капусти 

характеризувалися найбільш різноманітним складом жирних кислот клітиних профілів. 

Встановлено відсутність перехресного антагонізму культур виділених штамів. 

Показники активності утворення органічних кислот варіювали серед досліджуваних штамів 

молочнокислих бактерій від 100 ± 3,40 до 150 ± 4,22⁰Т з температурним оптимумом у межах 

30-40 С°. Найвища кислотоутворююча активність і широкий температурний оптимум 

спостерігалися серед штамів лактобактерій, виділених з автоферментованого листя гірчиці. 

Штами молочнокислих бактерій різних видів, виділені з рослинних джерел одного 

виду, характеризувалися схожим якісним складом жирних кислот у профілях клітин і 

кислотоутворюючою активністю.  
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БІОКОНВЕРСІЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ У ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ 

РЕЧОВИНИ NOCARDIA VACСINII ІМВ В-7405 

 

Берегова Х.А. 

 

Національний університет харчових технологій МОН України, 

 вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна, 

E-mail: khrystya91@ukr.net 

 

Мікробні поверхнево-активні речовини (ПАР) ефективні для використання у харчовій, 

хімічній промисловості, сільському господарстві, а також у процесах біоремедіації, 

видобутку нафти, медицині та фармацевтиці. На першому етапі досліджень встановлено 

здатність N. vaccinii ІМВ В-7405 до росту та синтезу ПАР на харчових відходах. Найвищі 

значення умовної концентрації ПАР (9,4 та 7,7) спостерігали за використання пересмаженої 

соняшникової олії та меляси відповідно. Підвищити показники синтезу ПАР у 1,3 – 2,8 разів 

за культивування штаму ІМВ В-7405 на пересмаженій олії та мелясі вдалося внесенням в 

середовище екзогенних попередників вуглеводної та ліпідної природи.Наступні 

експерименти показали, що умовна концентрація ПАР на технічному гліцерині була в 3 рази 

вищою, ніж на очищеному. Добавлення невисоких (0,05–0,1%) концентрацій попередників 

(фумарат і цитрат, глюкоза, соняшникова олія) в середовище з технічним гліцерином (4%) 

дозволило підвищити показники синтезу ПАР ще на 17–44%. Встановлено, що збільшення 

концентрації інокуляту з 10 до 15% і джерела азоту в два рази дало змогу реалізувати процес 

синтезу ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 на середовищі з концентрацією технічного гліцерину 

8%. Подальші дослідження показали можливість заміни глюкози і очищеного гліцерину у 

змішаному субстраті на мелясу і технічний гліцерин. Експериментально підібрані 

концентрації меляси (1%) і технічного гліцерину (8 %) у суміші, а також нітрату натрію (1 

г/л) в середовищі культивування N. vaccinii ІМВ В-7405, за використання яких концентрація 

ПАР підвищилася до 13 г/л.Мінімальні інгібуючі концентрації ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 

щодо деяких бактерій, дріжджів і мікроміцетів становили 11,5–85,0; 11,5–22,5 і 165,0–325,0 

мкг/мл відповідно. Обробка медичних матеріалів та абіотичних поверхонь розчином ПАР 

(0,005−0,05 мг/мл) супроводжувалась зниженням на 50−90% адгезії бактерій, дріжджів та 

мікроміцетів. 
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Блайда І.А., Васильєва Т.В., Джамбек О.І.,Слюсаренко Л.І., Хитрич В.Ф. 
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Наведені результати визначення оптимальних умов, що скорочують термін та 

підвищують ступінь вилуговування германію та інших металів з породних відвалів 

Львівсько-Волинського вугільного басейну. Основними параметрами ефективного 

вилучення металів є склад вилуговуючого розчину, джерело енергії та значення 

окислювально-відновного потенціалу (Eh). Виходячи з цього, бактеріальне вилуговування 

металів проводили при використанні у якості вилуговуючого розчину середовища 9К складу, 

г/дм
3
: (NH4)2SO4 – 3,0; KCl – 0,1; K2HPO4 – 0,5; MgSO4 – 0,5; Ca(NO3)2 – 0,01 - у присутності 

стандартного джерела енергії FeSO4
.
7H2O у концентрації 44,5 г/дм

3
; - у присутності сильного 

окисника Fe2(SO4)3
.
15H2O у концентрації 15,0 г/дм

3
; - у присутності FeSO4

.
7H2O у 

концентрації 44,5 г/дм
3
 при постійному наведеному Eh 0,65 В в розробленій і запатентованій 

електрохімічній комірці.  

Бактеріальне вилуговування породних відвалів також проводили з використанням у 

якості вилуговуючого розчину оптимізованого поживного середовища (ОПС) у присутності 

енергетичного субстрату Na2S2O5 у концентрації 5,0 г/дм
3
. 

При біовилуговуванні з поживним середовищем 9К з Fe2(SO4)3
.
15H2O ефективність 

вилучення германію та інших металів збільшувалась у 2,0 – 2,8 разів для марганцю, кадмію і 

нікелю; у 3,5 – 5,0 разів – для германію, міді, свинцю та цинку, у порівнянні з FeSO4
.
7H2O. 

Експериментально встановлено, що Eh розчину хімічного двовалентного заліза у 

концентрації 44,5 г/дм
3
 відповідає 0,25 В, а розчину хімічного тривалентного заліза у 

концентрації 15,0 г/дм
3
 – 0,65 В. Рівень вилучення металів при бактеріально-хімічному 

вилуговуванні металів у електрохімічній комірці при постійному Eh на рівні 0,65 В був 

незначно вищим (практично не відрізнявся) ніж при використанні тривалентного заліза. 

При використанні ОПС та тіосульфату також було отримано  високий рівень 

вилучення металів, який співпадав з показниками, що отримано при проведені процесу з 

постійним наведеним Eh. Але до переваг використання ОПС можна віднести можливість 

отримання розчинів без додаткового внесення різних іонів заліза, які є домішкою, що 

заважають присорбційному вилученні германію для отримання концентрату. До суттєвих 

переваг використання ОПС є скорочення терміну вилуговування до 3 днів. 

Таким чином, проведені дослідження дозволяють рекомендувати (в залежності від 

умов і потреб отримання цільових металів) проведення процесу бактеріального 

вилуговування металів з породних відвалів з використанням оптимізованого середовища 

ОПС, середовища 9К з тривалентним залізом (при концентрації 15,0 г/дм
3
) або з 

двовалентним залізом (при концентрації 44,5 г/дм
3
) з наведеним постійним Eh 0,65 B. 
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ТА РЕНТАБЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА СПИРТУ ЕТИЛОВОГО 

 

Бобейко В.Г. 
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На сучасних заводах по виробництву етилового спирту, біоетанолу утворюється 

величезна кількість рідких відходів, які не ефективно переробляються та, у більшості, навіть 

не утилізуються. Такі відходи "зберігаються" на очисних спорудах, щось "непомітно" 

просочується під землю, щось випаровується. Малі та середні спиртозаводи утворюють 300-

600 м
3
 таких відходів, а великі - більше 1000 м

3
 в день (залізничний ешелон в день). Такі 

очисні споруди являють серйозну небезпеку для навколишнього середовища та людей. Чого 

варта, наприклад, проблема утворення на таких очисних спорудах токсичних газів (індол, 

скатол, сірководень, триметиламін та інші). Хоча по суті, такі відходи – це цінне джерело 

великої кількості біологічно активних речовин (120 кг в тонні). 

Основною біотехнологією вищеназваного комплексу є технологія очистки 

післяспиртової барди (містить 88-90% води) від токсичних для спиртових дріжджів речовин 

та надмірної кількості деяких мінеральних, органічних сполук, які пригнічують їх 

активність. Був підібраний комплекс сорбентів, коагулянтів, інших необхідних речовин, які 

не зменшують активність спиртових дріжджів Saccharomyces cerevisiae (раса К7), при умові 

утворення концентрованих осадів, які мають цінність кормової добавки або біодобрива. 

Барда очищається з 12% сухих речовин до 6%. Очищена барда повторно повертається на 

виробництво і використовується, наприклад, для виготовлення спиртового сусла та інших 

цілей. 

Роботи проводились на території заводу по виробництву біоетанолу, біокомпонентів 

палива  на лабораторно-пілотній установці БФ «Біотек». 

Суть роботи полягала в впровадженні нової біотехнології, яка дає можливість 

організувати безвідходну роботу таких заводів. Післяспиртова мелясна барда проходила ряд 

етапів очистки з використанням сорбентів, коагулянтів та послідовних стадій грубої та 

тонкої фільтрації. Очищена таким чином барда використовувалася для виготовлення 

спиртового сусла, повністю заміняючи воду. Послідовно проводилося п'ять циклів очистки 

та бродіння на тій самій барді, негативних проявів не виявлено, а навпаки, вихід спирту 

збільшився на 10% (в середньому). З позитивних наслідків також, зменшення кількості 

використання сірчаної кислоти на 30%. Осади після очистки планується переробляти на 

кормові добавки, біодобрива та інше. Вартість цих добавок, біодобрив суттєво перевищує 

собівартість їх виробництва та затрати на очистку барди. Також успішно була апробована 

біотехнологія запобіганню утворення токсичних газів на очисних спорудах.  
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Мікробні препарати, основою яких є природні мікроорганізми, включаючи бактерії 

роду Bacillus, багато років виробляються в усьому світі і використовуються в рамках 

інтегрованого захисту рослин для мікробіологічного контролю фітопатогенів. Як основу 

бактеріальних препаратів для фітозахисту активно використовують ризосферні 

мікроорганізми з потенціалом ентомоцидної та антагоністичної активності відносно 

широкого кола комах-шкідників та фітопатогенних мікроорганізмів за рахунок синтезу 

метаболітів різної природи. На сьогоднішній день важлива селекція виділених з природи 

корисних штамів і подальші дослідження по виявленню оптимальних умов їх культивування 

для отримання препаративних форм біопестицидів.  

В роботі досліджені поліфункціональні властивості бактеріальних штамів природного 

типу B. thuringiensis var. thuringiensis з ентомотоксичними та антифунгальними ефектами 

щодо личинок Leptinotarsa decemlineata Say. і фітопатогенних мікроміцетів  Venturia ssp., 

ізольованих з насаджень кісточкових культур. Дослідження впливу поживних середовищ 

(дріжджо-полісахаридне, мелясне, Луріа Бертані, капустяний агар) на продуктивність штамів 

Bt першого серотипу показали різний рівень технологічності та прояв ентомопатогенної дії 

споро-кристалічного комплексу ─ від 1,6 до 3,6 млрд спор/мл та від 85,0 до 97,0% 

відповідно. Виразний ентомоцидний ефект штамів зафіксовано при інфекційному 

навантаженні 1:1. Так, на десяту добу досліду виявлено до 96,0 – 97,0% загибелі личинок. За 

результатами модельних досліджень встановлено, що досліджувані біоагенти-продуценти  

Bt володіють високою антагоністичною активністю щодо фітопатогенних мікроміцетів роду 

Venturia ssp. Виявлено, що під впливом штаму Bt 87/3 відбуваються значні зміни 

морфогенезу мікроміцету, зокрема, прояв характерних зон лізису, зміни щільності, товщини 

та напрямку росту міцелію, а також ступінь інгібування проростання конідій в межах 86-

93%.  

Проведені дослідження відкривають перспективи використання природних агентів 

біоконтролю з р. Bacillus для вивчення патокомплексу агроценозів з подальшою розробкою 

сучасних технологій створення та застосування різних препаративних форм. 
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Меланіни є дуже перспективною речовиною для фармацевтичного виробництва та 

можуть бути використані в різних галузях медицини. Меланіни грибного походження, 

здебільшого, безпечні при застосуванні та економічно перспективні для виробництва. 

У медичній практиці широко застосовуються різні види меланінвмісних грибів у чистому 

вигляді, та як компоненти у складі препаратів що мають гепатопротекторні та протипухлинні 

властивості.В теперішній час постійно ведеться розробка нових меланінвмісніх препаратів, 

які потенційно можуть бути використані при лікуванні ряду захворювань, зокрема, 

шлунково-кишкового тракту, серця, шкіри, та як сорбенти радіонуклідів та важких металів. 

В попередніх дослідженнях було виявлено стимуляцію різних видів мікроскопічних 

грибів колоїдними розчинами наночастинок різних металів, одержаних у процесі об’ємного 

електроіскрового диспергування струмопровідних матеріалів у деіонізованій воді, що може 

бути використане для оптимізації виробництв культивування грибів. Метою роботи було 

підбір умов інтенсифікації накопичення меланінвмісної біомаси Cladosporium cladosporioides 

в залежності від концентрації колоїдних розчинів заліза, отриманих методом 

електроіскрового диспергування та виділення і ідентифікація меланінових пігментів. 

Встановлено, що використані в роботі колоїдні розчини залізавільні від гемолітично 

діючих речовин, що свідчить про їх атоксичність. В роботі було використано три штами 

гриба C. сladosporioides (396 – відомий продуцент меланінових пігментів; 4061 – 

контрольний; 4 – виділений з радіоактивно забруднених територій з вираженими 

радіоадаптивними властивостями, у якого виявлена висока антиоксидантна ємність 

меланіну). Порівняльне дослідження росту при різних концентраціях колоїдного розчину 

заліза проводили нарідкому середовищі Чапека-Докса,за температури 25±2єС. Виділення 

частково очищеного препарату меланінових пігментів проводили за розробленою нами 

схемою, що включала гідроліз біомаси лужним розчином, потрійне переосадження кислотою 

та подальший діаліз. Ідентифікацію вилученого пігменту проводили за традиційною схемою, 

що включала комплексне дослідження їх розчинності, якісних реакції на хінони та феноли, 

спектральних властивостей. 

Було встановлено оптимальні концентрації колоїдного розчину, за яких 

спостерігалось суттєве (в 2 рази) збільшення накопичення біомаси та меланінового пігменту 

в усіх досліджуваних штамів C. сladosporioides. При цьому, приріст біомаси у штаму, 

виділеного з радіоактивно забрудненої території був значно вищий ніж у штамів, виділенихз 

території з фоновим рівнем радіоактивності. що, в свою чергу, робить перспективним 

дослідження процесів опромінення для інтенсифікації процесів синтезу меланінів.  
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Мікробний паливний елемент (МПЕ) – пристрій, в якому здійснюється перетворення 

енергії хімічних зв'язків сполук в електричну енергію за участю ферментів, що знаходяться в 

клітині мікроорганізмів. Зростання потужності електричного струму, що генерується в МПЕ 

– одне із основних завдань сучасної альтернативної енергетики.  

На сьогодні існують різні конструкції мікробних паливних елементів.You та 

співавтори розробили МПЕ Н-типу, що складається з двох контейнерів, розділених протон-

обмінною мембраною.Внаслідок значної відстані між електродами, у системі створювався 

високий внутрішній опір, в результаті чого вихід електричного струму був невисоким.  

Інша модель МПЕ, розроблена You та співавторами складається із пластикової 

циліндричної камери, що містить чотири пластини карбонового паперу (аноду) розміщені 

навхрест із термічно пресованими протон-обмінними мембранами на їх поверхні. Катод 

(карбонова тканина) розташовується у формі циліндра навколо анода всередині камери. У цій 

конструкції суттєво знижений внутрішній опір у результаті зменшення відстані між 

електродами. 

Метою роботи було розробити однокамерний МПЕ із застосуванням бактерій 

Desulfuromonas acetoxidans IMВ B-7384 як анодних біокаталізаторів та визначити кулонівську 

ефективність пристрою. 

Анодна та катодна камери сконструйованого МПЕ були розділені протон-обмінною 

мембраною (Millipore, розмір пор – 0,20 мкм), площею 44 см
2
. Площа аноду – 16 см

2
. Об’єм 

анодної та катодної камер були відповідно 50 мл та 250 мл. Як аноліт застосовували 

дводобову культуру бактерій D. acetoxidans IMВ B-738, вирощених у модифікованому 

середовищі Постгейта С, тоді як католітом був 0,1% розчин KMnO4. Як джерело карбону в 

анодну камеру вносили 42 мМ натрій цитрату. Бактерії культивували в МПЕ протягом 

двадцяти діб. 

Максимальна густина потужності електричного струму в МПЕ за внесення натрій 

цитратубула1466,25±41,49мВт/м
2 

на 274 год культивування D. acetoxidans IMВ B-7384.  

У результаті вимірювання хімічного споживання кисню згідно після двадцяти діб 

культивування D. acetoxidans IMВ B-738 в МПЕ встановлено, що кулонівська ефективність 

перетворення 42 мМ натрій цитрату до електричного струму становить 94%. 

Отже, у розробленій моделі однокамерного МПЕ використання натрій цитрату як 

джерела карбону супроводжується його ефективним окисненням із одночасним генеруванням 

електричного струму. Запропонований підхід, ймовірно, може застосовуватись для отримання 

альтернативної енергії внаслідок окиснення органічного забруднення водойм навколишнього 

середовища. 
  

../Oresta/Temp/oresta.vasyliv@gmail.com
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В результаті проведених досліджень встановлено наявність у техногенних відходах 

підприємств вугільної і енергетичної промисловості стійкого специфічного мікробіоценозу, 

до якого входять різні групи мікроорганізмів. Домінують у складі техногенного консорціуму 

представники мезофільних і помірно термофільних сірко- і залізо-окиснюючих бактерій 

родів  Acidithiobacillus і Sulfobacillus. Вперше встановлена присутність у мікробній складовій 

техногенних субстратів споротвірних гетеротрофних бактерій, зокрема так званих 

«силікатних». Отримані результати узгоджуються з даними фізико-хімічного аналізу 

техногенних відходів, до основи яких у великій кількості входить кремнезем, що знаходиться 

у силоксанових зв'язках - Si-О. Ці зв'язки можуть ефективно руйнувати деякі гетеротрофні 

мікроорганізми за рахунок дії вироблюваних ними карбонових кислот. Особливе місце в 

цьому процесі займають «силікатні» бактерії - Bacillus mucilaginosus. Також відомо, що 

силікатні бактерії впливають на розкриваємість природних сульфідних руд. Було висунене 

теоретичне припущення, що «силікатні» бактерії на першому етапі обробки техногенних 

субстратів можуть руйнувати стійкі кристалічні силікатні структури. Це сприятиме 

збільшенню вилуговування металів на другому етапі з використанням ацидофільних 

хемолітотрофних бактерій. Теоретичне припущення було покладено до основи досліджень і 

отримало експериментальне підтвердження, результатом якого став запатентований спосіб 

двостадійного біовилуговування галію і германію з породних відвалів Львівсько-

Волинського вугільного басейну. 

Двостадійна біотехнологія вилучення металів була застосована для вилучення металів 

з відходів глиноземного заводу по переробці бокситів. Ця складна техногенна сировина не 

піддається вилуговуванню ацидофільними хемолітотрофними бактеріями. При використанні 

асоціації силікатних бактерій на першому етапі вилуговування реєстрували перехід до 

розчину з твердої фази тільки важких металів – цинку 3,6%, свинцю – 1,1% і міді – 37,0%. 

Після використання на другому етапі  ацидофільних хемолітотрофних бактерій до розчину 

переходили рідкісні метали – германій, галій та інші коштовні компоненти. Вже на третю 

добу рівень вилучення германію та галію складав 68,0 і 92,0%, міді –68,7%, свинцю – 17,0%, 

цинку – 37,0%, кадмію – 90,0%. 

Таким чином, використання силікатних бактерій приводить до руйнування стійких 

кристалічних силікатних структур техногенних відходів різного походження і сприяє 

підвищенню ефективності вилучення металів ацидофільними хемолітотрофними бактеріями. 
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Нагальною проблемою сучасної мікробної біотехнології є проблема питної води. Вона 

складається із трьох науково-технічних задач: 1) очищення зужитих (стічних) вод;  

2) відновлення якості води у відкритих водних басейнах – джерелах питного водопостачання 

і 3) безпосередня, фінішна підготовка питної води з чистих поверхневих джерел.  

1. Вода – це абсолютно обов’язковий та нічим іншим незамінний харчовий продукт 

багаторазового споживання. Саме тому очищення використаних, антропогенно забруднених 

побутових, промислових, сільськогосподарських стічних вод потрібно розглядати як перший 

і найважливіший ступінь підготовки питної води, як першочергове завдання біотехнології 

води. 

Гранично небезпечними хімічними забрудненнями води є невідомі Природі раніше 

синтетичні сполуки – біоциди, поверхнево-активні речовини, фармацевтичні субстанції, 

барвники, вибухові речовини тощо, тобто не так продукти Біосфери, як витвори Ноосфери. 

Повна деструкція цих ксенобіотиків, їх мінералізація можлива лишень за участі 

найрізноманітніших мікроорганізмів – архей, бактерій, мікроміцетів. Усвідомлене 

застосування цих мікроорганізмів дозволяє нам успішно здійснювати мікробне очищення 

промислових стічних вод низки підприємств хімічної, нафтохімічної, газової, 

деревообробної, легкої промисловості, у тому числі й таких, що їх не можна було очистити 

відомими способами, і їх знешкоджували термічно: «спалювали» у спеціальних газових 

печах, витрачаючи по 250-300 м
3
 метану на 1 м

3
 стічної води. 

2. Після біотехнологічного очищення стічних вод їх необхідно додатково відновити у 

відкритих водних басейнах – озерах, річках, де вода за природних умов, за участі всіх 

гідробіонтів і вищих водних рослин, а також спеціально іммобілізованих оліготрофних 

бактерій досягає найвищого – першого класу чистоти, придатної для підготовки питної води. 

3. Фінішним етапом розробленої нами мікробної біотехнології підготовки питної води 

служить повільне фільтрування поверхневих вод першого класу якості крізь пісок, 

активоване вугілля тощо, які попередньо стерилізують, а потім насичують (іммобілізують) 

пробіотичними  бактеріями. Це попереджує проникнення у питну воду небажаних патогенів і 

робить її не тільки епідемічно безпечним, а й безцінним профілактично-лікувальним 

продуктом.  

Таким чином, мікробна біотехнологія води є альфа і омега, початок і кінець 

підготовки одного з найважливіших компонентів нашого існування – питної води. 

  

mailto:gvozdyak@ukr.net
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ДРОЖЖИ – ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ДЕСТРУКТОРЫ ФЕНОЛА И 

ФОРМАЛЬДЕГИДА 

 

Глушень Е.М., Степанян Р.А., Нагорный Р.К., Алешкевич И.И. 

 

Институт микробиологии НАН Беларуси,  

ул. Академика Купревича, 2, Минск, 220141, Беларусь, 

E-mail: elena_glushen@rambler.ru 

 

Высокая токсичность фенола и формальдегида обусловливает необходимость очистки 

от них воздуха рабочей зоны предприятий и сточных вод. Для этого разработан ряд методов, 

из которых наиболее перспективными являются биологические способы очистки. Для 

эффективной микробиологической детоксикации стоков и абсорбционных растворов, 

содержащих органические ксенобиотики, относящиеся к различным по структуре 

соединениям, необходимы микроорганизмы-деструкторы с широким спектром субстратной 

специфичности.  

Скрининг микроорганизмов-деструкторов, способных осуществлять деструкцию 

фенола и формальдегида позволил выявить высокоактивные штаммы дрожжевых культур 

Kluyveromyces sp. ФД-1, Kluyveromyces sp. ФД-2 и Rhodotorula sp. ВФФ-1. Известно, что 

дрожжи, в отличие от бактерий, обладают более совершенной окислительной системой, за 

счет ее локализации в специализированных органеллах. В отличие от бактериальных 

культур, выделенные дрожжи более активно использовали в качестве единственного 

источника углерода формальдегид, а не фенол. Это связано с тем, что развитие дрожжей 

происходит при более низком pH среды, который понижается при деструкции 

формальдегида. Кроме того, смесь токсикантов не ингибировала рост исследуемых 

дрожжевых культур, что и послужило основанием отбора данных штаммов для более 

детального изучения их деструктивного потенциала.  

Все дрожжевые культуры активно использовали в качестве ростового субстрата 

формальдегид в наиболее характерной для очистных сооружений концентрации 100 мг/л. 

Дрожжи ФД-2 осуществляли полную утилизацию формальдегида за 48 часов, а ФД-1 и 

ВФФ-1 – за 72 часа. Полная деструкция токсиканта в повышенных концентрациях 300 и  

500 мг/л штаммами Kluyveromyces sp. ФД-2 и Rhodotorula sp. ВФФ-1 осуществлялась за 

120 часов.  

Фенол в концентрации 100 мг/л утилизировался культурами ФД-1, ФД-2 и ВФФ-1 за 

120 часов на 45, 86и 72%, соответственно. Увеличение концентрации токсиканта до 300 мг/л 

незначительно снижает скорость деструкции исследуемыми штаммами.  

Результаты изучения совместной утилизации фенола и формальдегида в 

концентрациях 250 мг/л каждого показали, что дрожжи Rhodotorula sp. ВФФ-1 

утилизировали токсиканты с наибольшей интенсивностью. Полная деструкция 

формальдегида наблюдалась через 72 часа, при этом степень деструкции 98% достигалась 

уже через 48 часов. Фенол удалялся из раствора штаммом ВФФ-1 за 120 часов на 90%. 

Культура Kluyveromyces sp. ФД-2 также полностью утилизировала формальдегид за 72 часа 

(деструкция на 95% за 48 часов), а фенол подвергался деструкции на 70% за 120 часов. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности применения штаммов 

дрожжей Kluyveromyces sp. ФД-2 и Rhodotorula sp. ВФФ-1 для разработки технологии 

очистки водных растворов от фенола и формальдегида. 
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РЕКОМБІНАНТНА (His)6-ТАГАНОВА КРЕАТИНІНДЕІМІНАЗА 

CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM ЯК БІОСЕНСОРНИЙ ЕЛШЕМЕНТ ДЛЯ 

АНАЛІЗУ КРЕАТИНІНУ 

 

Гончар М.В., Стасюк Н.Є., Закальський А.Є., Закальська О.М. 

 

Інститут біології клітини НАН України, 

вул. Драгоманова 14/16, Львів, 79005, Україна 

E-mail: mykhailo1952@gmail.com  

 

Креатинін— один із кінцевих продуктів азотистого обміну всіх хребетних та людини. 

В організмі він утворюється з креатину внаслідок азотистого обміну з аргініну, гліцину та 

метіоніну. Креатинін виділяється із сечею, а рівень його вмісту в сечі та сироватці крові 

зумовлюється, в основному, м’язовою масою та видільною здатністю нирок. Тому 

збільшення рівня креатиніну, як правило, свідчить про зниження функціональної активності 

нирок. Визначення концентрації цього аналіту в крові та сечі використовують для 

розрахунку величини клубочкової фільтрації та оцінки функції нирок (проба Реберга). Окрім 

цього, вміст креатиніну в лабораторній практиці є одним з біохімічних показників для 

діагностики гіперазотемії та гіпертиреозу.  

На сьогодні відома ціла низка методів для визначення креатиніну в біологічних 

рідинах. Проте більшість із них мають суттєві недоліки, зокрема, необхідність попереднього 

оброблення зразків і потреба в дорогому обладнанні, у деяких випадках для них характерна 

недостатня селективність. Окрім цього, деякі методи (зокрема, ВЕРХ) застосовують у 

поєднанні з методом на основі реакції Яффе, що збільшує похибку під час визначення 

креатиніну.  

Креатиніндеіміназа (КДІ, КФ 3.5.4.21) - фермент, що каталізує гідроліз креатиніну до 

N-метилгідантоїну та аміаку і в мікроорганізмів служить для катаболізму креатиніну. Цей 

фермент може слугувати як біоаналітичний інструмент для визначення вмісту креатиніну в 

біологічних рідинах, зокрема, для конструювання креатинін-чутливого біосенсора, який 

може бути використаний для контролю процесу гемодіалізу.  

У попередніх дослідженнях нами сконструйовано рекомбінантний штам Escherichia 

coli, здатний до надсинтезу стабільної КДІ з бактерій Сorynebacterium glutamicum. 

Запропоновано також простий та ефективний спосіб очищення рекомбінантної КДІ з 

безклітинних екстрактів рекомбінантного штама E. сoli за допомогою метало-афінної 

хроматографії на Ni-NTA-агарозі та визначено його основні фізико-хімічні властивості.  

Електрофоретично гомогенний препарат КДІ з питомою активністю 10 

мкмоль·хв
−1

·мг
−1

 білка використано для створення нового амперометричного біосенсора на 

основі аміак-чутливої хемосенсорної мембрани, що складається з електроосаджених 

гібридних Cu-вмісних наночастинок. Для іммобілізації КДІ на поверхні модифікованого 

електроду використано реакцію електроосадження моношару 4-амінофенілетанової кислоти, 

яку після діазотування конденсували з похідною NTA та зв’язували з (His)6-тагованою КДІ за 

посередництва іонів Ni
2+

. Сконструйований біосенсор характеризується високою 

селективністю до креатиніну, широким діапазоном лінійності (0,02-15 мМ), швидкою 

відповіддю на аналіт (1 хв) та задовільною стабільністю при зберіганні (50% збереження 

вихідного сигналу після 10 днів).  
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АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ, 

ІЗОЛЬОВАНИХ ІЗ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗОН ЧОРНОГО МОРЯ 

 

Горшкова О.Г. 

 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова  

вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна 

E-mail: 7872930@mail.ru 

 

На сьогоднішній день актуальним є пошук нових штамів мікроорганізмів – 

антагоністів умовно-патогенних і патогенних бактерій для прискорення їх нейтралізації у 

навколишньому середовищі і для розробки на їх основі біопрепаратів нового покоління. 

Викликає інтерес дослідження антагоністичної активності штамів мікроорганізмів, 

ізольованих із різних забруднювальних джерел. 

Мета дослідження – дослідити антагоністичну активність штамів мікроорганізмів, 

ізольованих із прибережних зон Чорного моря. Об’єкти дослідження - 58 штамів 

мікроорганізмів: №№1-17, №№28-30 і №№31-37, виділених із нафтозабрудненого ґрунту, 

морської та порової води о. Зміїний відповідно; №№38-43, №62, №63 та №№44-49, №64, 

№65 – із морської та порової води зони заплеску Дачі Ковалевського; №№50-58 та №№59-68 

– із морської та порової води зони заплеску Гідробіологічної станції. Тест-культурами 

слугували штами: E. сoli АТCС 259222/ОNU447, E. coli УКМВ-906/ОNU90, S. аureus AТCC 

6538/ОNU443, S. enteritidis ОНУ 466, P. аeruginosa ОNU211, P. аeruginosa ОNU446,  

B. subtilis ATCC 6633/ОNU66, В. сereus ATCC 11778/ОNU77, M. luteus УКМ В 645Т/ОNU645, 

P. vulgaris SSU8. 

Встановлено: штами мікроорганізмів, окрім штаму №55, були неактивними за дії 

P. аeruginosa ONU211. Вираженою антагоністичною активністю по відношенню до 

широкого спектру умовно-патогенної та патогенної мікробіоти володіли 10 штамів – з них 3 

(№44, №47, №64) виділено з псамоконтуру та 2 (№41, №62) із морської води дачі 

Ковалевського у районі скиду міських господарсько-фекальних вод; по одному штаму-

антагоністу – з порової (№66) та морської (№55) води на Гідробіологічній станції; 2 штами-

антагоністи (№5 і №13) – з нафтозабрудненого ґрунту прибережної  зони та один штам 

(№37) – з зони заплеску о. Зміїний. Найбільшою антагоністичною активністю щодо 

санітарно-показових бактерій E. сoli ONU447 і Е. coli ONU174 володіли штами №41, №66, 

середньою – штами №5, №13, №47, №55, №62, №64. До бактерій S. аureus ONU443, P. 

аeruginosa ONU211, ONU446 максимальну антагоністичну активність проявляли  штами, 

виділені з дачі Ковалевського - №40, №41, №44, №45, №47, №55, №58, №66, №68; до протея 

- штами №64, №55, №66, до S. enteritidis ONU466 – штами №38, №№40-43, №46, №47, №51, 

№56, №57, №62, №64. Більшість штамів мікроорганізмів володіли середнім і високим 

ступенем антагонізму відносно M. luteus ОNU645 - штами №11, №34, №36, №38, №39, №40, 

№41, №46, №47, №60), відносно S. аureus ONU443 – штами №34, №35, №40, №41, №42, 

№44, №45, №47, №55, №58, №62, №64). За результатами скринінгових досліджень відібрано 

штами №5, №13, №47, №55, №64, №66, що також є деструкторами нафти і аніонних ПАР. 

Для подальшого їх використання в біотехнології очистки навколишнього середовища 

планується їх ідентифікація. 
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ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО МОДИФІКОВАНОГО СИНТЕТИЧНОГО 

НОСІЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ МОРСЬКОЇ ВОДИ ЗА УМОВ ЇЇ БАГАТОФАКТОРНОГО 

ЗАБРУДНЕННЯ 

 

Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О. 

 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, 

 E-mail: 7872930@mail.ru 

 

Навантаження рекреаційного морського середовища високотоксичними хімічними 

речовинами негативно впливає на здоров’я людей і потребує застосування технологій більш 

чистого виробництва й впровадження сучасних біотехнологічних заходів, спрямованих на 

поліпшення екологічного стану. 

Мета дослідження – запропонувати ефективний біологічний спосіб очистки морської 

води від поширених неорганічних (іони важких металів - ІВМ) і органічних полютантів 

(синтетичних поверхнево-активних речовин, нафтопродуктів, фенолів) за умов її 

багатофакторного забруднення. Для науково-обгрунтованого проведення біотехнологічних 

заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу полютантів різної природи на 

навколишнє середовище, в районі Гідробіологічної станції Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова 04.07.2016р. була відібрана незабруднена морська вода 

(контрольна «холоста» проба морської води). 

Впродовж 2015-2016 рр. нами в різних районах Чорного моря (острів Зміїний, 16 ст. 

Великого Фонтану, Дачі Ковалевського) було зафіксовано перевищення таких ІВМ, як: 

Cr(VI) в діапазоні концентрацій від 10 до 32 мкг/л, Zn(II) в діапазоні концентрацій від 50 до 

61 мкг/л, Cu(II) на рівні концентрацій 10-11 мкг/л, а також нафтопродуктів – (0,375 – 

0,5) мг/л і аніонних поверхнево-активних речовин (ПАР) – 2,0 мг/л. Тому саме на очистку 

даних пріоритетних забруднювачів із їх максимальною концентрацією, що фіксувалась, були 

спрямовані наші дії. У холосту пробу морської води вводили перелічені вище полютанти у їх 

зафіксованих максимальних концентраціях. Як деструктори органічних сполук і сорбенти 

ІВМ використовували мікробний реагент –асоціацію непатогенних бактерій: P. fluorescens 

ОNU328, P. maltophilia ОNU329, P. cepacia ОNU327 біотехнологічного призначення, що 

зберігаються в музейній колекції мікроорганізмів кафедри мікробіології, вірусології та 

біотехнології ОНУ, і непатогенних штамів №38, №39, №41, №47, ізольованих у 2016 р. із 

різних забруднювальних джерел. Культивували бактерії при температурі 28 °С, рН 7, у 

живильному середовищі М-9. Розглянуто перспективи детоксикації морської води в умовах 

багатофакторного забруднення двома біотехнологічними методами, заснованими на 

використанні синтетичного носія типу "ВІЙ" з іммобілізованими на його поверхні 

мікроорганізмів у вигляді вільних клітин (обробка №1) і біофлокул (обробка №2). 

Експериментально підтверджено більшу ефективність обробки №2. Використання 

синтетичного носія типу "ВІЙ" з іммобілізованими на його поверхні біофлокулами 

непатогенних мікроорганізмів дозволяє очистити морську воду від аніонних поверхнево-

активних речовин на 74,0%, від нафти – на 83%, від Сr(VI), Zn(II), Cu(II) на 50,0 – 75,7%. 
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Оптимізація стратегій екологічного землеробства з метою збереження, відновлення і 

збагачення земельних ресурсів, а також можливості спрямовувати біологічні процеси є надзвичайно 

актуальним завданням науки сьогодення. Важливими напрямками ресурсозберігаючих технологій 

такого землеробства є як застосування біому консорціуму агрономічно-корисних мікроорганізмів, 

так і підбір сільськогосподарських культур з урахуванням їх системної контамінації з ґрунтовим 

метагеномом у сівозміні. Надзвичайно цінними с.-г. культурами для таких цілей є бобові. Бобові 

збагачують ґрунт азотом, значною кількістю органічних речовин, покращуючи його структуру, 

родючість і аерацію, а також виконують протиерозійну роль. Перевагою такої бобової культури як 

Galйga orientбlis є високий вміст білка, поживних речовин, амінокислот, швидкі темпи росту, висока 

продуктивність зеленої маси та ін. Разом із тим, ця культура потребує ретельного підготування 

насіннєвого матеріалу до посіву, оскільки завдяки твердій оболонці насіння має певні складнощі на 

етапі його проростання. Адже обов’язковими заходами при підготовці його насіння до сівби є 

скарифікація і інокуляція специфічним бактеріальним штамом. Тому метою нашого дослідження 

було з’ясування впливу консорціуму агрономічно-корисних мікроорганізмів у складі препарату 

Екстракон на розвиток кореневої системи та накопичення ваги проростків Galйga orientбlis. Для 

цього насіння Galйga orientбlis замочували у чашках Петрі у 10% розчині біологічного препарату 

Екстракон, що містить консорціум ґрунтових целюлозолітичних й гетеротрофних мікроорганізмів: 

Sporocytophaga mixococcoides, Sorangium cellulosum, Cellvibrio mixtus, Trichoderma viridae, 

Pseudomonas fluorescens, P. putida, Васillus subtilis, B. sphaericus, В. megaterium, B. pumilus. Окремо 

перевіряли вплив 10% Екстракону на ріст колоній бактерій Pseudomonas syringae. Безпосередньої 

інгибуючої дії на ріст колоній Pseudomonas syringae відмічено не було. 

Разом із тим, встановлено суттєве збільшення енергії проростання G. orientбlis при замочуванні 

насіння у 10%-у Екстраконі - на 29,2%. Виявлено, що проростки G. orientбlis, мали в середньому у 

1,5 рази більшу швидкість видовження корінців з 3-ї по 5-ту добу інкубування у розчині з 

Екстраконом порівняно із контрольними проростками, що замочували у воді. Також у 12- добових 

проростків G. orientбlis відмічене деяке збільшення загальної – на 10,6%, але особливо активної 

площі кореневої системи – на 20,5%, що відповідає загальній поглинаючій площі кореневих 

волосків. Встановлено також суттєве зростання ваги проростків G. orientбlis по відношенню до 

контрольних рослин – 29,4%. Скоріш за все така дія консорціуму мікроорганізмів на проростки G. 

orientбlis обумовлена формуванням ефективної рослинно-мікробної взаємодії, завдяки якій у 

тканинах проростків відбувався синтез гормонів-активаторів, які і спричинювали інтенсифікацію 

ростових процесів. Таким чином, передпосівна обробка насіння G. orientбlis, що відноситься до 

родини бобових, 10%-м препаратом Екстракон до складу якого входить консорціум 

ґрунтоутворюючих мікроорганізмів, сприяла як поліпшенню енергії проростання, прискоренню 

видовженню корінців так і кращому розвитку поглинальної площі кореневої системи 12- добових 

проростків, що спричинювало більше порівняно із контролем зростання їх ваги.  

Отже, додавання у ґрунт перед посівом консорціуму ґрунтових мікроорганізмів у складі 

біопрепарату Екстракон може забезпечити кращі стартові умови для проростання і розвитку 

проростків G. orientбlis на початковому етапі росту, коли рослини мають більшу вразливість до 

впливу факторів оточуючого середовища.   
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Застосування технологій із використанням наночастинок є ефективним сучасним заходом, 

що широко використовуються у різних сферах сільськогосподарського виробництва, дозволяючи 
мінімізувати хімічне втручання у екологію. Наночастинки, порівняно із солями поживних 
елементів мають більш пролонговану дію. Особливістю хелатованих розчинів наночастинок 
біогенних металів є їх висока здатність активувати фізіологічні та біохімічні процеси організмів 
внаслідок прояву корпускулярних, хвильових, квантових та інших властивостей. Крім того, вони 
мають високу дифузійну рухливість, що також інтенсифікує перебіг процесів обміну речовин. 
Варто відмітити, що однією із фаз, коли сільськогосподарські рослини найбільш вразливі до дії 
стресорів, є початкові фази розвитку. В зв’язку із цим метою нашої роботи було з’ясування впливу 
позакореневої обробки наночасточками рослин пшениці м’якої на посівну якість отриманого 
насіння. Для цього ми досліджували енергію проростання і ріст проростків пшениці на другий рік 
- із насіння, отриманого у польовому досліді за схемою: 1 - контроль; 2 - інокуляція фітоплазмою; 
3 - позакоренева обробка 1% розчином наноаквацитратів Ag + Cu; 4 - обробка 1% розчином 
наноаквацитратів Ag + Cu рослин, інокульованих фітоплазмою.  

Показано, що насіння,отримане як з інтактних, так і інфікованих рослин із наступною 
обробкою 1%-м розчином наночастинок Ag + Cu мало стовідсоткову енергію проростання, тоді як 
насіння з контрольних рослин і за інфікування фітоплазмою без обробки становило 89 і 93%, 
відповідно. Подальші спостереження показали, що отримані з насіння інфікованих рослин  
4-5 добові проростки характеризувалися менш інтенсивним ростом листків, який був більш 
повільний, ніж у контрольних рослин – на 16%, тоді як довжина листків 4-х добових проростків з 
насіння варіантів із обробкою рослин наночастинками перевищувала контрольні рослини на 36 і 
26% (3-й і 4–й варіанти відповідно).Також спостерігалася зниження ваги 6-ти добових проростків - 
на 14 %, отриманого з насіння уражених фітоплазмою рослин та її підвищення за дії наночастинок 
– на 13 і 29%. Разом із тим, ми проводили дослідження впливу передпосівного замочування 
насіння пшениці у 0,5 % і 1%-му розчині наноаквацитратів Ag + Cu на ростові процеси і 
фотохімічну активність листків 6-7-ми добових проростків пшениці ярої. Встановлено 
стимулюючий ефект передпосівного замочування у розчинах наночастинок на наростання маси і 
довжини листків. Методом індукції флуоресценції хлорофілу у фотосинтетичному апараті 6-ти 
добових проростків виявлено такі зміни флуоресцентних параметрів: суттєве зниження 
коефіцієнту Kpl– на 26%, що свідчить про підвищення ефективності передачі енергії світла у 
електрон-транспортному ланцюгу. В листках 7-ми добових проростків спостерігалося зростання 
ефективності фотохімії ФСІІ, суттєве зниження стаціонарної флуоресценції і суттєве – майже 
втричі - підвищення величини індукційного коефіцієнта Ki (корелює із активністю РБФК), що 
свідчить про зростання інтенсивності фотосинтетичних процесів в листковому апараті ювенільних 
рослин пшениці за дії передпосівного замочування у обох досліджуваних концентраціях 
наночастинок. 

Таким чином, обробка рослин пшениці наночастинками Ag + Cu дозволяє отримати більш 
життєздатне насіння із кращою посівною якістю, а передпосівне замочування насіння – стимулює 
ріст і фотохімічну активність листкового апарату завдяки як антимікоплазмовій, так і 
стимулюючій метаболізм дії.  
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Для розвитку нанотехнології ключовим завданням є отримання нанобіоматеріалів, які б 

максимально засвоювались живими організмами, були екологічно безпечними та економічно 

доцільними. Наночастинки є біоактивними оскільки впливають на біологічні об'єкти на 

клітинному рівні. Зокрема, впливаючи на процеси переносу електронів, вони посилюють дію 

ферментів, сприяють перетворенню нітратів в амонійний азот, інтенсифікують дихання клітин, 

процеси фотосинтезу, синтез ферментів та амінокислот, вуглеводний і азотний обмін і 

впливають на мінеральне живлення рослин тощо. Також, відомо, що, наночастинки окремих 

металів характеризуються бактерицидними властивостями й можуть доповнювати і 

підсилювати дію традиційних засобів захисту рослин. Їх дія заснована на тому, що у ґрунті 

вони поступово окислюються, створюють на поверхні насіння умови, несприятливі для 

проживання патогенної мікрофлори. При цьому ушкоджуються (на відміну від 

макроорганізмів) енергоємні оболонки клітин бактерій, що позбавляє бактеріальні клітини 

захисних функцій і доступу кисню, в наслідок інгібування ферментів дихального ланцюга. До 

нанокристалічних матеріалів з широким спектром дії відносяться і нанобіоматеріали на основі 

діоксиду церію. Завдяки кисневій нестехіометрії і низькій токсичності наночастинки діоксиду 

церію (НДЦ) є надзвичайно перспективним об'єктом для біологічних досліджень. Незважаючи 

на значний інтерес, біологічна активність наночастинок діоксиду церію вивчена недостатньо. 

Попередньо нами виявлено відсутність їх токсичної дії на рослини та здатність у певних 

концентраціях пригнічувати ріст і розвиток окремих видів фітопатогенних бактерій. Саме 

тому, метою наших досліджень було вивчення впливу НДЦ на ріст і розвиток окремих видів 

бактерій родів Erwinia і Pectobacterium, що здатні уражувати широке коло рослин.  

Виявлено, що інкубування усіх включених у дослідження штамів фітопатогенних 

бактерій у присутності різних концентрацій НДЦ викликає пригнічення їх росту і розвитку. На 

наш погляд, найбільш ефективним виявилося інкубування як колекційних штамів «E. toxica» 

8693, 8694, 8416, 8419, 8415 так і ізольованого нами штаму Pectobacterium sp. 1ог у 

присутності 1мМ розчину НДЦ. У даному випадку кількість клітин вже на 6 годину 

зменшувалась в середньому на 15-100% порівняно з контролем з подальшою 100% зупинкою 

росту усіх зазначених вище штамів на 24, а у окремих випадках, і на 12 годину інкубування. 

Чутливість як колекційних штамів «E. toxica», так і ізольованого нами штаму Pectobacterium 

sp. 1ог до решти досліджених концентрацій НДЦ є штам залежною ознакою. Нами також 

показано, що 10 мМ та 1 мМ розчини НДЦ здатні пригнічувати ріст як колекційних  

«E. horticola» 8559, 8557 так і ізольованих нами Erwinia sp. 4я і 6я штамів на 10-60% вже на  

3 годину інкубування. Слід відмітити, що типовий штам E. amylovora УКМ B 1095
Т
 виявився 

дещо менш чутливим до дії даних концентрацій НДЦ. Так інгібування росту даного штаму за 

дії 10 мМ та 1 мМ розчинів НДЦ на відбувалося 6 годину, з подальшою повною зупинкою 

росту на 24 годину інкубування. Отже, найбільшу антимікробну активність проти досліджених 

штамів фітопатогенних бактерій мають НДЦ в концентрації 10 мМ та 1 мМ. Встановлені нами 

факти відкривають перспективи для подальшого всебічного дослідження можливого 

застосування НДЦ у складі поліфункціональних препаратів для потреб екологічно безпечного 

рослинництва.   
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На сьогодні проблемі збільшення урожайності сільськогосподарських культур 

приділяється першочергове значення. Для вирішення цієї проблеми важливе місце належить 

боротьбі з хворобами рослин, які нерідко призводять до значного зниження урожайності та 

іноді до загибелі окремих площ посіву цінних сільськогосподарських культур. Потужним 

чинником підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва є активація 

мікробно-рослинної взаємодії. З цією метою інтенсивно виділяють із ґрунту бактерії-

антагоністи фітопатогенів та вивчають їх біологічні властивості, що є досить перспективним 

для розробки й введення в агросистеми необхідних екологічно-безпечних мікробних 

препаратів.  

Метою даної роботи було виділити із ґрунту високоактивні ізоляти бактерій-

антагоністів фітопатогенних грибів.  

Із зразка цілинного ґрунту чорнозему Полтавської області було відібрано 15 ізолятів, 

що відносяться до роду Bacillus, та здійснено перевірку їх антагоністичної активності по 

відношенню до фітопатогенних грибів за допомогою методу дифузії в агар. Найкращу 

антифунгальну активність показали ізоляти Bacillus sp. 3 і Bacillus sp. 6, які пригнічували 

ріст штамів Fusarium oxysporum 54201, Fusаrium culmorum 50716, Cladosporium herbarum 

16878, Fusarium moniliforme 23, Oidium thuckeri 11, зони затримки росту 11,5-28,3 мм. 

Фунгістатичну дію культуральних рідин найактивніших ізолятів та їх супернатантів 

визначали  відносно F. oxysporum 54201, F. culmorum 50716. Культуральну рідину, отриману 

в результаті глибинного культивування у середовищі, що містило зелену патоку та 

кукурудзяний екстракт, центрифугували при 6000 об/хв протягом 15-20 хв. Отриманий 

супернатант фільтрували через мембранний фільтр (діаметр пор 20 мкм). Культуральну 

рідину або супернатант додавали у кількості 5% (за об’ємом) до розплавленого середовища 

Чапека. Блок (діаметр 8 мм) десятидобової культури грибів поміщали у центр чашки Петрі 

на застигле середовище. Визначали відсоток інгібування росту грибів на 3-ту та 6-ту добу 

порівняно з контролем.  

Культуральна рідина Bacillus sp. 3 на 6-ту добу інгібувала ріст F. culmorum на 84,7%, 

F. oxysporum – на 75,1%, Bacillus sp. 6 – на 85,9% та на 70%, відповідно. Супернатанти 

культуральних рідин ізолятів виявилися менш активними: Bacillus sp. 3 інгібував ріст 

F. culmorum на 3-тю добу на 17,8%, на 6-ту добу – на 4,9%; Bacillus sp. 6 пригнічував ріст 

цього фітопатогена на 3-тю добу на 16,6% і на 6-ту добу – на 17,6%. Супернатанти 

культуральних рідин обох ізолятів практично не пригнічували ріст F. oxysporum.  

Таким чином, виділені ізоляти можна розглядати як перспективні для створення 

мікробних препаратів для захисту рослин від хвороб у формі культуральних рідин. 
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Останнім часом все більшу увагу до себе привертають біологічні методи захисту 

рослин від комах-шкідників та хвороб. Мікробні препарати екологічно безпечні, оскільки 

створюються на основі мікроорганізмів, виділених із природних біоценозів. Існуючі мікробні 

препарати для рослинництва не забезпечують комплексно-множинної дії. Більшість 

мікробних препаратів створені на основі монокультури і призначені для здійснення певної 

функції – направленої регуляції чисельності фітопатогенів, фітофагів, або стимуляції росту 

рослин. Тому перспективною є розробка мікробних препаратів комплексної дії на основі 

асоціацій мікроорганізмів. 

На базі кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології ДНУ ім. Олеся Гончара 

було створено інсектоакарацидний біопрепарат Бактофунгін-LS, до складу якого входять 

культури Bacillus thuringiensis var. thuringiensis 7186 та Beauveria bassiana 100043. Метою 

роботи було розширити спектр дії біопрепарату Бактофунгін-LS антагоністичною 

активністю проти фітопатогенних грибів. 

Стрептоміцети привертають увагу дослідників як головні продуценти антибіотиків та 

речовин фітогормональної природи. Із зразків чорноземного ґрунту було виділено 35 ізолятів 

стрептоміцетів, які перевіряли на антагоністичну активність до фітопатогенних грибів 

методом дифузії в агар. Найкращу антифунгальну активність показав Streptomyces sp.35, що 

пригнічував ріст штамів Fusarium oxysporum12, F. oxysporum54201, F. Culmorum 50716, 

F. moniliforme23, Alternaria alternata 16, Aspergillus niger 25, Cladosporium herbarum 16878 та 

Oidium thuckeri 11, зони затримки росту 11,3-24,5 мм. Даний ізолят було перевірено на 

фітотоксичність відносно ячменю сорту «Кристалія». Встановлено, що культуральна рідина 

Streptomyces sp.35 (розведення 1:10) не пригнічувала проростання насіння, негативно не 

впливала на формування коренів та стимулювала ріст надземної частини проростків. Тому 

нас зацікавила можливість введення даного ізоляту до складу комплексного препарату для 

захисту рослин від хвороб та шкідників. 

Активність штамів B. thuringiensis 7186 та B. bassiana 100043, а також їх комплексу зі 

стрептоміцетом перевіряли на культурах F. oxysporum 54201 та F. culmorum 50716. Було 

встановлено, що штам B. thuringiensis 7186 не інгібував ріст фітопатогенних грибів. Штам 

B. bassiana 100043 пригнічував ріст F. culmorum50716 на 80%, F. oxysporum 54201 – на 

71,7%. Ізолят Streptomyces sp. 35 інгібував ріст F. Culmorum 50716 на 76%, а 

F. oxysporum 54201 на 73,4%, у комплексі з ентомопатогенами – на 87,1% та 100%, 

відповідно.  

Таким чином, проведене дослідження дозволяє розглядати ізолят Streptomyces sp. 35 

як перспективний компонент для створення комплексного поліфункціонального 

біопрепарату.  
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Загальновизнаним фактом є те, що післявакцинальний антитоксичний імунітет не 

захищає організм людини від колонізації збудником слизових облонок дихальних шляхів та 

формування бактеріоносійства. У бактеріоносіїв, як правило, виявляються високі титри 

антитоксичних антитіл класу G при відсутності IgM, а при токсичних формах дифтерії на 

початку захворювання антитоксичні антитіла навпаки взагалі відсутні або їх рівень нижчий 

захисного. Проте звертають на себе увагу досить численні  випадки захворювань на важкі 

токсичні форми дифтерії у щеплених осіб і навіть у таких, котрі мали захисний рівень 

антитоксичних антитіл. Тому ефективний захист організму проти дифтерійної інфекції 

потребує участі протибактеріального імунітету, котрий вочевидь має не менше  значення, а 

ніж  антитоксичний імунітет, і який формується під дією поверхневих бактеріальних 

антигенів коринебактерій дифтерії. Без активації природжених захисних механізмів 

неможливе формування ефективного адаптивного імунітету.  

Метою наших досліджень стало наукове обґрунтування розробки нового класу 

вакцин-кандидатів, направлених на обмеження процесів колонізації патогенними 

коринебактеріями слизових оболонок з одночасним попередженням розвитку захворювання 

на дифтерію.  

Показано принципову можливість створення ефективних і нешкідливих комплексних  

дифтерійних кандидат-вакцин на базі нативного очищеного дифтерійного анатоксину та 

дифтерійних бактеріальних антигенних препаратів, одержаних із використанням фізичних 

факторів у лабораторних і виробничих умовах. Ад'ювантну дію бактеріальних антигенних 

компонентів підтверджено у різних схемах імунізації піддослідних тварин, що дає підстави 

розглядати їх у якості кандидатів в ад'юванти, котрі здатні замінити гідроксид алюмінію. 

Встановлено, що ад'ювантна дія антигенних препаратів зберігається при тривалому їх 

збереженні. Імунізація бактеріальним дифтерійним антигеном запобігає колонізації 

збудником дифтерії слизових оболонок дослідних тварин. Антиколонізаційна активність 

щеплення виявилася сильнішою у комплексі бактеріального антигену з очищеним 

дифтерійним анатоксином. Реактогенність досліджуваних антигенних препаратів 

визначалася ступенем очистки антигенних препаратів і концентрацією в них білку. У зв'язку 

з  появою у деяких випадках віддалених шкірних реакцій на введення кандидат-вакцин 

доцільно подовжити регламентований чотириденний строк спостереження. Визначення 

активності утилізації глюкози культурою C. diphtheriae може бути використане як 

додатковий метод контролю живильних середовищ та стану виробничої культури. 

Встановлено, що за допомогою флуориметрії можна проводити скринінг зразків 

дифтерійного анатоксину для виявлення відхилень його якості. 
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Загальновизнаним фактом є те, що післявакцинальний антитоксичний імунітет не захищає 

організм людини від колонізації збудником слизових облонок дихальних шляхів та формування 

бактеріоносійства. У бактеріоносіїв, як правило, виявляються високі титри антитоксичних антитіл 

класу G при відсутності IgM, а при токсичних формах дифтерії на початку захворювання 

антитоксичні антитіла навпаки взагалі відсутні або їх рівень нижчий захисного. Проте звертають 

на себе увагу досить численні  випадки захворювань на важкі токсичні форми дифтерії у 

щеплених осіб і навіть у таких, котрі мали захисний рівень антитоксичних антитіл. Тому 

ефективний захист організму проти дифтерійної інфекції потребує участі протибактеріального 

імунітету, котрий вочевидь має не менше значення, а ніж  антитоксичний імунітет, і який 

формується під дією поверхневих бактеріальних антигенів коринебактерій дифтерії. Без активації 

природжених захисних механізмів неможливе формування ефективного адаптивного імунітету. 

Сучасні специфічні профілактичні вакцинні препарати проти дифтерії представлені дифтерійним 

анатоксином у складі великої кількості багатокомпонентних вакцин і спрямовані виключно на 

стимулювання специфічного антитоксичного імунітету. Попереджуючи розвиток гострого 

інфекційного процесу або полегшуючи його перебіг, вони не здатні перешкоджати персистенції 

збудника,  а тому не спроможні запобігти його поширенню серед населення. Зазвичай кожному 

підйому захворюваності передував підйом носійства. Саме тому вважаємо за доцільне при 

здійсненні імунопрофілактики в населення підсилити дію дифтерійного анатоксину за рахунок 

уведення до його складу безпечного, нетоксичного ад’юванту, виготовленого з бактеріальних 

субклітинних антигенних комплексів епідемічних штамів збудника дифтерії, який забезпечував би 

більш повний контакт вакцини з різними елементами імунної системи макроорганізму та 

стримував розповсюдження бактеріоносйства, яке визначає збереження резервуару інфекції в 

населення. 

Метою наших досліджень стало наукове обґрунтування розробки нового класу вакцин-

кандидатів, направлених на обмеження процесів колонізації патогенними коринебактеріями 

слизових оболонок з одночасним попередженням розвитку захворювання на дифтерію.  

Показано принципову можливість створення ефективних і нешкідливих комплексних  

дифтерійних кандидат-вакцин на базі нативного очищеного дифтерійного анатоксину та 

дифтерійних бактеріальних антигенних препаратів, одержаних із використанням фізичних 

факторів у лабораторних і виробничих умовах. Ад'ювантну дію бактеріальних антигенних 

компонентів підтверджено у різних схемах імунізації піддослідних тварин, що дає підстави 

розглядати їх у якості кандидатів в ад'юванти, котрі здатні замінити гідроксид алюмінію. 

Встановлено, що ад'ювантна дія антигенних препаратів зберігається при тривалому їх збереженні. 

Імунізація бактеріальним дифтерійним антигеном запобігає колонізації збудником дифтерії 

слизових оболонок дослідних тварин. Антиколонізаційна активність щеплення виявилася 

сильнішою у комплексі бактеріального антигену з очищеним дифтерійним анатоксином. 

Реактогенність досліджуваних антигенних препаратів визначалася ступенем очистки антигенних 

препаратів і концентрацією в них білку.  
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Метаболіти Streptomyces avermitilis авермектини є групою макролідів, відомих 

широким спектром інсектицидної, акарицидної та нематоцидної активності, основою для 

створення ряду біопрепаратів, які використовуються для регулювання чисельності екзо- і 

ендопаразитів рослин. Наразі окремими вченими виявлено, що похідні авермектинового 

комплексу проявляють антибактеріальну та антифунгальну дію щодо збудників хвороб. 

Досліджено, що похідні авермектинів, a саме абамектини, івермектини, селамектини, 

моксідектини, виявляють антифунгальну (штами деяких міцеліальних грибів) та 

бактерицидну дію щодо окремих  штамів Bordetella bronchiseptica, Bacillus spp., Micrococus 

luteus, впливають на ріст та розвиток патогенних бактерій Mycobacterium tuberculosis, a 

також M. smegmatis, M.avium, M. bovis, Rhodococcus jostii, встановлена антимікробна 

активність івермектину щодо Chlamydia trachomatis. 

Штам Streptomyces avermitilis УКМ Ас 2161, що є основою Актофіту, не виявляв 

антибактеріальної активності на таких тест-культурах як Staphylococcus aureus 209, 

Escherichia coli 240533, Mycobacterium sp. B5, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis 36, 

B. thuringiensis, Candida albicans 885/653 9. Останніми роками встановлено, що певні штами 

S. avermitilis проявляють антибактеріальні властивості проти окремих фітопатогенів. Так, 

застосування штаму S. avermitilis УКМ Ас-2179 (ІМВ Ас-5015), до складу якого входить 

антибіотик інсектицидної дії авермектин та комплекс біологічно активних речовин: 

фітогормони (ауксини, гібериліни, цитокініни, брасиностероїди), амінокислоти, вітаміни 

групи В та ліпіди (у т.ч. арахідонова кислота), знизило рівень захворювання рослин томатів 

фітофторозом, ураженість пшениці ярої кореневими гнилями, виявило антибактеріальну 

активність до збудників бактеріального раку, чорної бактеріальної плямистості та 

крапчастості рослин томатів.  

Метою наших досліджень було вивчення ефективності штаму Streptomyces avermitilis 

УКМ Ас 2161, що є основою Актофіту, проти збудника бактеріальної гнилі картоплі 

Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum  (Jones) Hauben et al. Дослідження проводили 

у відділі фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. 

Антагоністичну дію досліджували методом дифузії в агар та методом відстроченого 

антагонізму, штучне зараження бульб картоплі проводили згідно «Методиці проведення 

фітопатологічних досліджень за штучного зараження рослин» (2014). Використовували 

десять штамів Pectobacterium carotovorum з колекції ІМВ в якості тест-культур, Актофіт – у 

концентрації, рекомендованій виробником (ВАТ ВНП «Укрзооветпромпостач»). 

Встановлено, що штам Streptomyces avermitilis УКМ Ас 2161 володіє антибактеріальною 

властивістю проти Pectobacterium carotovorum 8982, за обробки бульб картоплі Актофітом 

при штучному зараженні спостерігалось затримання розвитку бактеріальної гнилі. Таким 

чином, дослідження рістстимулюючих та антагоністичних властивостей Streptomyces 

avermitilis проти збудників бактеріальних хвороб картоплі є перспективним напрямом 

досліджень спектру біологічної дії даних стрептоміцетів.  
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

 «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»,  
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E-mail: irina.kameneva.7@mail.ru 
 

Биотехнология является перспективной, высокорентабельной наукой, продукт 

которой широко применяется во всех сферах жизнедеятельности человека. Почвенные 

микроорганизмы, как в чистых культурах, так и в естественных и искусственных 

ассоциациях, применяются во многих биотехнологических процессах, в том числе в 

растениеводстве.  

Из 14 образцов почв с разной антропогенной нагрузкой изолированы бактерии, из 

которых выделены 5 штаммов, идентифицированных как Azotobacter. Из 12 штаммов, 

выделенных на селективной для силикатных бактерий среде, отобраны три, которые имели 

высокую скорость роста, образовывали зону просветления вокруг частичек алюмосиликата 

(более 1 мм), синтезировали большое количество слизи. По морфологическим и 

биохимическим признакам установлена их принадлежность к роду Bacillus. Биотесты на 

Triticum aestivum L., Triticum durum  Desf., Sorghum bicolor (L.) Moench, Camelina sativa (L.) 

Crantz, Oryza sativa L., Pisum sativum L., Cicer arietinum L.,  Carthamus tinctorius L. показали 

стимулирующий эффект исследуемых штаммов, который выражался в улучшении посевных 

качеств семян, развития проростков, корней и увеличении фитомассы растений.  

Из микробного сообщества апикальной части корней Oryza sativa L. выделены 

штаммы диазотрофных бактерий. Три из них генетически идентифицированы (по 

последовательности гена 16S rRNA) как Phyllobacterium ifriqiyense 6* (99,74% уровень 

сходства с типовыми штаммами), Agrobacterium tumefaciens 32* (99,74% уровень сходства с 

типовыми штаммами) и Flavobacterium sp. 72* (98,45% уровень сходства с типовыми 

штаммами Flavobacterium pectinovorum). Штаммы продуцируют фитогормоны ауксиновой 

природы (индолилуксусную, индолилмолочную и в большей степени индолилкарбоновую 

кислоты)*. Качественный и количественный состав фитогормонов, синтезируемых 

бактериями, является одним из факторов растительно-микробного взаимодействия, от 

которого зависит эффективность инокуляции семян. В полевых опытах на лугово-

каштановых почвах вышеописанные штаммы обеспечивали прибавку урожая риса на  

30-50%.  

В условиях периодического глубинного культивирования установлено, что 

нововыделенные штаммы технологичны и являются перспективными для разработки новых 

форм микробных препаратов на их основе.  

Таким образом, из разных экониш (ризопланы, ризосферы, почв) выделены штаммы 

ризосферных и свободноживущих бактерий с комплексом полезных для растений свойств, 

которые являются перспективными для биотехнологии в растениеводстве. 

*Примечание: работа выполнена при поддержке гранта РФФИ№16-34-50060 

  

mailto:E-mail:%20irina.kameneva.7@mail.ru


Секція 5: «Мікробні біотехнології, нанобіотехнології» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

267 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE У ПРОЦЕСІ БРОДІННЯ 

ПШЕНИЧНОГО ТІСТА З ДОДАВАННЯМ ОЛІЇ АМАРАНТУ 

 

Килименчук О.О., Величко Т.О. 

 

Одеська національна академія харчових технологій, 

вул. Канатна, 112, Одеса, 65039, Україна  

E-mail: olenakylymenchuk@gmail.com 

 

В умовах ринкових відносин перед харчовими підприємствами постає завдання – 

виготовлення конкурентоздатної продукції. Вирішити його можна за рахунок використання 

безвідходних енергозберігаючих технологій, які дозволяють одержувати якісні продукти при 

низьких витратах на їх виробництво. 

Найбільш тривалою стадією в технологіях виробів з дріжджового тіста є бродіння.  

На сьогодні застосовують як хімічні, так і фізичні методи інтенсифікації процесу дозрівання 

тіста. До хімічних належать такі, у яких передбачено введення в бродильне середовище речовин, 

що впливають на активність ферментних систем дріжджової клітини (використання борошняних 

заварок, соків, зернових екстрактів тощо). Фізичні фактори впливають на морфологічні 

структури клітин дріжджів і, в першу чергу, на цитоплазматичну мембрану (магнітні струми 

надвисокої частоти, ультразвук, оптичні промені, підвищена температура). Часто застосовують 

комбіновані методи впливу. 

Тісто з пшеничного борошна готують двома способами – безопарним і опарним.Кожен з 

методів має свої переваги і недоліки. Перевагою опарного способу є те, що при його 

використанні якість хліба завжди вища в порівнянні з хлібом безопарного виготовлення. 

Перевагами безопарного способу є коротший час бродіння, менша витрата сухих речовин 

борошна, для виготовлення тіста потрібно менше виробничих площ і технологічного 

обладнання. Однак переваги, пов’язані з кращою якістю опарного хліба, переважають деякі 

економічні вигоди, які дає безопарний метод. 

Метою даної роботи стала спроба інтенсифікувати процес бродіння безопарного тіста із 

пшеничного борошна за рахунок додавання  на початку замісу певної кількості масла амаранту. 

 В складі масла амаранту присутні рибофлавін, токоферол, тіамін, вітаміни групи Д, 

провітамін А, хлорофіл, холін, жовчні кислоти, стероїди, фітостерини, поліненасичені жирні 

кислоти, що містять збалансований комплекс омега-3 та омега-6, сквален. Сквален є 

компонентом шкіри людини та речовиною, наближеною до складу клітин людини, він захоплює 

кисень та насичує ним тканини та органи шляхом простої хімічної взаємодії з водою в клітинах. 

За рецептурою було здійснено заміс двох зразків з пресованими дріжджами, в один з яких 

була додана олія амаранту. Через рівні проміжки часу шляхом виконання змивів та 

приготування препаратів вивчали  фізіологічні  особливості дріжджів на кожному етапі бродіння 

у обох зразках і спостерігали за розвитком  процесу бродіння та дозрівання тіста, контролювали 

кислотність. У результаті проведених досліджень встановлено, що через 15 хв. бродіння у обох 

зразках дріжджі майже не відрізнялися за фізіологічними ознаками. Через наступних 15 хв 

дріжджі у тісті з олією амаранту мали на 10% більше клітин, які брунькуються. За розмірами 

клітини в обох зразках не відрізнялися, але у зразку з олією амаранту вони виглядали значно 

активнішими, містили більше запасних включень, час їх генерації на 3 хв був коротшим. У 

зразку з олією амаранту процес дозрівання тіста завершився на 20 хв. раніше. Випікання хліба та 

його органолептична оцінка показали, що зразок з олією амаранту не поступається 

контрольному. Процес черствіння зразка хліба з олією амаранту почався пізніше, ніж у 

контрольному зразку.  
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Сьогодні актуальними є дослідження щодо забезпечення ефективної інтродукції 

різних видів діазотрофів, у т.ч. бульбочкових бактерій, у кореневу зону 

сільськогосподарських культур з метою підвищення їх продуктивності й отримання якісної 

продукції. У зв’язку з тим, що суттєвий вплив на активність азотфіксувальних бактерій 

можуть здійснювати оточуючі їх у ґрунті мікроорганізми, то одним з дієвих біотичних 

чинників, який може підвищити активність діазотрофів, є використання змішаних культур 

бактерій.  

Нами виявлено, що підвищити ростову і функціональну активність бактерій 

Bradyrhizobium japonicum можливо за їх поєднання з Azospirillum brasilense. Показано, що 

азоспірили впливають на ростову активність бульбочкових бактерій сої починаючи з лаг-

фази: при цьому зменшується тривалість генерації і підвищується коефіцієнт швидкості 

поділу мікроорганізмів. Водночас показники росту досліджуваних бактерій залежать від 

початкового співвідношення і чисельності мікроорганізмів кожного виду:за симбіотичним 

індексом найефективнішими є співвідношення 1:1 за середньої концентрації клітин. 

Комплексна передпосівна бактеризація насіння сої сприяє збільшенню кількості й 

маси бульбочок, підвищенню активності азотфіксації у кореневій зоні сої. Рослини при 

цьому формують ефективний фотосинтетичний апарат, який характеризувався підвищеним 

вмістом у листі хлорофілів а і b.  

У результаті проведення лізиметричних досліджень показано, що комплексне 

застосування ризобактерій сприяє зменшенню втрат вологи, водорозчинного гумусу та 

поживних елементів. Це свідчить про те, що застосування змішаної культури бульбочкових 

бактерій сої і азоспірил сприяє інтенсивнішому, у порівнянні з використанням чистої 

культури бактерій, залученню азоту та інших біогенних елементів до метаболічних процесів 

рослини. Зменшення втрат біогенних елементів (зокрема, азоту) за дії бактеризації,  впливає 

на якість живлення рослин сої, та завдяки цьому на перебіг метаболічних процесів у 

рослинному організмі. 

При застосуванні змішаних культур діазотрофів урожайність сої збільшувалася у 

середньому на 9 – 16% у порівнянні з інокуляцією чистою культурою бульбочкових 

бактерій, а також відмічено підвищення вмісту протеїну й олії в зерні. За проведеними 

розрахунками комплексна бактеризація характеризуються вищим рівнем як економічної, так 

і енергетичної ефективності порівняно з варіантом без інокуляції та варіантом з чистою 

культурою бульбочкових бактерій. 

Таким чином, показано, що здійснювати регулювання ростової і функціональної 

активності діазотрофів за їх інтродукції в агроценози сої можливо шляхом поєднання 

бульбочкових бактерій і азоспірил. Комплексне застосування цих ґрунтових ризобактерій 

сприяє підвищенню продуктивності рослин з одночаснимзабезпеченням економічної і 

енергетичної ефективності даного заходу, а також збереженням ґрунтових ресурсів. 
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В умовах України томат у відкритому ґрунті вирощують переважно на півдні, 

південному сході і в центральних чорноземних областях, де кліматичні умови найбільш 

сприятливі як для обробітку цієї культури, так і розвитку бактеріальних хвороб. 

Найпоширенішою з бактеріальних хвороб томату є чорна плямистість. Основним джерелом 

збудника хвороби є насіння, яке багате білками, вуглеводами й мінеральними речовинами, та 

є оптимальним живильним субстратом для збереження збудника. За прихованої інфекції таке 

насіння може давати зовні здорові сіянці, які в подальшому будуть слугувати джерелом 

хвороби. Для того, щоб звести до мінімуму розвиток і поширення збудника, який спричинює 

пошкодження томатів в процесі росту, збору врожаю та післязбиральної обробки, а також 

для забезпечення максимальної врожайності необхідне своєчасне виявлення збудника і 

запобігання поширення даної хвороби.  

Метою роботи була ідентифікація збудника чорної бактеріальної плямистості томатів 

в насіннєвому матеріалі за допомогою ПЛР.  

Для встановлення джерела первинної інфекцій, в лабораторних умовах була 

проведена фітоекспертиза насіння 16 детермінантних сортів томатів української селекції, 

зокрема, Чайка, Малиновий дзвін, Флора, Клондайк, Елеонора, Оберіг, Атласний, Зореслав, 

Господар, Кіммерієць, Дама, Легінь, Любимий, Талан, Фландрія та Кумач на наявність 

бактеріальної інфекції. Колонії бактерій, які виросли, відбирали для подальшого 

дослідження патогенних, морфологічних, біохімічних та фізіологічних властивостей. 

Виділення ДНК із чистих культур ізолятів здійснювали за допомогою реактивів ДНК-сорб-Б 

(«АмплиСенс», ФГУН ЦНИИЭ, Россия) за інструкцією. Для діагностики чорної 

бактеріальної плямистості X. vesicatoria здійснювали ПЛР з використанням специфічних 

праймерів RST2 та RST3. 

Встановлено, що 10 зразків із 16 досліджених були інфіковані фітопатогенними 

бактеріями, які утворювали колонії жовтого кольору, слизові, опуклі з рівними краями, і 

були ідентифіковані як X. vesicatoria (збудник чорної бактеріальної плямистості). Всього 

було виділено 12 ізолятів, які за морфологічними ознаками були прямими, рухливими 

паличками, розташовані поодиноко або парами, грамнегативні не утворюють спор. Дані 

ізоляти були не здатні редукувати нітрати, синтезували каталазу, оксидазу, 

аргініндигідролазу, не утворювали леван, не викликали мацерацію тканин картоплі, 

індукували реакцію надчутливості на тютюні. Виділені ізоляти не мали флуоресціюючого 

пігменту і росли за температури 37°С і 4°С, за 40°С ріст відсутній. Вони не розріджували 

желатин і крохмаль, утворювали H2S. За проведення ПЛР із застосуванням специфічних 

праймерів RST2 та RST3 до hrp-генів для всіх виділених ізолятів отримували продукт реакції 

розміром 840 п.н., який є характерним для X. vesicatoria. 

Інфіковане X. vesicatoria насіння томатів є значним джерелом поширення чорної 

бактеріальної плямистості. Оскільки дана хвороба досить важко контрольована у відкритому 

ґрунті необхідні подальші дослідження для розробки ефективних систем захисту.  

http://mbox2.i.ua/compose/1272899421/?cto=i9bJsl6LhVvGwIPLl7DOfMbAkJSLnnGuu6iB
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Лактоферрин (ЛФ) – уникальный полифункциональный белок, присутствующий в 

молоке человека и других млекопитающих, обладает перспективными в 

биофармацевтическом отношении свойствами: антибактериальными, антивирусными, анти-

фунгальными, антиканцерогенными, противовоспалительными, иммуномодулирующими, 

антиоксидантными и регенеративными. Данный белок востребован при производстве 

биологически активных добавок, детского и диетического питания, фармацевтической и 

парфюмерно-косметической продукции. 

На мировом рынке рекомбинантный человеческий лактоферрин (рчЛФ) как продукт 

питания и лекарственное средство отсутствует. Однако на рынке представлен рчЛФ, 

экспрессируемый в рисе, стоимостью € 854 за 1 г. Человеческий ЛФ (чЛФ), выделенный из 

грудного молока стоит € 1500 за 0,1 г. 

В настоящее время только единственный в мире рчЛФ, полученный из Aspergillus 

awamori компанией Agennix (США) прошел III фазу клинических испытаний в отношении 

немелкоклеточного рака легких, что очень многообещающее в отношении лечения рака.  

В продаже нет. 

В настоящее время основной заменой чЛФ является ЛФ крупного рогатого скота, 

который как и другие белки животного происхождения, имеет определенные отличия от 

соответствующих белков человека, что ограничивает его использование и терапевтическую 

эффективность в силу потенциальной аллергенности и низкой аффинности к рецепторам 

человека. 

Ранее в результате реализации Союзных программ «БелРосТрансген» и 

«БелРосТрансген-2» создано экспериментальное стадо коз-продуцентов рчЛФ на базе НПЦ 

НАН Беларуси по животноводству. Доказана идентичность рчЛФ, синтезируемого с 

молоком животных-продуцентов, ЛФ, выделенному из грудного женского молока.  

Для решения вопроса по переработке молока на базе Института микробиологии НАН 

Беларуси создана лаборатория белка с экспериментальным участком по выделению, очистке 

и лиофилизации рекомбинантного лактоферрина человека из молока коз-продуцентов.  

На лабораторно-экспериментальном участкеразмещено и смонтировано оборудование 

необходимое оборудование. Результаты лабораторных исследований позволяют 

прогнозировать успешное масштабирование процесса получения лактоферрина в условиях 

лабораторно-экспериментального участка.  

Созданный участок позволит перерабатывать 100–150 л молока за производственный 

цикл, с получением 3–5 кг лактоферрина в год. 

 

 
  

mailto:A.Kastsianevich@gmail.com
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В последнее время все большее внимание уделяется разработке полиштаммовых 

пробиотиков, в состав которых входят сразу несколько микроорганизмов, принадлежащих к 

различным родам и видам. Хотя большинство бактерий, обладающих пробиотическими 

свойствами, являются представителями родов Lactobacillus и Bifidobacterium, особого 

внимания заслуживают бактерии рода Propionibacterium. Положительная роль 

пропионовокислих бактерий (ПКБ) как пробиотиков обусловлена их способностью к 

образованию бактериоцинов, ферментов. ПКБ являются продуцентами ряда метаболитов, 

которые способны оказывать стимулирующие воздействие на рост и развитие 

бифидобактерий. Такой положительный эффект реализуется посредством синтеза ПКБ 

экзополисахаридов, липидов, витамина В12, 1,4-гидрокси-2-нафтоиновой кислоты (DHNA),  

2-амино-3-карбокси-1,4-нафтохинона (ACNQ). ACNQ стимулирует рост бифидобактерий как 

акцептор электронов при восстановлении NAD
+
. Восстановленный NAD

+
 считают 

ответственным за способность ПКБ стимулировать рост бифидобактерий посредством DHNA 

и ACNQ. 

В предыдущей экспериментальной работе было установлено стимулирующие 

воздействие культуральной жидкости Propionibacterium shermanii – 4 в количестве от 2% до 

3% на рост биомассы В. bifidum - 1. Также была продемонстрирована антагонистическая 

активность по отношению к патогенным и условнопатогенным штаммам. В то время, как 

инактивированные ПКБ не оказывали ни какого воздействия. Это свидетельствует о том, что 

эффективность пробиотических препаратов обусловлена экзометаболитами. Целью 

экспериментальной работы было определение пребиотиков неуглеводной природы в 

культуральной жидкости штамма P. shermanii – 4. 

P. shermanii – 4 культивировали на соеволактозной среде при температуре (30 ± 1) 

втечении 24 часов. Супернатант культуральной жидкости после культивання P. shermanii- 4 

было получено путем центрифугирования при 10000 об/мин в течении 15 мин и последующего 

фильтрования через бактериальные фильтры (Millipore, 0,22 мкм) в асептичних условиях. 

Бифидогенный стимулятор очищали с помощью хромотографической колонкой Diaion HP-20 

компании Mitsubishi Chemicals с последующим использованием ВЭЖХ GC-16А “Shimadzu” 

(Япония) с возможностью программирования температуры до 330°С, пламенно-

ионизационным детектором и программным обеспечением “GC solution”. Для разделения 

использовали капиллярную колонку THERMO TR-FAME (30 mm x 0,25 mm ID x 0,25 um film) 

с температурным градиентом от 70 до 230°С. Неподвижная фаза – 70% Cyanopropyl (equip) 

Polysiphenylene-siloxane. Подвижная фаза – гелий, скорость потока газа – 1 мл/мин. 

Температура инжектора и детектора была равна 280
0
С и 260

0
С, соответственно. 

Идентификацию DHNA проводили путем сравнения времени удержания определяемых 

соединений со временем удержание стандартного маркера DHNA. Был зарегистрирован пик 

при удержании времени на 25,8 мин. Количество DHNA составило 0,68 мг/мл.  

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о целесообразности 

применения супернатанта культуральной жидкости P. shermanii – 4 как для создания 

пробиотика метаболитного типа, так и для конструирования полиштаммового синбиотика, 

используя DHNA в качестве неуглеводного пребиотика.  

mailto:krupitskaja.lora@yandex.ru
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У ХХІ столітті все більше уваги суспільство приділяє якості продуктів сільського 

господарство якими користується у повсякденному житті, а також впливу землеробства на 

екологію. Відомо, що інтенсивне природокористування, що було наслідком розквіту 

промисловості минулого століття, призвело до глобального забруднення біосфери, 

зникнення багатьох біологічних видів, зниження якості життя людства та загрози критичних 

змін умов існування всього живого на планеті. Бажання зупинити деструктивні процеси 

призвели до відновлення органічного землеробства, появи такого явища як Organic standard  

та жорсткій стандартизації вимог до ведення сільського господарства та якості його 

продукції. Один з шляхів дотримання цих вимог для сучасного землеробства це широка 

заміна хімічних пестицидів та добрив їх біологічними аналогами. 

Використання біосинтетичного потенціалу мікроорганізмів дає потужний інструмент 

для створення сучасних форм біопрепаратів для сільського господарства. Метою нашої 

роботи було поєднання  ентомопатогенних властивостей відомого виду бактерій Bacillus 

thuringiensis з іншим продуктом мікробного синтезу – біоприлипачем ЕПАА - М 

(екзополісахаридакриламід) з метою отримання сучасного біопрепарату гельної форми. 

Такий біологічний препарат має цілий ряд переваг, як-то безпека для навколишнього 

середовища, вибіркова дія на шкідника, пролонгована дія, відсутність звикання до діючої 

речовини, економічна вигода для виробника сільськогосподарської продукції. 

Нами було відібрано 3 перспективні штами з високою ентомопатогенною активністю, 

перевірено їх властивості, корисні для сільського господарства, та сумісність з 

біоприлипачем та деякими препаратами хімічної природи. Усі виділені нами штами 

B. thuringiensis проявляють підвищені на 10-50% рівні синтезу білкових сполук та 

спороутворення при сумісному культивуванні з композиціями біоприлипача ЕПАА - М, 

довготривалі терміни зберігання без зниження титру життєздатних спор, та високий рівень 

ентомопатогенності. Зокрема, найефективніші ізоляти призводять до загибелі 90-100% 

оброблених личинок колорадського жука Leptinotarsa decemlineata протягом 7 днів 

дослідження в умовах in vitro. Жоден з ізольованих нами штамів не проявляє фітотоксичної 

активності при тестуванні за Берестецьким. Також було досліджено антагоністичні 

властивості ентомопатогенних штамів бацил до фітопатогенних бактерій, та виявлено, що 

вони мають бактеріостатичну дію на збудники бактеріозів культурних рослин таких як 

Clavibacter michiganensis, Agrobacterium tumefaciens, Xanthomonas campestris та інших. 

Цікавим етапом також була перевірка сумісності гельного препарату на основі  

B. thuringiensis з популярними сільськогосподарськими засобами хімічної природи. Було 

виявлено, що штами ентомопатогенних бацил зберігають свою життєздатність при 

змішуванні з ентомоцидними хімічними засобами та мінеральними добривами, але не 

витримують контактів з гербіцидами. 
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Бактерії у довкіллі функціонують в умовах тісної взаємодії з твердими матеріалами. 

Це підвищує їх життєздатність. Особливо помітний вплив спричиняє взаємодія бактерій з 

наноматеріалами різної природи. Такий процес супроводжується сорбцією наночасточок на 

поверхні бактерій, в результаті якої значна частина покривається даними часточками.  

В результаті цього значно зростає виживання бактерій за дії на них негативних факторів 

середовища, в тому числі за впливу супраоптимальних температур та за тривалого зберігання 

бактеріальних культур. Так, після 6 місяців зберігання Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 

чисельність життєздатних клітин в суспензії знижувалась на 2 порядки, в той час як при їх 

зберіганні у бентоніті – на один порядок. Кількість життєздатних клітин Bacillus subtilis ІМВ 

В-7023 в суспензії за той же період зберігання знижувалась на 62%, а у бентоніті- лише на 

17%. Встановлено, що внесення наночасточок бентоніту в суспензію бактерій перед її 

розпилювальним висушуванням значно підвищувало вихід життєздатних клітин в 

отриманому препараті. Результати досліджень свідчать про перспективність застосування 

наночасточок глинистого мінералу для покращення зберігання культур бактерій, а також для 

підвищення виходу життєздатних клітин при виготовленні бактеріальних препаратів шляхом 

розпилювального висушування. 

Взаємодія мікроорганізмів з наночасточками різної природи супроводжується 

підвищенням фізіолого-біохімічної активності бактерій. За культивування ряду видів 

мікроорганізмів з наночасточками різної природи суттєво зростала їх ростова активність. 

Так, за вирощування Bradyrhizibium japonicum в середовищі, що містило 2% 

монтморилоніту, їх чисельність у порівнянні до контролю зростала на 44%. Ще більш 

помітний вплив спричиняли наночасточки палигорськіту на ростову активність азотобактера. 

Таким чином, культивування бактерій з наноматеріалами є перспективним підходом для 

інтенсифікації ростових процесів. 

Нами показано, що за вмісту в культуральному середовищі наноматеріалів значно 

зростає дегідрогеназна активність B. subtilis ІМВ В-7023 і A. vinelandii ІМВ В-7076 та синтез 

ними ряду фітогормонів. Взаємодія бактерій з наночасточками супроводжувалась 

підвищенням рухливості клітин, в той час як їх хемотаксис знижувався. Це, ймовірно, 

обумовлено блокуванням рецепторів хемотаксису наночасточками. Внесення наночасточок в 

середовище культивування B. subtilis ІМВ В-7023 значно впливає на антиоксидантні 

властивості даних бактерій. Таким чином, взаємодія B. subtilis ІМВ В-7023 і A. vinelandii ІМВ 

В-7076 з наночасточками природних матеріалів спричиняє помітний вплив на фізіолого-

біохімічні властивості цих мікроорганізмів. 

Зважаючи на пластифікаційні властивості глинистих мінералів, нами розроблено 

спосіб підвищення адгезії бактерій до поверхні насіння рослин, запатентований в Україні. На 

основі взаємодії вказаних штамів з глинистим мінералом бентонітом створено 

високоефективний комплексний препарат для рослинництва Азогран, що характеризується 

стабільністю складу за тривалого зберігання, значно покращує ріст і розвиток декоративних, 

квіткових, хвойних рослин і підвищує  урожайність технічних, овочевих та зернових  

культур на 18 – 37%.  
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Дріжджі  Saсcharomyces cerevisiae на сьогодні залишаються основним продуцентом 

біоетанолу шляхом зброджування вуглеводів відновлювальних джерел енергії ( крохмаль 

зерна кукурудзи, пшениці, жита, прості цукри меласи, цукрової тростини, сорго та ін.). З 

метою зниження собівартості виробництва етанолу на спиртових заводах України 

запроваджено нові енергозаощаджуючі технології, які передбачають підвищення 

температури бродіння, концентрації сухих речовин зернового сусла та етанолу у зрілій 

бражці. У зв’язку з цим застосовуються імпортні сухі спиртові дріжджі-сахароміцети з 

підвищеними водночас термо-, осмо- та етанолотолерантністю. Тим не менше, потреба в 

отриманні покращених штамів промислових спиртових дріжджів є актуальною. 

Перспективним залишається метод гібридизації та селекції мейотичних сегрегантів, оскільки 

це природний спосіб конструювання рекомбінантних генотипів дріжджів. У результаті 

суміщення під час мейозу в одному гаплоїдному геномі відповідних алелів регуляторних і 

структурних генів батьківських штамів отримані генотипи можуть обумовлювати 

покращення кількісних ознак гаплоїдних штамів. Такі штами не відносяться до генетично 

модифікованих організмів. 

З метою виявлення перспективного генетичного матеріалу для такої селективної 

роботи були проаналізовані термо-, осмо-, етаноло-толерантність та бродильна активність на 

кукурудзяному суслі при 37 
0
С промислових пекарських дріжджів «Ензим», гаплоїдного 

штаму S. cerevisiae IMB Y–5053, виділеного з Еволюційного Каньйону в Ізраїлі, мейотичних 

сегрегантів диплоїда Д96/11, отриманого шляхом схрещування штаму IMB Y–5053 з 

дріжджами «Ензим», мейотичних сегрегантів диплоїдних культур промислових спиртових 

дріжджів «Angel», «Tega Yeast», «Distillery Yeast-T1» та диплоїдних культур клінічних 

ізолятів дріжджів-сахароміцетів. На промисловому кукурудзяному суслі було виявлено 

низку гаплоїдних мейотичних сегрегантів, які характеризуються покращенням окремих 

біотехнологічних властивостей порівняно з вихідними штамами і, одночасно, не 

поступаються їм за іншими. З відібраних сегрегантів було отримано ауксотрфні мутанти, які 

схрещували між собою на мінімальному синтетичному середовищі. Були отримані диплоїди 

між сегрегантами клінічного ізолята КІ.5 і спиртових дріжджів «Angel», спиртових дріжджів 

«Angel» і «Distillery Yeast-T1», диплоїда Д96/11 і клінічного ізолята КІ.5, «Angel» та 

«Distillery Yeast-T1». З диплоїда, отриманого схрещуванням ауксотрофних сегрегантів 

спиртових дріжджів «Angel» і «Distillery Yeast-T1» виділено мейотичні сегреганти, які на 

промисловому кукурудзяному суслі порівняно з батьківськими штамами, мають покращену 

на 10–14 % осмотолерантність і не поступаються їм за термо- та етанолотолерантністю. 

Робота виконується за підтримки НАН України (проект № 7 цільової комплексної 

програми наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології 

біоенергоконверсії»). 

Куцяба В. та ін., Патент України на винахід № 106336, опубл. 11.08.2014.  

mailto:vasylkutsiaba@yahoo.com
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В Молдове для защиты от болезней больших площадей многолетних насаждений 

виноградников ежегодно применяются содержащие Cu препараты. 

Для устранения негативных последствий избытка меди в почве при выращивании 

саженцев винограда использовали комбинацию 3-х штаммов почвообитающих 

диазотрофных бактерий Pseudomonas putida CNMN-PsB-06, Azotobacter chroococcum CNMN-

AzB-01, Bacillus subtilis CNMN-BB-08. Бактерии культивировали в жидкой минеральной 

питательной среде в течение 48 часов при 29єС до титра 10
9
 КОЕ/мл. Для приготовления 

рабочего раствора, который использовали для внесения в почву вегетационных сосудов при 

посадке черенков, бактериальные суспензии разбавляли водой до титра 10
7
КОЕ/мл и 

смешивали в равных соотношениях. В почву одного сосуда объемом 10 кг вносили медь в 

форме CuSO4·H2O в количестве 1200 мг д.в.на 1 кг почвы до посадки; для полива при 

посадке 2-х черенков винограда вносили 0,7 л р.р./10 кг субстрата. 

Определение  размеров выросших побегов, участка их вызревшей ткани, веса корней 

после выкопки растений ( табл.1 ), т.е. показатели качества показали угнетение процессов 

роста саженцев в присутствии меди в почве. Внесение в субстрат консорциума суспензий 

бактериальных штаммов и использование их для опрыскивания листьев в период вегетации с 

добавлением МЭ значительно повысило показатели роста и вызревания побегов, улучшило 

развитие корней по сравнению с контролем и вариантом присутствия Cu в почве. 

Таблица 1. Влияние PGPR на устранение влияния избытка меди в почве при 

выращивании cаженцев  винограда сорта «Виктория» . 

Варианты Длина 

(см) 

побегов 

М ± m 

 

% к 

к-лю 

 

Размер 

вызрев-

шего при-

pоста (см) 

М ± m 

 

% к 

к-лю 

 

Вес гр. 

корней 

1 раст 

М ± m 

 

% к 

к-лю 

 

1. Контроль 22,13±1,49 100 9,14±0,79 100 21,20±0,95 100 

2.Cu -1200мг/кг 21,07±4,05 95,21 8,68± 1,86 94,96 16,50±0,69 77,83 

3.Cu -1200мг/кг + 

(Azot-r+Pseud.+Bac.) 

30,82±5,04 139,26 13,12±3,5 143,54 18,61±1,47 87,78 

 

Установлена возможность уменьшения негативного влияния тяжёлого металла(Cu) в 

почве на развитие растений винограда в результате внесения консорциума суспензий 3-х 

штаммов почвообитающих диазотрофных бактерий. 
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Молочнокислі бактерії Lactobacillus plantarum є добре відомими за їх застосуванням 

людиною у харчовій промисловості та виробництві пробіотичних препаратів. Завдяки 

статусу GRAS, яким позначаються організми, абсолютно безпечні для здоров'я людини, 

лактобацили можуть також широко застосовуватися у екологічному землеробстві для 

покращення росту рослин та їх захисту від фітопатогенів. 

Метою досліджень було вивчення особливостей L. plantarum, виділених з рослинних 

поверхонь, та перспектив їх застосування у біотехнології захисту і стимуляції росту рослин. 

Дослідження показали, що у ферментованих продуктах рослинного походження 

бактерії роду Lactobacillus виділялися у 46,8-66,7% зразків. Вперше для штамів лактобацил, 

виділених з ферментованих рослинних продуктів, були знайдені різні комбінації генів pln – 

деякі унікальні для певних штамів і деякі загальні для 2 –5 штамів. Вперше виявлено, що для 

знаходження найбільшого різноманіття між штамами L. plantarum слід застосовувати не 

RAPD-PCR, а порівняння за наявністю генів плантарицинового оперону. Але, не дивлячись 

на наявність генів, відповідальних за синтез плантарицинів, бактеріоциногенної активності 

проти досліджених штамів-індикаторів виявлено не було. 

Штами L. plantarum, виділені з поверхонь рослин, були подібні за високою 

антагоністичною активністю по відношенню до фітопатогенів (Rhizobium radiobacter, R. vitis, 

R. rhizogenes, Erwinia carotovora, Ralstonia solanacearum). Антагоністична активність 

лактобацил була обумовлена дією низьких значень рН внаслідок продукції органічних 

кислот. Бактерії L. plantarum проявляли стимулюючий вплив на ріст тест-рослин - крес-

салату, томатів, пшениці, збільшуючи середні довжини надземної частини на 10,0–48,0%, 

коренів – на 12,3–45,0%, масу паростків – на 16,2–24,1%, і кращий ефект у більшості 

випадків мали обробки 0,01% - 1% суспензією добових культур лактобацил (10
4
 – 10

7
 кл/мл). 

Стимулюючий ефект проявлявся за вимочування насіння у суспензіях лактобацил та поливу 

ґрунту бактеріальними суспензіями. Для обробок рослин було запропоновано застосовувати  

декілька консорціумів різних штамів, котрі позитивно впливали на ріст рослин. Вперше для 

обробки насіння запропоновано використовувати консорціум лактобацил і бацил. Додавання 

до культури B. atrophaeus ОНУ 528 добової культури L. plantarum ОНУ 12 збільшувало 

середню довжину надземної частини крес-салату та пшениці на 25,2–46,4%, а середню 

довжину коренів – на 42,3–61,3%.  

Необхідними є подальші дослідження стимулювальних та захисних властивостей 

лактобацил з метою створення біологічних препаратів для рослинництва. 
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Вирощування винограду потребує розробки надійних та безпечних засобів захисту від 

хвороб. Використання біопрепаратів для захисту винограду дозволяє отримати органічну 

продукцію, що відповідає сучасним вимогам до сільського господарства. Одним з таких 

препаратів є Агромар, продукт компанії АгроАдмірал на основі тріходерміну. Діючий 

компонент препарату – спори та міцелій гриба-антагоніста Trichodermalignorum, а також 

біологічно активні речовини, що гриб продукує у процесі промислового культивування . 

Володіє потрійним біологічним спектром дії: біозахист, біостимуляція і біодобриво.  

В результаті застосування біопрепарату досягається контроль над захворюваннями, 

прискорюється мінералізація і гумусоутворення, що сприяє активізації ростових процесів в 

рослині. 

Метою дослідження є визначити ефективність використання препарату АгроМар за 

вирощування технічних сортів винограду в умовах північно-західного Причорномор’я.  

Роботу виконували в 2016 р в лабораторії фізіології відділу розмноження ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є. Таїрова». Польові досліди проводили на технічних сортах винограду Ароматний та 

Каберне Совіньон. Формування кущів - горизонтальний двуплечий кордон з одним-двома 

штамбами висотою 80 см. Схема посадки 3 на 1,5 м. Культура винограду - не укривна без 

поливу. Агротехнічні заходи були загальноприйняті в даній зоні виноградарства. Розміщення 

варіантів рендомізоване, повторностей - систематичне, повторність триразова. Кущі 

відбиралися, рівні за силою росту і елементам плодоношення. Обприскування проводили 

розчином АгроМар в концентрації 0,3 л/10 л води в терміни: за 7-10 днів до цвітіння  

(I термін), відразу після цвітіння (II термін), на початку дозрівання ягід (III термін) і після 

дозрівання ягід (IV термін). 

Використання АгроМару впливало на ряд агробіологічних, фізіологічних, біохімічних 

показників рослин винограду, врожайність та якість врожаю, а також перезимівлю 

виноградних кущів, які були оброблені попереднього літа. В цілому, за результатами 

вегетаційного сезону 2016 року, АгроМар проявив позитивний вплив на рослини. У досліді 

спостерігали збільшення кількості та діаметру пагонів, прискорення дозрівання лози, 

кількості листків. У листках підвищувався вміст хлорофілу а і в та вміст каротиноїдів, 

зростала оводненість тканин листка, також відмічено підвищення інтенсивності дихання.  

У винограду обох сортів підвищувалась врожайність з куща. Підвищення відбувалось 

за рахунок зростання маси грона, маса грона підвищувалась за рахунок зростання маси та 

об’єму ягід. У ягодах дослідних кущів підвищувався вміст цукру та знижувалась 

кислотність. 

Позакоренева обробка рослин винограду сортів Ароматний та Каберне Совіньон 

АгроМаром протягом літа призводила до підвищення накопичення запасних вуглеводів, 

збереження та ембріональної плодоносності бруньок у наступний зимовий період. 

Отримані у 2016 році результати дозволяють припустити ефективність препарату 

АгроМар та доцільність подальшого випробування в умовах північно-західного 

Причорномор’я.  
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В Україні поступово збільшується інтерес щодо застосування функціональних 

продуктів харчування, які не тільки володіють особливим смаком, а ще мають на меті 

оздоровлювати організм людини. Харчова та фармацевтична промисловість сьогодні 

зацікавлені у масштабному виробництві макроміцетів, які перспективно застосовувати у 

вигляді лікувально-профілактичних засобів. Широко відомим об’єктом є лікувальний 

базидіальний гриб шиїтаке – Lentinulaedodes (berk.) Sing. Перші наукові дослідження були 

проведені в Японії у 70-ті роки ХХ століття. Використовують екстракти з міцелію гриба, 

особливі біологічно активні речовини – лентинан та еритаденін, для боротьби з широким 

спектром хвороб: гіпертензії, цукровому діабеті, ракових пухлин, ВІЛу та СНІДу.  

Отримання міцелію – найбільш складний технологічний процес, від якого залежить 

кількість і якість продукту. На цьому етапі гриб найбільш вразливий до контамінуючих 

агентів та умов культивування. Особливо важливо забезпечити макроміцет якісним 

середовищем для росту та розвитку, індукувати приріст його біомаси за короткий термін. 

Саме тому, протягом 2016-2017 рр. у відділі мікробіології Української лабораторії 

якості продукції АПК України було проведено дослідження з вирощування первинного 

міцелію шиїтаке за участю мікроелементного добрива – препарату «Аватар-1», складові 

якого володіють високою біодоступністю для міцелію – 98% та високою хімічною чистотою 

– 99,9%. Дослід проводили на різних живильних середовищах: агару з відвару вівса, агару з 

відвару вівса та кори дуба, а також картопляно-глюкозному агарі з дозою введення 

препарату – 2% від об’єму живильного середовища. Культивування проводили при 

температурі 23˚С та вологості 60%, протягом 7 діб. Ріст міцелію виміряли на 3,5 та 7 доби. 

Найкращий ріст міцелію спостерігався на агарі з відвару вівса та кори дуба (на 3,2 мм). 

Застосування препарату сприяло швидкому росту міцелію (4,3 мм/добу), 

прискоренню ферментативних реакцій, ущільненні гіф. Отже, в результаті досліду 

встановлено, що введення препарату «Аватар-1» у склад живильного середовища позитивно 

впливає на швидкість росту міцелію. Отриманні дані можуть бути використанні в 

біотехнологічних та промислових лабораторіях, що орієнтовані на вирощування лікарських 

макроміцетів. 
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Важливу роль у регулюванні механізмів азотфіксації і утворенні кореневих бульбочок 

відіграють окисно-відновні ферменти, активність яких у бобово-ризобіальних системах може 

бути пов'язана із симбіотичними характеристиками штамів–інокулянтів. Особливо актуальні 

дослідження антиоксидантної системи захисту рослин – макропартнерів симбіозу, за дії 

несприятливих чинників довкілля, у тому числі посухи. Тому метою роботи було у 

вегетаційному експерименті вивчити активність гваякол- (ГПР), аскорбатпероксидази (АПР) 

і каталази (КАТ) у сої, інокульованої різними за симбіотичними властивостями 

бульбочковими бактеріями Bradyrhizobium japonicum за оптимального і недостатнього 

водопостачання. Інокуляцію сої сорту Васильківська проводили штамами B. japonicum 646 і 

Т21-2 (активні, вірулентні), 604к (неактивний, високовірулентний) та Tn5-мутантом 113 

(малоактивний, вірулентний). Ризобії отримані з музейної колекції азотфіксувальних 

мікроорганізмів відділу симбіотичної азотфіксації ІФРГ НАН України. Модельну посуху 

(30 % ПВ) створювали, починаючи з фази 2-х справжніх листків, контрольованим поливом 

протягом 16 діб, після чого полив відновлювали на рівні оптимального (60 % ПВ). Рослини 

для аналізів відбирали у фази 3-х справжніх листків, бутонізації, цвітіння (відповідно 3-я, 9-

10-а і 16-а доби посухи). 

Показано, що за недостатнього водозабезпечення (30 % ПВ) у коренях і бульбочках 

сої активність ГПР збільшувалася у порівнянні з рослинами, вирощеними 60 % ПВ. Найвищу 

активність ГПР як за стресових, так і за оптимальних умов вирощування спостерігали у 

коренях сої, інокульованої штамом 604к. Активність досліджуваного ферменту у коренях 

відрізнялася в залежності від вірулентності мікросимбіонта, тоді як у бульбочках такої чіткої 

закономірності не відмічали.  

Встановлено, що у бульбочках рослин, вирощених за посушливих умов, активність 

АПР збільшувалася у порівнянні з тими, що росли за 60 %  ПВ. Серед усіх досліджуваних 

варіантів активність АПР у бульбочках була більшою за інокуляції активними штамами 

бактерій B. japonicum Т21-2 і 646 за оптимального і недостатнього водозабезпечення.  

За водного стресу спостерігали зменшення активності КАТ у бульбочках, 

сформованих усіма досліджуваними штамами ризобій у порівнянні з тими, що утворилися за 

60 % ПВ, що може бути пов'язано зі зниженням за цих умов азотфіксувальної активності. Як 

за оптимального, так і за недостатнього водозабезпечення виявили пряму залежність між 

активністю КАТ у бульбочках і активністю штамів–інокулянтів. 

Таким чином, активність окисно-відновних ферментів у різних органах сої може бути 

пов'язана із симбіотичними властивостями ризобій. Реакцію антиоксидантної системи 

захисту сої у симбіотичних системах, сформованих різними за характеристиками 

бульбочковими бактеріями за дії посухи, можна використовувати при вивченні імунної 

відповіді рослин на інфікування мікроорганізмами за впливу стресового чинника. 
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В останнє десятиліття зріс інтерес в дослідженні бактеріоцинівмолочнокислих 

бактерій (МКБ)  завдяки їх потенціалу в якості природних харчових консервантів та 

терапевтичних антибіотиків (Perez, 2014). Бактеріоцини МКБ є біоактивними пептидами, 

похідними синтезованих на рибосомах прекурсорів з бактерицидним ефектом проти числа 

різних грампозитивних бактерій (Magnusson, 2001). 

З ферментованих продуктів домашнього виробництва України, Франції та Таїланду 

було виділено 108 ізолятів МКБ, які були перевірені на здатність продукувати бактеріоцини 

методом агарових лунок з використанням в якості індикатору Lactobacillus sakei. Лише один 

ізолят із 108 проявив активність нейтралізованої надосадової рідини, що дозволило нам 

розглядати його в якості продуценту бактеріоциноподібних сполук. Білкова природа 

антагоністичних сполук підтверджувалась за допомогою обробки ферментом протеїназою К.  

Цей штамМКБ було ідентифіковано як Enterococcus italicus на основі секвенування 

гену 16S РНК та внесено до колекції культур мікроорганізмів Одеського національного 

університету ім. І.І. Мечникова. 

Було випробувано різні методи для проведення ефективного концентрування та 

очистки бактеріоцину: преципітація сульфатом амонія, іонообмінна, гідрофобна 

хроматографії, обернено-фазова рідинна хроматографія високого тиску та афінна 

хроматографія. Найбільша активність бактеріоцину (5120 ВО/мл) була отримана після 

використання комбінації гідрофобної та іонообмінної хроматографій. Досліджуваний 

бактеріоцин проявив катіонну природу, високу гідрофобність та має двох-компонентну 

структуру. 

Молекулярна масачастково очищеного бактеріоцину E. italicus, визначена за 

допомогою Tricine-SDS-PAGE, складала 2-3кДа, що може вказувати на можливість продукції 

бактеріоцину нового типу для даного видуентерококів.  

Вивчено вплив температур на бактеріоцинE. italicus та показано, що нагрівання при 

80°С впродовж 15 та 30 хв, так як і кипґятіння впродовж 15 хв, збільшувало активність 

бактеріоцину в 4 рази порівняно з непрогрітим контролем та активність складала 

1280 ВО/мл. Лише в випадку автоклавування при 1 атм на протязі 15 хв активність була 

збільшена в два рази та складала 640 ВО/мл. Нагрівання при 80°С протягом 15 та 30 хв не 

впливало на активність частково очищеного бактеріоцину, активність якого складала як в 

випадку контролю так і в випадку прогрітих проб 5120 ВО/мл. 

Концентрований бактеріоцин проявив антагоністичні властивості проти утворення 

біоплівок штамами L. sakei, Pseudomonas aeruginosa, Listeria ivanovii та Rhizobium 

radiobacter.  

Описані властивості бактеріоцину вказують на його можливе застосування для 

захисту рослин від фітопатогенів, в промисловостідля консервування харчових продуктів та 

дозволяють розглядати його в якості можливої альтернативи антибіотикам в медицині та 

ветеринарії.   
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Рослинні відходи, що накопичуються в процесі сільськогосподарського виробництва, 

мають великий потенціал для використання в біотехнологіях отримання 2G етанолу. Гiдролiз 

лiгноцелюлозної біомаси комплексом грибних целюлаз і ксиланаз дозволяє отримувати 

цукрові суміші, якісний і кількісний склад яких залежить від багатьох параметрів: природи 

рослинного субстрату, ступеня його подрібнення, температури і рН середовища процесу, 

співвідношення буфер–субстрат, наявності і умов попередньої обробки субстрату, складу 

ферментного препарату. Основними продуктами гідролізу рослинної біомаси є целобіоза, 

глюкоза і ксилоза, два останні можуть бути утилiзованi дріжджами для утворення етилового 

спирту. Метою роботи було провести оптимізацію умов біоконверсії пшеничної соломи (ПС) 

комплексним ферментним препаратом з Fennellia sp. 2806 з целюлазною і ксиланазною 

активностями. 

Fennellia sp. 2806 культивували в глибинних умовах на оптимізованому поживному 

середовищі 4 доби. Ферментний препарат з культурального фільтрату гриба отримували 

методом висолювання. Ендоглюканазну (ЕГ), целобiогiдролазну, ксиланазну і  

β-глюкозидазну активності визначали за гідролізом Na-КМЦ, фільтрувального паперу, 

букового ксилану і п-нітрофеніл-β-D-глюкопіранозиду відповідно. Попередню обробку ПС 

проводили розчином NaOH з одночасним мікрохвильовим опроміненням. Для оптимізації 

умов гідролізу застосовували статистичні плани Плакета-Бермана і Бокса-Бенкена. РЦ 

визначали модифікованим методом Бертрана. 

Встановлено, що кількість РЦ після обробки ПС комплексним ферментним 

препаратом з Fennellia sp. 2806 перевищувала таку для необробленої препаратом ПС у 

7,7 разів. Дві третини РЦ утворювались у перші 16 год після внесення препарату. Попередня 

обробка ПС дозволила видалити частину лігніну і покращити доступність целюлози для 

ферментів, внаслідок чого швидкість процесу зросла практично вдвічі. Максимальна 

кількість РЦ на кінець гідролізу попередньо обробленої ПС складала 20–23 проти 13–15 г/л 

для необробленої. 

Пiдхiд послідовного двохступеневого використання планів Плакета-Бермана і Бокса-

Бенкена для оптимізації процесу біоконверсії ПС ферментним препаратом з Fennellia sp. 

2806 показав свою ефективність для моделі гiдролiзу складних субстратів комплексними 

ензимними сумішами. Встановлено, що найбільший вплив на процес утворення РЦ мали такі 

параметри: температура, рН, умови попередньої обробки субстрату і його концентрація в 

реакційній суміші. Отримано математичну модель процесу (p≤0,1), за якою in silico 

найбільше РЦ буде утворюватись за температури 50°С, рН 5,0, концентрації субстрату 100 

мг/мл, ЕГ активності 0,012 од/мг субстрату, тривалості процесу 18 год та за умов 

попередньої обробки ПС мiкрохвильовим опроміненням в слабо лужному середовищі. 
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Максимальне збільшення виробництва сільськогосподарських культур, за одночасної 

мінімізації використання природних та інших ресурсів, є найважливішим завданням, що 

забезпечує світову продовольчу безпеку в контексті глобальних змін і потреб. Основні 

світові втрати врожаю зумовлені змінами біологічної структурної та складової ґрунту: гриби, 

ооміцети, бактерії, членистоногі й нематоди. Саме через такі зміни може втрачатися більша 

частина врожаю. Мікробні угруповання ґрунту становлять найбільший ресурс біологічного 

різноманіття у світі, а на їх основі рослинно-мікробні системи та взаємодії зумовлюють 

функціонування та гомеостаз еко- та агросистем. На фоні численних наукових пропозицій та 

інноваційних методів ведення сільського господарства, стратегій управління ландшафтом з 

пріоритетним використанням хімічного контролю за шкідниками і фітопатогенами, 

біологічна складова та її роль у контролі за посівами і формуванням різноманіття 

враховувалась менше. Ґрунтове середовище являє собою складну різноступеневу, 

різноспрямовану систему, в якій відбуваються численні просторові та термінальні взаємодії 

у глобальних та локальних масштабах. Управління біорізноманіттям ґрунтів на сьогодні 

можливе лише опосередковано, а суть такого управління очевидною не є контрольованою.  

Рослини в ризосфері впродовж онтогенезу модифікують хімічну і фізичну структури 

ґрунту, а також видовий склад мікрофлори та її текстуру. Рівень впливу ризосфери рослин на 

текстуру мікробних угруповань має певну диференціацію залежно від біотичних взаємодій, 

оскільки він може бути тривалим, пролонгованим (довшим, ніж термін життя відповідних 

організмів). Отже, коренева система рослин є природним екологічним інженерингом, а 

рослини, як і ссавці, комахи, взаємодіють з певними складовими мікробних угруповань 

ґрунту для захисту від інфекцій та патогенів.  

Виділення та ідентифікація рослинних сигнальних молекул розкривають нові шляхи 

для вивчення механізмів формування рослинно-мікробних взаємодій. Флавоноїди, 

наприклад, залежно від їх структури, можуть позитивно або негативно впливати на 

рослинно-ризобіальний симбіоз, інгібувати та конкурувати з патогенними мікроорганізмами, 

стимулювати розвиток мікоризи, забезпечувати різного рівня алелопатичні взаємодії між 

рослинами, впливати на «почуття кворуму» і забезпечувати надходження з ґрунту до рослин 

хелатних форм поживних речовин. Контроль за розвитком ґрунтових патогенів рослин може 

забезпечуватись методами природної біоінженерії, основну частку яких становлять мікробні 

групи. Розвиток патогенів та їх контроль формується за рахунок особливих екосистем, в яких 

культурні рослини захищені від специфічних ґрунтових патогенів, що зумовлено діяльністю 

та впливом на них інших ґрунтових мікроорганізмів. Загальна супресія ґрунтового біому 

щодо патогенів пов’язана із загальною мікробною біомасою, а також залежить від того 

організму, який має антагоністичні властивості до специфічного виду або роду патогену. 

Практично весь ґрунтовий біом має природні механізми, що здатні обмежувати розвиток 

захворювання. Так, епіфітотії значно менше поширюються в ґрунті з високим рівнем 

біорізноманіття мікроорганізмів, ніж у середовищі, яке має кілька представників мікробіоти. 

Отже, розробка біотехнологій для контролю у системі ризосфери патогенних мікроорганізмів 

дає можливість ініціювати природні механізми («природна інженерія») і, таким чином, 

впливати на формування складу ризосферних мікробних угруповань.   
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Сучасна основна вимога до біотехнологічних процесів отримання мікробних 

препаратів – це поєднання цільової ефективності та безпеки. Необхідність вибору форми 

розвитку стратегій мікробних біотехнологій обумовлена тим, що вирішення проблем 

вітчизняної біотехнології являє собою складну, широкомасштабну мету. В цьому контексті 

перспектива за системним підходом, який включає економічно доцільні й екологічно 

безпечні заходи за участю селективних продуцентів мікробного синтезу, зокрема бактерій 

роду Bacillus з ентотоксичними, поліфункціональними властивостями. Оцінка біологічного 

різноманіття та ентомоцидних, ларвіцидних властивостей нових штамів бактерій Bacillus 

thuringiensis, ізольованих з природних популяцій хворих і загиблих комах, є надзвичайно 

актуальними фундаментальними дослідженнями, оскільки дані бактерії продукують 

широкий спектр біологічно активних речовин, а їх синтез залежить від ряду факторів (умов 

культивування, токсигенності, реакцій специфічності тощо).  

За результатами досліджень останніх років встановлено, що бактеріальні аксенічні 

культури Bt 9/1, 15, 87/3 за культурально-морфологічними, фізіолого-біохімічними ознаками 

відповідають референтним штамам ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis var. 

thuringiensis (№ 800, № 98). Після селекції in vitro встановлено високий потенціал 

технологічної активності нових штамів Bt (титр метаболітного споро-кристалічного 

комплексу в діапазоні 3,0-4,0 млрд./мл КР). Різноманіття біологічних особливостей Bt 

(нерідко й в межах одного серологічного варіанту) значно відрізняється за інсектицидною 

активністю та токсичністю білків, метаболітів, що продукуються ними. Тому необхідною 

умовою для подальшого депонування і використання нових штамів для біотехнологічних 

виробництв є визначення патогенності, доведення їхньої активності до рівня, який 

забезпечував би рентабельність виробництва цільових продуктів мікробного синтезу.  

В модельних лабораторних і польових умовах встановлено високу специфічну дію 

досліджених штамів Bt щодо личинок Leptinotarsa decemlineata Say. (L1-4), ентомоцидний 

ефект становив від 86,5 до 97,0%. При інфекційному навантаженні 1:1 на десяту добу 

модельного досліду зафіксовано до 96,0 – 97,0% загибелі личинок. Розуміння механізмів 

взаємодії ентомопатогенів з організмом комахи-хазяїна, різних аспектів впливу факторів 

навколишнього середовища на агенти біоконтролю фітофагів є необхідною умовою 

оптимізації біотехнологій створення і застосування мікробних препаратів фітозахисного 

призначення. Для сучасних біотехнологічних процесів культивування штамів Bt з високим 

виходом ентомотоксинів оптимізовано умови, режими та підібрано трофічні ресурси, 

зокрема при співвідношенні білково-вітамінного комплексу і кукурудзяного борошна 2:1 в 

рідкому середовищі спостерігається активна динаміка накопичення спор і кристалічних  

δ-ендотоксинів (3,0- і 3,5 млрд/мл). Найбільш вираженою антифунгальною активністю 

відносно тест-ізолятів Fusarium ssp., Venturia ssp., виділених із насаджень плодових культур, 

володіють штами Bt 800 та 87/3 при титрі життєздатних спор 2,0-2,5 x 10
9
 млрд./мл та за 

ступінем інгібуючої дії на мікроміцети в межах 64 – 83 і 86-93 % відповідно. Таким чином, 

використання корисних властивостей бактерій Bacillus thuringiensis дозволяє створювати 

сучасну науково-технологічну платформу для виробництва біопрепаратів 

поліфункціональної дії.   
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За останні роки значно збільшилася кількість праць, в яких описується можливість 

використання мікробних поверхнево-активних речовин (ПАР) як ефективних антимікробних 

і антиадгезивних агентів. Особливістю мікробних ПАР як вторинних метаболітів є те, що 

вони утворюються у вигляді комплексу подібних сполук (аміно-, гліко-, фосфо- та 

нейтральних ліпідів), співвідношення яких може змінюватися, що супроводжується зміною 

їх біологічних властивостей. Проте дані про вплив умов культивування на властивості 

мікробних ПАР обмежені.  

Раніше було показано можливість заміни дріжджового автолізату і суміші 

мікроелементів в складі етанол і н-гексадеканвмісних середовищ культивування продуцента 

ПАР Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на сульфат міді і сульфат заліза, а в середовищі 

з гліцерином − на хлорид калію, сульфат цинку і сульфат міді.  

Мета даної роботи – дослідження антимікробної та антиадгезивної активності ПАР A. 

calcoaceticus ІМВ В-7241 залежно від наявності факторів росту у середовищі культивування 

з різними джерелами вуглецю.  

Як тест-культури використовували Escherichia coli ІЕМ-1, Bacillus subtilis БТ-2, 

Staphylococcus aureus БМС-1, Candida albicans Д-6. Антимікробну дію ПАР аналізували за 

показником мінімальної інгібуючої концентрації (МІК). Ступінь адгезії тест-культур до 

поверхонь і ступінь руйнування їх біоплівок визначали спектрофотометричним методом. 

Встановлено, що виключення дріжджового автолізату і суміші мікроелементів з 

середовища культивування штаму ІМВ В-7241 та заміна їх на сульфат міді і сульфат заліза у 

середовищі з етанолом та н-гексадеканом, а у середовищі з гліцерином – на хлорид калію, 

сульфат цинку і сульфат міді супроводжувалися зниженням антимікробної та антиадгезивної 

активності ПАР. Найефективнішими антимікробними агентами виявилися ПАР, синтезовані 

на етанолі за наявності дріжджового автолізату і мікроелементів (МІК 9–20 мкг/мл), у той 

час як ПАР, отримані в аналогічних умовах культивування на гліцерині і н-гексадекані, 

інгібували ріст досліджуваних бактерій та дріжджів у вищих (9–68 і 27–54 мкг/мл 

відповідно) концентраціях. Адгезія бактерій на абіотичних поверхнях була мінімальною 

(25−35%) після обробки ПАР (0,005 мг/мл), синтезованими на етанолі за наявності факторів 

росту. Синтезовані за присутності в середовищі з усіма джерелами вуглецю дріжджового 

автолізату і мікроелементів ПАР (0,04–1,28 мг/мл) руйнували біоплівки на 25–88%. 

Наведені результати показують залежність антимікробної та антиадгезивної 

активності ПАР A. calcoaceticus ІМВ В-7241 від умов культивування продуцента і 

засвідчують необхідність проведення таких досліджень для одержання препаратів із 

стабільними заданими властивостями залежно від галузі їх практичного використання. 
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В работах ряда авторов, проводивших исследования с микромицетами, было 

признано, что характер среды, на которой выращивается гриб и способ культивирования, 

определяют, будет ли свет стимулировать или уменьшать темп их роста. Большое значение 

при рассмотрении вопросов фоторецепции и экспрессии ферментов и генов у грибов 

уделяется углеводному обмену. Что касается фоточувствительности метаболизма азота, то у 

грибов она изучена довольно незначительно. Всё же некоторые исследователи полагают, что 

связь между светом и азотным обменом может существовать.   

Полученные нами результаты свидетельствуют о несомненном влиянии способа 

культивирования съедобных и лекарственных грибов из отделов Asco- и Basidiomycota  на 

процессы, определяющие  количественные изменения роста, вызванные кратковременным 

облучением посевного мицелия низкоинтенсивным лазерным светом. Для получения 

наибольшего стимулирующего эффекта от облучения глубинное культивирование является 

наиболее предпочтительным. Увеличение накопления биомассы при культивировании на 

жидких средах в динамическом режиме варьировало в зависимости от штамма и режима 

облучения от 12 до 200% по сравнению с культивированием на той же среде в стационарном 

режиме. 

В подтверждение взаимосвязи между фотоиндуцированной активностью грибов и их 

метаболизмом, нами установлено влияние концентраций источников углерода и азота на 

накопление биомассы при использовании посевного мицелия, активированного 

низкоинтенсивным лазерным светом в оптимальных режимах.  

У всех исследованных штаммов макромицетов наибольший стимулирующий эффект 

после облучения наблюдался при росте на среде с 10 г/л глюкозы. Увеличение концентрации 

глюкозы в 3 и 5 раз снижало увеличение накопления биомассы по сравнению с контролем у 

Cordyceps militaris на 7,3 %, у Ganoderma lucidum – 9 %, Lentinus еdodes – 24 % на среде с  

30 г/л глюкозы и на 47% на среде с 50 г/л. Аналогичную тенденцию мы наблюдали и для 

Hericium erinaceus и Pleurotus ostreatus, где снижение эффективности облучения по этому 

показателю составляло 19 и 31% у H. erinaceus и 10 и 23% у P. ostreatus соответственно. 

Нами установлено, что повышение экономического эффекта у фотоактивированных 

штаммов значительно сильнее выражено при низком содержании источника углерода. Если у 

контрольных штаммов макромицетов эффективность освоения субстрата на среде с 10 г/л 

глюкозы выше на 10% по сравнению с культивированием на среде с 30 г/л глюкозы.  

У опытных штаммов на 30-45% по сравнению со средой с 30 г/л глюкозы и на 35-56% с 50 

г/л глюкозы. 

Нами не выявлено достоверного влияния концентрации азота на 

фотоиндуцированную стимуляцию роста макромицетов, однако в доказательство того, что 

синтез различных биологически активных соединений не всегда коррелирует с их ростовой 

активностью. Нами продемонстрирована возможность увеличения фотостимуляции синтеза 

меланина у Inonotus оbliquus, более чем в 2 раза, путем снижения концентрации источника 

азота в питательной среде.   
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Останнім часом з метою одержання матеріалів, які володіють антибактеріальними 

властивостями, запропоновано використання наночастинок TiO2. Інтерес щодо застосування 

Титан (IV) оксиду зумовлений його високою хімічною стабільністю та високою 

фотокаталітичною здатністю, яка дозволяє реалізовувати низку фізико-хімічних процесів, з 

утворенням нетоксичних продуктів. Перспективним є також використання наноматеріалів у 

медицині, харчовій промисловості, сільському господарстві, ветеринарії та охороні довкілля. 

Застосування нанотехнологічних розробок для профілактики, діагностики та лікування 

різних захворювань з контролем біологічної активності, фармакологічної і токсикологічної 

дій одержаних продуктів чи медикаментів набуває все більшого поширення. Отже, все 

викладене вище вказує на актуальність проведення дослідження, зокрема вивчення 

антибактеріальних властивостей TiO2 та систем на його основі. 

Антимікробну активність встановлювали методом двократних серійних розведень для 

3 зразків TiO2 різних розмірів наночастинок та модифікацій, а також 2 зразків систем TiO2 з 

барвниками-сенсибілізаторами. Нано-ТіО2 (0,1/1мл) проявив бактеріостатичну активність 

щодо S. aureus АТСС 25923 (1,1Ч10
5
)
 
у концентрації 0,9375 мкг/мл, в свою чергу, МБцК - 

дещо нижча і становила – 1,875 мкг/мл. Нано-ТіО2 інгібував ріст E. coli АТСС 25922 у 

концентрації 1,875 мкг/мл, а МБцК – відповідала – 3,75 мкг/мл. C. albicans виявилась більш 

чутливою до досліджуваного зразка, так, МФсК щодо референтного штаму (4,8Ч10
2
) 

становила 0,234375 мкг/мл, а фунгіцидний ефект спричиняло попереднє перед цим 

розведення, тобто, - 0,46875 мкг/мл. 

Р-25 ТіО2  та UV-100 ТіО2 пригнічували ріст S. aureus АТСС 25923 у концентрації 125 

мкг/мл, а МБцК їх становила 250 мкг/мл. E. coli АТСС 25922 виявилась більш чутливою до 

даних сполук, так їх МБсК становили – 62,5 мкг/мл, а МБцК – 125 мкг/мл. У свою чергу, 

щодо C. albicans зразок №2 проявив інгібуючу дію у концентрації – 15,625 мкг/мл, а 

фунгіцидну в – 31,25 мкг/мл, а зразок №3 МФсК – 31,25 мкг/мл та МФцК – 62,5 мкг/мл. 

ТіО2-кверцетин у концентрації 125 мкг/мл проявляв мінімальну бактеріостатичну дію, 

а у 250 мкг/мл – мінімальну бактеріоцидну дію щодо S. aureus АТСС 25923. МБсК та МБцК 

відносно E. coli АТСС 25922 становили 250 та 500 мкг/мл, відповідно. Та щодо C. аlbicans - 

МФсК – 15,625 мкг/мл і МФцК – 31,25 мкг/мл. 

Активність ТіО2-антраруфіна відносно S. aureus АТСС 25923 була тотожною 

попереднім двом зразкам і становила 125 мкг/мл – МБсК, та 250 мкг/мл – МБцК. 

Референтний штам не відобразив особливої чутливості до зразка №5, так його МБсК 

становила 250 мкг/мл, а МБцК - 500 мкг/мл. Щодо дріжджеподібного гриба роду Candida 

зафіксовано МФсК – 31,25 мкг/мл та МФцК – 62,5 мкг/мл. 

Отже, досліджувані зразки є перспективними для наступних досліджень їх 

антимікробної дії щодо інших референтних штамів мікроорганізмів з метою створення нових 

протимікробних препаратів, з врахуванням токсичності та з’ясування механізмів 

встановлених інгібуючих та цидних впливів на мікроорганізми.  
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Останнім часом на паливному ринку дуже гостро стоїть проблема пошуку 

альтернативних видів палива. Біопаливо на основі бутилового спирту має такі властивості як 

відсутність необхідності в переобладнанні двигунів внутрішнього згоряння, висока 

енергоефективність, технічна та технологічна простота змішування з традиційними видами 

палива, екологічність є одним з найперспективніших альтернативних видів палива. 

Метою роботи було створення наукових основ біотехнологій використання як 

субстратів для отримання біопалив, різноманітних відходів промисловості та сільського 

господарства, що є значними забруднювачами навколишнього середовища. Такий підхід при 

використанні, як основи для отримання біопалива, не просто дешевого, а й такого, що 

підлягає обов’язковій (часто платній) утилізації субстрату, дозволить значно підвищити 

рентабельність виробництва біопалива навіть при нижчому абсолютному виході розчинника 

та, одночасно, вирішить складну екологічну проблему з утилізації забруднювача.  

Було проведено аналіз складу потенційних субстратів щодо можливості їх 

зброджування з метою отримання біобутанолу серед особливо значних органовмісних 

забруднювачів навколишнього середовища для досягнення їх знезаражування та утилізації  і 

економічного зниження собівартості отримання цінного біопалива. 

Виділені та відібрані активні штами – продуценти біобутанолу та жирних кислот, як 

основи для отримання біодизелю. Активними продуцентами біобутанолу є 5 природних  

штамів, при проведенні процесу бродіння з ними на кукурудзяних та житніх заторах (без 

оптимізації процесу), концентрація бутанолу становила від 9,2 до 11,2 г/л. 

Встановлено, що відходами виробництва, які є активними забруднювачами 

навколишнього середовища, мають відповідний хімічний склад та можуть  потенційно 

використовуватись для отримання біобутанолу – є відходи птахівництва (послід птиці) та 

відходи молочної промисловості (молочна сироватка). З відібраних штамів, що відносяться 

до роду Clostridium, 4 штами  здатні зброджувати молочну сироватку та курячий послід з 

виділенням жирних кислот, бутанолу, водню та інших органічних розчинників. Визначено, 

що найбільша кількість біобутанолу синтезувалась на комплексному середовищі (курячий 

послід + молочна сироватка у співвідношенні 30:70 %), та максимально становила 9,2 г/л. 

Найменша кількість розчиннику була синтезована на середовищі з курячим послідом і 

досягала значень 4,8 г/л. Це свідчить про значний потенціал використання даних відходів як 

субстратів для отримання дешевого біопалива, при умові ефективної оптимізації як 

попередньої їх підготовки, так і умов проведення самого процесу зброджування.  
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Енергетичні та екологічні кризи спонукають переглянути питання ефективного 

використання природних відновлювальних ресурсів. Біоконверсія відновлювальних ресурсів 

біосфери з метою одержання корисних продуктів, зокрема біопалива, наразі є однією з 

нагальних проблем біотехнології.Сьогодні біопаливо складає лише 2% від всіх видів палив, 

які використовуються. За прогнозами об’єм використання біопалива на ринку пального в 

найближчі десять років сягне 30%. 

Метою даної роботи було дослідити накопичення альтернативних видів палива 

біоетанолу та біобутанолу за використання нетрадиційних субстратів (біомаси бульб та соку 

топінамбура і гліцерину).Для досліджень використовували штами-продуценти бутанолу – 

Clostridium acetobutylicum ІМВ В-7407 (IFBGC6H) і Clostridium sp. ІМВ В-7570 (IFBGC6H 

5M) та етанолу – Kluyveromyces marxianus ІМВ У-5068 (IFBG -738) з «Колекції штамів 

мікроорганізмів та ліній рослин для сільськогосподарської та промислової біотехнології»  

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України». 

Проведено дослідження впливу різних концентрацій гліцерину-сирцю (відходу 

виробництва) для накопичення бутанолу. Показано, що за використання низьких 

концентрацій (від 10 до 20 г/л) гліцерину-сирцю можлива його конверсія до бутанолу, а за 

збільшення концентрації відбувалося інгібування росту та розвитку культури, що можливо 

пов’язано з вмістом метилових етерів у середовищі. Найбільше накопичення бутанолу (2 г/л) 

було за концентрації гліцерину-сирцю у середовищі 16 г/л, а повне інгібування розвитку 

культури за концентрації 25 г/л. 

Було проведено дослідження з використання подрібненої біомаси бульб як субстрату 

для культивування Clostridium acetobutylicum ІМВ В-7407. Показано, що накопичення 

бутанолу у культуральній рідині становило 3,5 г/л, етанолу – 0,2 г/л, ацетон не продукувався.  

Виділену з природнього субстрату(соку топінамбура) культуру Kluyveromyces 

marxianus ІМВ-5068 було перевірено на здатність накопичувати етанол за зброджування 

біомаси клубнів та соку топінамбура. Показано, що у культуральній рідині накопичувалось 

9,8 г/л етанолу через 96 годин культивування за використання соку топінамбура як 

субстрату. Використання біомаси клубнів топінамбуру як субстрату призводило до 

зменшення накопичення етанолу. За результатами досліджень зроблено висновок, що клубні 

топінамбура містять інгібітори розвитку та росту дріжджів. Проведені дослідження показали 

можливість використання нетрадиційних субстратів (подрібненої біомаси бульб та соку 

топінамбура) для отримання біобутанолу та біоетанолу. 
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Раніше нами встановлено, що крім антивірусної дії часточки наноселену (SeNPs), 

можуть впливати на фізіологічну активність та біологічні властивості пробіотичних 

штамів B. subtilis. 

Мета роботи вивчити комплексну дію наноселену (SeNPs) та пробіотичних  

штамів B. subtilis, на функціональну активність фагоцитарних клітин. 

Добові культури B.subtilis IMВ В-7392 та B. subtilis IMВ В-7393 (10
2
 кл/мл), 

витримували у 0,15М NaCL, за відсутності та у присутності розчинів SeNPs від 2х10
-2

 -2х10
-

8 
 mg/ml, отримували супернатанти для кількісного визначення білоквмісних речовин 

при λ 235 -280 нм. Аналізували розчини SeNPs на спектрофотометрі “Specord” та визначали 

їх вплив на накопичення біомаси та кількість життєздатних клітин. Визначення 

впливу SeNPs на ферментативну ланку макрофагів перитонеального ексудату (МФПЕ) миші 

проводили окремо та при поєднанні з Bacillus subtilis IMВ B-7392 або B. subtilis IMВ  

B-7393 (1x10
9
кл/мл) за допомогою постановки тесту відновлення тетразолію нітросинього 

(НСТ) мікрометодом з кількісним визначенням формазану при 540 нм. На підставі 

здатності SeNPs поглинати випромінення в УФ-області спектру [[i]], проведено їх 

спектрометрію. Встановлено, що SeNPs не агреговані, згідно розподілу Гауса мають 

сферичну форму. Виявлено діапазон дієвих концентрацій SeNPs (2х10
-4 

mg/ml) для 

підвищення виходу біологічно активних речовин та накопичення біомаси пробіотичних 

штамів. При експозиції B. subtilis IMВ В-7392 або B. subtilis IMВ В-7393 у 

присутності SeNPs спостерігали підсилення продукції метаболітів, відповідно у 6,85 та 18,22 

рази. За допомогою НСТ- тесту виявлено, дозозалежний характер впливу SeNPs на 

ферментативну активність МФПЕ та показано, що присутність SeNPs значно потенціює 

редукцію НСТ, встановлені оптимальні дози SeNP 2х10
-5

mg/ml. Стимуляція метаболічної 

активності МФПЕ під впливом SeNPs співставна з рівнем ферментативної активності, яка 

обумовлена впливом культур B. subtilis на МФПЕ. Активація МФПЕ під 

впливом SeNPs разом з пробіотичними культурами веде до збереження рівня метаболічної 

активності фагоцитів на сталому рівні, що забезпечує баланс між процесами окислення та 

рівнем антиоксидантного захисту у клітині.  Поєднання стимулювальної активності SeNPs з 

підсиленням продукції метаболітів B. subtilis та модулююча дія SeNPs на ферментативну 

активність фагоцитів в умовах фізіологічної норми може бути перспективним при 

конструюванні комплексних селеновмісних пробіотичних препаратів у біоадаптованій 

формі. 
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Відомо, що одним із факторів зниження урожайності сільськогосподарських рослин є 

ураження їх численними хворобами різної етіології. Одними з таких збудників бактеріальних 

хвороб є фітопатогенні молікути, які викликають фітоплазмози сільськогосподарських 

рослин. Останніми роками із зростанням обсягів виробництва сільськогосподарських 

культур збільшуються і площі під цими культурами, а отже – дедалі більше поширюються і 

фітоплазмози. Зараз відомо понад 90 хвороб рослин, для яких доведена мікоплазмова 

природа. До найбільш шкодочинних належать такі хвороби, як блідо-зелена карликовість 

(БЗК) пшениці, стовбур пасльонових, “відьмині мітли” люцерни, карликовість кукурудзи, 

жовта карликовість рису та інші. Отже, враховуючи стрімке поширення фітоплазмозів на 

значно більші території останнім часом та враховуючи зростання агресивності збудників цих 

хвороб (у роки виникнення епіфітотій хвороб втрати врожаю від ураження цими збудниками 

можуть сягати 30-40%), а також відсутність ефективних засобів захисту посівів від цих 

патогенів, вирішення цього питання залишається актуальним і виникає нагальна потреба у 

пошуку засобів захисту посівів сільськогосподарських культур від збудників цих хвороб. 

При пошуку засобів захисту від фітоплазмозів та для профілактики цих хвороб наша 

увага була зосереджена на можливості використання хелатованих розчинів наночастинок 

біогенних металів, які мають ряд переваг (вони високоактивні, здатні легко проникати крізь 

мембрану клітин, мають високу дифузійну рухливість та більш пролонговану дію, можуть 

слугувати кофакторами ферментів). Але дія цих сполук на ці фітопатогенні мікроорганізми 

досі не вивчалася. Тому нами було досліджено вплив різних концентрацій колоїдних 

розчинів нанокарбоксилатів біогенних металів Mo, Mn, Mg і композиції Ag + Cu (“Шумерске 

срібло”) на життєздатність фітопатогенного молікута Acholeplasma laidlawii var. granulum 

штам 118 – збудника БЗК пшениці. В результаті проведених досліджень встановлено, що 

колоїдні розчини нанокарбоксилатів біогенних металів проявляють активність по 

відношенню до фітопатогенного молікута. Встановлена найбільша активність композиції 

біогенних металів Ag + Cu по відношенню до фітопатогенного молікута, мінімальна 

інгібуюча концентрація якої складала 0,25%. Також показано інгібуючий вплив колоїдних 

розчинів нанокарбоксилатів біогенних металів Mo і Mn по відношенню до цього патогену – 

МІК для кожного з них дорівнювала 0,75%. 

Отже, серед досліджених колоїдних розчинів наночастинок відібрані найбільш 

ефективні з них, які пригнічували ріст і розмноження A. laidlawii var. granulum штам 118 – це 

колоїдні розчини нанокарбоксилатів біогенних металів Ag + Cu (“Шумерске срібло”), Mo і 

Mn, які в подальшому можуть стати основою для створення ефективних препаратів для 

захисту посівів сільськогосподарських культур від фітоплазмозів. 
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Дисбіотичні стани шлунково-кишкового тракту широко поширені серед людей та 

тварин. Часто окрім якісних та кількісних змін в складі мікробіоти вони супроводжуються 

метаболічними порушеннями, в тому числі, й порушенням засвоєння заліза та інших 

біогенних металів. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є розробка пробіотичних 

препаратів на основі сидерофорсинтезувальних мікроорганізмів. Крім того, відомо, що 

сидерофорні сполуки відіграють певну роль в прояві антагоністичної активності 

пробіотичних штамів мікроорганізмів. Є декілька повідомлень про можливість створення 

пробіотичного препарту на основі сидерофорсинтезувальних штамів бактерій роду Bacillus, 

однак, природа-активнІсть та закономірності синтезу сидерофорних сполук пробіотичними 

штамами вивчено недостатньо. Тому метою нашої роботи було відібрати штами бактерій 

роду Bacillus перспективних для створення пробіотичного препарату з сидерофорною 

активністю та встановити природу екзометаболітів, що визначають таку активність. 

Скринінг штамів бактерій роду Bacillus за здатністю продукувати сидерофори 

проводили  на CAS-агарі. Сидерофори з культуральної рідини продуцентів  екстрагували 

етилацетатом. Рідинну хроматографію з МАС-детекцією отриманих екстрактів проводили з 

використанням рідинного хроматографа Agilent 1200, розділення відбувалося в градієнті 

метанол:вода, детекція при 250 нм. ПЛР-аналіз генів, що кодують ключові ферменти синтезу 

бацилобактину проводили згідно з інструкцією виробника. 

Встановлено, що серед 400 досліджуваних штамів бактерій роду Bacillus лише чотири 

штами продукували сидерофорні речовини катехолатного типу. Для подальших досліджень 

відібрано штам Bacillus sp. EgI15, як найбільш перспективний. Крім здатності до хелатування 

Fe
3+

, досліджуваний штам зв’язував катiони Al
3+

 та Cu
2+

 про що свідчила змiна кольору 

середовищ з хромазурол-S та вiдповiдними катіонами. За фізіолого-біохімічними, 

морфолого-культуральними, хемотаксономічними та молекулярно-генетичними ознаками 

штам було віднесено до виду B. subtilis. 

В етилацетатних екстрактах безклітинної культуральної рідини штаму B. subtilis EgI15 

за допомогою тонкошарової хроматографії показано наявність катехольних речовин з Rf 

близьким до відповідних показників дигідроксибензойної кислоти. Дані рідинної 

хроматографії показали наявність в досліджуваних екстрактах ряд катехольних речовин, що 

були нами ідентифіковані як моно-, ди- та тримери дигідроксибензоіл-гліцин-треоніну 

(бацилібактин та його мономери). Вказані речовини мали максимуми поглинання 250 та 320 

нм, що є типовими для вказаних сполук та молекулярні маси 882, 588 та 294 а.о.м. 

відповідно. 

Методом ПЛР нами було доведено наявнiсть генiв dnbF та dnbC, що кодують  

2,3-дигiдроксибензоат-глiцин-треонiн-тримерестер бацилiбактин синтетазу та 

iзохоризматсинтетазу. Таким чином, за фiзико-хiмiчними та молекулярно-генетичними 

ознаками катехольнi сидерофорнi речовини штаму B. subtilis EgI15 ідентифіковано, як 

бацилобактин. 

Отримані результати щодо природи сидерофорів штаму B. subtilis EgI15 разом з його 

високою антагоністичною активністю  та безпечністю  свідчать про перспективність  

створення пробіотичного препарату з сидерофорною активністю на його основі.  
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Полігамаглутамінова кислота (ПГК) синтезується рядом мікроорганізмів, проте 
бактерії роду Bacillus вважаються найбільш перспективними продуцентами. ПГК може 
використовуватися в системах очистки води, харчовій промисловості в якості 
кріоконсервантів та емульгаторів, медицині для розробки вакцин та препаратів антиракової 
терапії, тощо. 

Флокулюючі агенти, що широко використовуються в процесах підготовки води 
поділяються на неорганічні флокулянти (поліалюміній хлорид), синтетичні органічні (похідні 
поліакриламіду) та біофлокулянтти (ПГК, хітозан). Однак перші дві групи речовин можут 
проявляти нейротоксичні властивості, а продукти їх деградації – канцерогени. Флокулянти на 
основі ПГК є біодеградабельними, нетоксичними для людини та навколишнього середовища. 
Тому, дослідження флокулюючих речовин, що продукуються бактеріями роду Bacillus є 
завданням перспективним та актуальним. 

Скринінг продуцентів екзополімерних речовин поліцукрової та поліамінної природи 
проводили на загальноприйнятих середовищах. Полімери виділяли осадженням метанолом за 
Goto та Kunioka. Флокулюючу активність визначали модифікованим методом Kurane et al. 
Kurane et al. Моносахаридний та амінокислотний склад визначали методом газової хромато-
мас-спетрометрії (ГХ/МС) та рідинної хроматографії (ВЕРХ), відповідно.  

В результаті скринінгу нами відібрано 12 штамів, здатних до синтезу екзополімерних 
речовин з флокулюючою активністю. Для подальшої роботи відібрано штам Bacillus sp. 
M20g, який за культивування на рідких поживних середовищах, що стимулюють синтез 
поліамінів, продукує до 10 – 18 г/л полімерних речовин. Методом ВЕРХ визначено, що 
синтезований полімер на 95% складається з глутамінової кислоти. За культурально-
морфологічними, фізіолого-біохімічними, хемотаксономічними та молекулярно-біологічними 
властивостями штам ідентифіковано як B. licheniformis. Встановлено, що штам та 
продукована ним γ-ПГК безпечна для теплокровних тварин, що свідчить про перспективність 
його подальшого дослідження. 

Оптимальна концентрація ПГК для максимального прояву її флокулюючої активності 
становила 0,5-1,0 мг/л (флокулююча активність 95-96%), що свідчить про  ефективність 
використання біополімеру для очистки води. Максимум флокулюючої активності ПГК 
проявлявся в широкому діапазоні рН середовища (5,0-8,0), оптимальна концентрація хлориду 
кальцію — 0,3 г/л. Показано, що двовалентні катіони Ca

2+
 , Mn

2+
 та Mg

2+ 
 підвищують 

флокулюючу активність ПГК , а одновалентні K
+
 та Na

+
 - знижують. 

На середовищах, що стимулюють синтез поліцукрів також було відмічено синтез 
біополімерів, хоча і в значно менших кількостях – 1,0 – 1,5 г/л. Очищені полімери проявляли 
флокулюючу активність, що, можливо, вказує на глутамін незалежний синтез ПГК 
досліджуваним штамом бацил. Однак, методом  ВЕРХ та ГХ/МС було встановлено, що 
отриманий полімер складався з галактози та глюкози в молярному співвідношенні 6:4, а 
глутамінова кислота (мономер ПГК) відсутня. 

Отримані дані свідчать, що штам B. licheniformis M20g здатний до синтезу 
поліцукрових та поліамінних речовин з флокулюючою активністю в залежності від умов 
культивування. Закономірності синтезу та його регуляція потребують подальших досліджень. 
Показана перспективність ПГК, що синтезується штамом  B. licheniformis M20g для розробки 
препаратів медичного призначення та заводів для очистки води.  
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Одним з пріоритетних напрямків сучасної біології є вивчення біоцидних властивостей 

наночастинок визначеного складу щодо різних класів інфекційних агентів. Загальну увагу 

вчених зосереджено на вивченні їх антибіотичної дії щодо бактерій у зв‘язку зі стрімким 

збільшенням кількості збудників, стійких до антибіотиків. У той же час, дослідження 

антифунгальної активності є не менш актуальним, особливо щодо фітопатогенних грибів. 

У роботі використовували модифіковані силікатні нанокомпозити з різними 

комбінаціями металів – срібло, цинк, мідь. Модифікацію дисперсного кремнезему проводили 

методом імпрегнування розчинами солей металів, зокрема, нітрату срібла, ацетату міді, 

ацетату цинку або ж сумішшю солей. Після висушування на повітрі кремнеземи з 

адсорбованими солями нагрівали для розкладу і видалення аніонів. У результаті цієї обробки 

на поверхні частинок SiO2 формувалися наночастинки металів та їх оксидів з характерними 

електронними спектрами дифузного відбиття. 

Антифунгальну активність отриманих наночастинок визначали загальноприйнятим 

методом лунок в агарі. В лунки вносили по 20 мг досліджуваних нанокомпозитів, для 

отримання рухливої фази їх зволожували 0,2 мл дистильованої води. Як тест-культури 

використовували набір фітопатогенних грибів, які є причинними агентами найбільш 

розповсюджених захворювань рослин, а саме: Alternaria brassicicola, A. tenuissima, 

A. alternata, A. longipes, Fusarium lactis, F. culmorum, Rhizoctonia solani, Phoma betae, Botrytis 

cinerea і Bipolaris sorokiniana. 

Оцінка отриманих даних показала, що силікатні нанокомпозити з металами 

проявляють широкий спектр антифунгальних властивостей щодо фітопатогенних грибів. 

Так, наночастинки з 1% і 2% Ag пригнічували ріст усіх грибів р. Alternaria, R. solani, P. betae 

і B. sorokiniana (зони затримки росту 16–21 мм), але не впливали на ріст грибів р. Fusarium. 

Наночастинки із сумішшю 2% Ag і 1% Cu пригнічували ріст усіх без винятку досліджених 

видів грибів (зони затримки росту 20–34 мм). Поряд з тим, наночастинки з 1% Cu або 1% Zn 

майже не проявляли антифунгальних властивостей, проте наночастинки із сумішшю 1% Cu і 

1% Zn пригнічували ріст виключно видів р. Fusarium (зони затримки росту 20–22 мм). 

Важливо зазначити, що за зменшення вдвічі кількості внесених в лунки нанокомпозитів (по 

10 мг) активність залишалась лише у наночастинок з Ag і з сумішшю Ag і Cu. 

Серед усіх досліджених силікатних нанокомпозитів з металами антифунгально 

найактивнішим виявився препарат, що містив 2% Ag і 1% Cu, який пригнічував ріст усіх 

досліджених фітопатогенних грибів. Отримані дані узгоджуються із здавна відомими 

людству бактерицидними властивостями срібла і міді – металів, що широко 

використовуються у різних галузях медичної практики. Подальші дослідження цього 

нанокомпозиту можуть сприяти біологічному контролю і боротьбі із захворюваннями рослин 

грибної етіології, що спричиняє величезні збитки сільському господарству, садівництву, 

парковому мистецтву тощо.  
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В работе проведено сравнительное изучение влияния наноокислов металлов [MgO 

(11,7 нм); TiO2 (30 нм); ZnO (10,2 нм и 30 нм);  Fe3O4 (29-30 нм); нанокомпозиции ZnO/MgO в 

соотношении 1:4 (10,2 нм/11,7 нм)] на биосинтез внеклеточных гидралаз из микромицетов 

Trichoderma koningii CNMN FD 15 - продуцента внеклеточных протеаз и Rhizopus arrhizus 

CNMN FD 03 – продуцента внеклеточных липаз. 

Установлено, что для стимуляции процесса ферментообразования внеклеточных 

гидралаз с различной специфичностью действия перспективными являются наноматериалы 

разного состава (для протеаз микромицета Trichoderma koningii – ZnO, для липаз 

микромицета  Rhizopus arrhizus - Fe3O4) при их использовании с подобранными размерами и 

взятых в оптимальных концентрациях из числа изученных (размеры - 10 нм; 30 нм; 70 нм; 

80-90 нм, концентрации – 2,5; 5,0; 10,0; 15,0 мг/л). 

Выявлены оптимальные режимы глубинного культивирования продуцентов при 

использовании отобранных наноматериалов, обеспечивающих максимальный биосинтез 

внеклеточных гидралаз. Для микромицета Trichoderma koningii CNMN FD 15 – 

культивирование штамма в течение 9 суток на питательной среде с исходным значением рН 

6,25 и при использовании наночастиц ZnO с размерами в 30 нм в концентрациях 5,0-10,0 

мг/л. 

Применение этих технологических параметров обеспечивает одновременное 

увеличение активности всех трех типов синтезируемых протеаз: кислых протеаз - на 21,7% и 

25,9%; щелочных протеаз – на 19,4% и 18,0%, а нейтральных протеаз, являющихся основным 

компонентом ферментного комплекса – в 2,5-3,0 раза по сравнению с максимальным 

контролем. 

Для микромицета Rhizopus arrhizus  наибольший стимулирующий эффект получен 

при культивировании продуцента в течение 3 суток на питательных средах с исходным 

значением рН 8,0 и при использовании наночастиц Fe3O4 с размерами в 70 нм, в 

концентрациях 5,0-10,0 мг/л. В этих условиях наблюдается увеличение липолитической 

активности продуцента более чем в 3 раза по сравнению с максимальным контролем. 
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Одним із найбільш вагомих показників санітарного стану ґрунту є присутність у 

ньому фітопатогенних мікроорганізмів, які завдають значних втрат сільському господарству. 

Широке використання хімічних пестицидів призвело до забруднення екологічних систем та 

здійснило негативний вплив на здоров’я людини і тварин. Біологічні методи боротьби з 

фітопатогенами є найбільш екологічно-безпечними методами у сучасному аграрному 

виробництві.  

Метою даної роботи було дослідити антагоністичну активність ґрунтових 

мікроміцетів проти фітопатогенних бактерій та грибів та визначити їх вплив на рослини 

ярого ячменю.  

Об’єктом дослідження були 23 штами ґрунтових мікроміцетів, виділених із чорнозему 

звичайного, які перевіряли на антагоністичну активність по відношенню до фітопатогенних 

бактерій та грибів (6 та 8 штамів, відповідно) методом дифузії в агар. Найбільш активно 

затримували ріст фітопатогенів штами Trichoderma lignorum та Trichoderma longibrachiatum. 

Зокрема, T. longibrachiatum пригнічувала ріст усіх грибних тест-культур та трьох 

бактеріальних (зони пригнічення росту від 20,0 до 60,0 мм). T. lignorum пригнічувала ріст 

трьох грибних та трьох бактеріальних тест-культур (зони 17,0-55,0 мм). Найвища 

антагоністична активність спостерігалась відносно Fuzarium culmorum та Pectobacterium 

caratovorum (зони 55,0 та 35,0 мм, відповідно). 

Для перевірки відсутності фітотоксичної дії даних мікроміцетів на рослини ярого 

ячменю гриби вирощували у рідкому середовищі Чапека на мікробіологічній качалці 

(200 об/хв) при 27єС, 10 діб. Насіння ячменю обробляли культуральною рідиною у 

розведенні 1:10 упродовж 24 години і пророщували у чашках Петрі на зволоженому 

фільтрувальному папері. На 6 добу досліду визначали відсоток пророслого насіння, довжину 

та суху масу коренів і надземної частини рослин. У якості контролю використовували 

насіння, оброблене стерильною водопровідною водою. Було встановлено, що культуральні 

рідини штамів T. longibrachiatum та T. lignorum негативно не впливали на проростки ячменю. 

Так, обробка Т. longibrachiatum збільшувала кількість пророслого насіння порівняно з 

контролем на 12%, середню довжину пагонів та коренів на 13,6% і 9,5%, відповідно; вищими 

були показники сухої маси коренів і надземної частини рослин – на 17,5% та 8%, відповідно. 

Обробка насіння Т. lignorum менше впливала на проростання насіння, довжину і суху масу 

пагонів, але краще сприяла збільшенню довжини та сухої маси коренів – на 11,6% і 22% 

порівняно з контролем, відповідно. 

Таким чином, проведене дослідження дозволяє розглядати ці штами як перспективні 

компоненти для створення поліфункціонального біопрепарату проти фітопатогенів та 

покращення росту рослин. 
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В наш час частота виникнення ранових інфекцій зберігається на доволі високому 

рівні. За даними різних авторів, серед збудників опікових ранових інфекцій домінують 

Staphylocоccus aureus та Pseudomonas aeruginosa. Важливим є те, що резистентність їх 

щодалі збільшується. Саме тому актуальним завданням є пошук і експериментальне 

обґрунтування використання нових, високоефективних способів місцевого лікування 

опікових ран та їх інфекційних ускладнень, зокрема у формі аплікаційного сорбенту. 

Для вирішення цього питання, спільно зі співробітниками Інституту хімії поверхні 

ім. О.О. Чуйка НАН України на основі нанорозмірного високодисперсного кремнезему 

шляхом механосорбційного модифікування було синтезовано 3 зразки біонанокомпозиту, що 

містили різну кількість левофлоксацину – 0,05% (1), 0,1% (2) та 0,5% (3) відповідно. Інші 

компоненти, а саме: нанокремнезем, хлорофіліпт, олія кукурудзи, нітрат срібла та хітозан 

були представлені в певному відсотковому співвідношенні в однаковій кількості в кожному 

зразку. 

Антибактеріальну активність біонанокомпозитів визначали методом серійних 

розведень в бульйоні стосовно музейних штамів S. aureus 29213 та P. aeruginosa 27853 згідно 

методичних рекомендацій. Дослідження повторювали тричі. Статистичну обробку 

результатів проводили з використанням стандартних програм обробки даних MS Excel, 

BioStat LE. Достовірність отриманих результатів визначали за критерієм Ст'юдента (р <0,05).  

За результатами експериментальної перевірки активності комбінованих 

протимікробних сумішей по відношенню до референс-штамів були отримані такі дані: 

мінімальна інгібуюча концентрація MIC (мг/л), в перерахунку на антибіотик левофлоксацин, 

для суміші №1 щодо S. aureus склала 0,45 мг/л, щодо P. aeruginosa – 1,85 мг/л. Мінімальна 

бактерицидна концентрація MBD (мг/л) становила відповідно 1,85 мг/л та 3,7 мг/л. Для 

суміші №2 показники були такими: MIC щодо S. aureus – 0,45 мг/л, P. aeruginosa – 1,85 мг/л, 

MBD для S. aureus – 1,85 мг/л, P. aeruginosa – 3,7 мг/л. Для суміші №3: MIC щодо S. aureus – 

0,5 мг/л, P. aeruginosa – 2,25 мг/л, MBD до S. aureus – 2,25 мг/л, P. aeruginosa – 4,5 мг/л. 

Таким чином, було встановлено, що при концентраціях левофлоксацину менше 0,05% 

антимікробна активність комплексного препарату недостатньо висока, збільшення 

концентрації понад 0,1% веде до використання неадекватно завищених терапевтичних доз.  

Отримані нами результати щодо антибактеріальної активності біонанокомпозитів з 

вмістом левофлоксацину 0,05% - 0,1%, дозволяють віднести їх до перспективних засобів для 

лікування опікових інфекцій, обумовлених S. аureus та P. aeruginosa. 
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Проблема мікологічного пошкодження паперу становить значну небезпеку для 

бібліотечних фондів. Наявність колоній мікроміцетів на паперових носіях інформації є 

неприпустимою, оскільки це небезпечно для персоналу і відвідувачів бібліотечних фондів, а 

також призводить до значного пошкодження матеріальної основи документів. Поряд з цим, 

більшість грибів є збудниками інфекційних захворювань і продують мікотоксини. Метою 

роботи було оцінити антифунгальну дію препарату Валеус Д щодо мікроміцетів – типових 

контамінантів мікобіоти повітря книгосховищ Alternaria tenuissima, Aspergillus niger, 

Trichoderma viride. 

Зразки паперу (офсетний, друкарський №2, газетний, ганчір’яний), що були оброблені 

фунгіцидами, характеризувалися значними антифунгальним властивостями і підвищеною 

грибостійкістю порівно з контрольними зразками. Найбільш стійкими до впливу  

A. tenuissima виявилися усі зразки паперу, оброблені 0,5 % розчином Валеус Д, і зберігали 

фунгіцидні властивості протягом 14 діб. Папір, оброблений даною речовиною у концентрації 

0,25 та 1%, мав фунгістатичний ефект, який повністю зникав на 14 добу.  

Найбільш стійкими до впливу A. niger виявилися зразки офсетного паперу, оброблені 

0,25 % розчином Валеус Д, і зразки ганчір’яного паперу, оброблені 0,25 та 0,5% розчином.  

Антифунгальну дію щодо T. viride виявлено у зразків офсетного і газетного паперу, 

обробленого 0,25; 0,5 та 1% розчинами Валеус Д, друкарського і ганчір’яного паперу, 

обробленого 0,25 та 0,5% розчинами даної речовини. Відмічено, що найбільш ефективним 

для захисту паперу від пошкодження T. viride було використання Валеус Д у концентрації 

0,5%.  

Таким чином, усі зразки паперу, оброблені 0,5% розчином Валеус Д, 

характеризуються посиленими фунгіцидними або фунгістатичними властивостями щодо 

тест-культур A. tenuissima, A. niger і T. viride. Показано, що досліджені зразки паперу в 

умовах, сприятливих для розвитку мікроскопічних грибів, можуть швидко зазнавати 

значного мікологічного пошкодження.  
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Актуальною задачею є пошук ефективних екологічно безпечних засобів захисту 

рослин від патогенів, що сприятиме екологізації сільського господарства та зменшенню 

використання пестицідів. Рослинні клітини можуть бути сенсибілізовані (праймовані) 

шляхом обробки непатогенними мікроорганізмами та їх метаболітами. У ряді досліджень 

встановлено, що бактеріальний ліпополісахарид (ЛПС) може виступати індуктором 

(еліситором) вродженого імунітету рослин. В літературі наводяться дані про вплив ЛПС на 

індуковану системну стійкість, залежну від жасмонатної сигнальної системи (ЖК) та 

індукцію саліцилат-залежної (СК) системної стійкості у рослин. Відомо, що між СК та ЖК 

сигнальними шляхами існує складна взаємодія (crosstalk), що може проявлятися через 

зворотні антагоністичні, адитивні та синергічні ефекти і має адаптивне значення.  

З метою з’ясування ролі ЛПС в індукції та сигнальній регуляції захисних реакцій 

рослин була застосована комбінована обробка насіння арабідопсису дикого типу Сol-0 wt та 

мутанта jin1, нечутливого до жасмонової кислоти, ліпополісахаридом та саліциловою 

кислотою (СК). Насіння рослин обробляли бактеріальним ЛПС, виділеним з сапрофітного 

штаму бактерії P. aeruginosa ІМВ 8614 і СК. Обробку проводили шляхом замочування 

насіння протягом 24 год у розчині ЛПС (100 мкг/мл) та СК (10
-6

 М). На 4-у добу 

пророщування проростки заражали суспензією бактерій фітопатогенного штаму 

P. aeruginosa IMB 9096.  

При оцінці ураженості проростків бактеріями показано значний захисний ефект 

комбінованої обробки насіння A. thaliana комплексом ЛПС 8614 та СК як у дикого типу Сol-

0 wt, так і у дефектного за жасмонатною ланкою мутанта jin1. У рослин дикого типу Col-0 wt 

захисний ефект спостерігали після обробки насіння як ЛПС 8614, так і СК. Після 

комплексної обробки ЛПС + СК ефект був ще більш вираженим, ураження зменшувалося 

більше, ніж на 50 %. У рослин з порушеним жасмонатним сигналінгом jin1 після 

комплексної обробки насіння ЛПС і СК спостерігали повну відсутність ураження, в той час 

як обробка лише СК або ЛПС не давала жодного ефекту.  

Таким чином, комбінована обробка насіння A. thaliana дикого типу Col-0 та мутантів 

jin 1 з порушеним жасмонатним сигналінгом ліпополісахаридом та саліциловою кислотою 

(ЛПС 8614+СК) підвищувала стійкість проростків до зараження фітопатогенними бактеріями 

P. aeruginosa 9096. Порівняно з проростками дикого типу Сol-0 wt захисний ефект був більш 

вираженим у проростків jin1 з порушеним жасмонатним сигналінгом, що вказує на 

можливість компенсації дефекту жасмонатної ланки сигнальної регуляції у рослин за 

рахунок активації інших компонентів сигнальних мереж, зокрема, саліцилатної системи. 

Такий компенсаторний ефект може забезпечуватися обробкою комплексом ліпополісахариду 

сапрофітних бактерій та саліциловою кислотою. 
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У зв’язку з широким розповсюдженням токсикогенних грибів у природі, поширення 

мікотоксинів є загальнодержавною проблемою через можливість забруднення ними кормової 

продукції на всіх етапах вирощування, збирання, транспортування та зберігання. 

Охратоксини є вторинними метаболітами пліснявих грибів роду Aspergillus і 

Penicillium. Основними продуцентами Охратоксину А (ОТА) є P. verrucosumі, Р. viridicatum, 

A. ochraceus, а також деякі види аспергіл, у тому числі A.carbonarius і A. niger. Навіть 

мінімальний вміст мікотоксину в зерновій продукції є небезпечним та несе в собі як загрозу 

здоров’ю людини та тварин, та призводить до значних економічних втрат через погіршення 

якості кормів. Тому виникла необхідність розробки альтернативного імуносенсорного 

скринінгового методу визначення мікотоксинів для оперативного контролю якісних 

показників продукції.  

Як модельні розчини використовували специфічний комплекс антиген-антитіло 

охратоксину А, поліелектроліт, білок А та бичачий сироватковий альбумін фірми «Sigma-

Aldrich» (США). Визначення проводилися біосенсором на основі поверхневого плазмонного 

резонансу (ППР). 

Швидкість осідання реактивів відслідковували через зміну кута відбиття на 

сенсорограмі приладу. Час експозиції кожного розчину становив до 15 хв. Було встановлено 

межу чутливості визначення мікотоксину А на рівні від 0,025 нг/мл до 2,0 нг/мл, та показано 

можливість підвищення чутливості приладу з використанням кон’югату ОТА з бичачим 

сироватковим альбуміном, зміною процедури нанесення реактивів та коригування 

концентрації іммобілізованих антитіл. 

Проведено попередні дослідження з визначення вмісту охратоксину А в зерні пшениці 

та кукурудзи за різних термінів зберігання з урахуванням проблеми очищення екстрактів 

досліджуваних зразків імунобіосенсорним аналізом та підтверджено ефективність 

використання скринінгової методики. 
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Одним из наиболее перспективных направлений в растениеводстве является 

использование микробных препаратов комплексного действия. Положительный эффект 

PGPR-бактерий широко применяется при бактериальной инокуляции семян или обработке 

растений в период вегетации. Предпосевная инокуляция семян ризобактериями существенно 

стимулирует всхожесть и прорастание семян, рост и урожайность растений. Положительный 

эффект бактеризации семян зависит от ряда факторов: активности штамма микроорганизма, 

концентрации суспензии клеток, количества биологически активных веществ в суспензии, 

продолжительности обработки семян, вида растений, состояния аборигенной микрофлоры в 

момент посева, особенностей почвы, условий агротехнического комплекса. Установлено, что 

намного успешнее происходит интродукция штаммами, изолированными из ризопланы или 

ризосферы растений. 

Объектом исследований был штамм бактерий B. subtilis CNMN-BB-09, выделенный из 

ризосферы томатов. Семена томатов сорта Томиш перед посевом замачивали на 2 часа в 

бактериальной суспензии B. subtilis CNMN-BB-09, в концентрациях 0,2%, 0,5%, 1%, затем 

воздушно просушивали и высевали в почву. Контролем служили семена, которые ничем не 

обрабатывали, а также химический эталон (семена обрабатывали 0,5% раствором 

купроксата). Также проводились обработки по вегетации. Опыты проводились в 3-х кратной 

повторности. 

На рисунках показано действие метаболитов B. subtilis CNMN-BB-09 на всхожесть 

семян и урожайность томатов. В варианте, где семена обрабатывались бактериальной 

суспензией в концентрации 0,5%, всхожесть повысилась в 2 раза, при использовании 

бактериальной суспензии в концентрации 0,2% всхожесть была выше на 67,3%, а при 

обработке семян бактериальной суспензией в концентрации 1%, всхожесть была выше на 

85,2%, относительно контроля. Прибавка урожая относительно контроля по количеству 

плодов составила 71,7% и по весу – 67,2% в варианте, где применяли бактериальную 

суспензию в концентрации 0,5%. 

         
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что штамм 

B. subtilis CNMN-BB-09 не вызывал фитотоксического действия. На протяжении всего опыта 

наблюдалось пролонгированное действие его метаболитов, влияющих как на всхожесть 

семян, так и на дальнейшее развитие растения. Применение B. subtilis CNMN-BB-

09 способствует наиболее полному раскрытию потенциала того или иного сорта томатов.  
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БАКТЕРІАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ БІОРЕМ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ҐРУНТІВ ВІД 

ЗАБРУДНЕННЯ ХЛОРОРГАНІЧНИМИ ПЕСТИЦИДАМИ 

 

Ямборко Н.А., Іутинська Г.О. 

 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, 

вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна 

 

Гексахлорбензол (ГХБ) и гексахлорциклогексан (ГХЦГ) – багатофункціональні отрути з 

канцерогенними властивостями, які при хронічній дії на людину і тварин уражують центральну 

нервову, серцево-судинну системи, пригнічують кровотворну і статеву функції організму. Це одні 

з найпоширеніших хлорорганічних токсинів у ґрунтах України, вони здатні швидко 

накопичуватися в продукції рослинництва і тваринництва.  

Біоремедіація є найбільш екологічно безпечним і економічно перспективним методом 

детоксикації хлорорганічних забруднень в ґрунті, вона базується на використанні мікроорганізмів 

деструкторів пестицидів, оскільки саме мікроорганізми мають лабільний біохімічний апарат з 

великими можливостями до розкладу різних речовин, в тому числі і пестицидів. Тому активні 

мікроорганізми-деструктори, які входять до складу біологічних препаратів значно прискорюють 

процес оздоровлення забруднених ґрунтів. 

В ІМВ НАНУ, у відділі загальної і грунтової мікробіології розроблений мікробний 

препарат Біорем, призначений для ремедіації ґрунтів, забруднених хлорорганічними пестицидами 

шляхом біологічної деградації останніх, а також для стимулювання росту і розвитку рослин, що 

вирощуються  на забруднених угіддях. 

До складу препарату Біорем входять живі клітини мікроорганізмів Pseudomonas putida ІМВ 

В-7289, Stenotrophomonas maltophilia ІМВ В-7288 і Bacillus megaterium ІМВ В-7287 та їхні 

метаболіти. Мікробні культури складають мікробну асоціацію, при їх співвідношенні 1:1:1, де 

концентрація мікробної біомаси кожної культури становить 0,6 г/л, титр 10
9 
клітин/мл. 

 Бактеріальний препарат Біорем  за 10 діб розкладав 33,7-52,8 % ГХЦГ від вихідної 

концентрації (200 ГДК). Дослідження розкладання пестициду ГХЦГ у ґрунті було проведено у 

довготривалих дослідах. У забрудненому ґрунті при  застосуванні препарату Біорем вміст  

α-ізомеру зменшувався у 5,5 разів, концентрація β-ГХЦГ при використанні Біорему зменшилася у  

2,7 рази, вміст γ-ГХЦГ – у 2,1 рази.   

Фітостимулююча  активність препарату Біорем пов’язана із наявністю гормонів-

стимуляторів (ауксинів, цитокінінів, гіберелінів), які синтезують мікроорганізми, що входять до 

складу препарату. Завдяки рістрегулюючим властивостям застосування біопрепарату є 

перспективним для підвищення ефективності заходів фіторемедіації – для активізації росту 

рослин, які вирощують для очищення забруднених територій. 

Біорем придатний до використання і на територіях з критично високим рівнем 

техногенного забруднення (у місцях виробництва і складування хлорорганічних речовин). 

Прикладом останніх можуть бути склади і полігон захоронення хлорорганічних відходів 

підприємства Оріана-Галев (м. Калуш, Івано-Франківська обл..), а також склади 

сільськогосподарських підприємств по всій Україні, які часто розташовані навіть у житловій зоні. 

Препарат Біорем може застосовуватись у практиці сільського господарства для детоксикації 

ґрунтів після застосування пестицидів як в умовах відкритого ґрунту так і в умовах теплиць. 

Ефективним є застосування біопрепарату Біорем для максимально повного знешкодження 

пестицидів, які застосовувалися у попередні вегетаційні сезони, для підготовки ґрунту до 

вирощування сертифікованої органічної продукції рослинництва (в тому числі і на присадибних 

ділянках). Штами мікроорганізмів, які входять до складу біопрепарату Біорем відповідають 

санітарно-гігієнічним вимогам, є нетоксичними для теплокровних тварин, бджіл та людини, не 

забруднюють навколишнє середовище. 
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USING OF THE BIOSENSOR BASED ON SURFASE PLASMON RESONANCE 

FOR DETECTION OF BIOMOLECULES 

 

Baranova G.V., Zatovska T.V., Golovan A.V., Zagorodnya S.D. 

 

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology NAS of Ukraine, 

Zabolotnogo str., 154, Kyiv, 03143, Ukraine, 

Е-mail: tzatovskaya@yandex.ru 

 

Biosensor technologies allow to investigate  the interaction of molecules immobilized on the 

surface of a sensor with molecules of analyte in solution in real time and without using any label. 

The analysis is characterized by high sensitivity and is carried out in a short period of time. In the 

last two decades, a wide variety of sensor platforms has been available, including laboratory 

systems for parallel monitoring of interactions and compact PPR sensors for bioanalytical use in the 

field. The aim of this work was to investigate the validity of the Plasmon 6 device based on surface 

plasmon resonance for the detection of biological macromolecules on the model Herpes simplex 

virus type 1. Conditions for the creation of immunosensory biochips were optimized, namely: the 

dextran base, quantitative ratio of antigen and virus sorption, the composition of the buffer solution 

for antigen immobilization, time and temperature indices. Testes of human blood sera (40 samples) 

with different loads of specific antibodies (for HSV-1 ) were performed and correlation between the 

level of antibodies determined by traditional ELISA and PPR method was established. The total 

time of testing of one serum on the created biochips is about 20 minutes, that indicates to the 

rapidity of this technique. Approaches to the reuse of immunosensory chips with sorbed antigen of 

HSV-1 was developed. It is proved its three-time use and a dissociating agent is established. Studies 

on immobilization of DNA on the surface of the sensor are carried out  and it is established that for 

its successful sorption dissolution of DNA into 0.5 M KH2PO4 is optimal. The introduction of DNA 

in amount of 1.2 mg is sufficient to stable detect a difference in change of signal. It results in at 

least 130 a.s. after washing the sensor cell with a working buffer. Such amount of immobilized 

DNA is sufficient to study the binding of DNA to low molecular weight compounds. 

Simplicity and rapidity of techniques based  on determination of optoelectronic conventers 

allow to develop convenient in practical use procedures for the rapid diagnosis of viral infections in 

clinical conditions. In addition, presented studies allow to expand the potential of SPR-technology 

for screening studies of compounds with antiviral activity. 
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DETECTION OF PLUM POX VIRUS: BIOLOGICAL AND MOLECULAR 

METHODS 

 

Kyrychenko A. 
1
, Shcherbatenko І. 

1
, Antipov I. 

2
, Hrynchuk K. 

2 

 
1
Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, 

154 Acad. Zabolotny Str., Kyiv, MSP, D03680, Ukraine 
2
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Heroiv Oborony Str. Kyiv, MSP, 03041, Ukraine 

E-mail: kirangel.07@meta.ua 

 

Plum pox or sharka, a viral disease induced by plum pox virus (PPV), is the most damaging 

viral disease worldwide of stone fruit trees. During the last years it was shown the presence of PPV 

in stone fruit plantations in different regions of Ukraine and admitted a tendency of its fast 

distribution through the country. Thus PPV strain identification is useful for controlling virus 

spreading. 
The PPV isolates distributed in different regions of the central Ukraine (Cherkasy, Kyiv and 

Yahotyn) were selected from the diseased plum (Prunus domestica), cherry (Prunus avium) and 

pear (Pyrus communis) and have been studied by biological and molecular methods.  

For the bioassays by mechanical inoculations the traditional herbaceous indicator plants 

(Nicotiana species, Chenopodium foetidum, Pisum sativum) and additional ones (Campanula 

rapunculoides, Dimorphoteca aurantica, Lupinus albus, Medicago lupine, Melilotus officinalis, 

Trifolium pretence, Zinnia elegans, Sorbus domestica) were used. Symptoms on susceptible plant 

host species used in PPV detection were observed for at least of 3–4 weeks: Chenopodium foetidum 

- yellow or necrotic spots (not systemic), Nicandra physaloides - black-brown necrotic local 

lesions, Nicotiana benthamiana - systemic mosaic and leaf malformation, Pisum sativum, Zinnia 

elegans - chlorotic spots or rings, vein clearing, Campanula rapunculoides - vein yellowing, leaf 

chlorosis, Sorbus domestica - yellow spots, leaf chlorosis, Lupinus albus, Medicago lupine, 

Melilotus officinalis, Trifolium pretence – systemic infection with vein yellowing and chlorotic 

spots. 

The general molecular detection and strain typing were performed by RT-PCR using the pair 

of primers we designed. PCR-based identification confirmed the results of biological testing and 

indicated all isolates examined are plum pox virus isolates. Using the subgroup specific primers 

enabling direct discrimination of PPV-D and PPV-W isolates allowed us to differentiate PPV 

strains investigated as belonging to the PPV-D serotype. 

The presence of PPV in Ukraine was confirmed by biological and molecular methods. Our 

studies provide information about spreading PPV isolates in the Central Ukraine that can be 

valuable in understanding the virus epidemiology. 
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GENETIC DIVERSITY OF MOST HARMFUL VIRAL PATHOGENS OF 

VEGETABLE CROPS IN UKRAINE 

 

Shevchenko T., Tymchyshyn O., Kosenko I., Pichurina T.,  

Shevchenko O., Budzanivska I. 

 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

64/13, Volodymyrska Str., Kyiv, 01601, Ukraine,  

E-mail: tyvonchuk@ukr.net 

 

Studying genetic diversity of viruses is fundamentally important to understand their 

molecular evolutionary histories in relation to virulence, dispersion, and emergence of epidemics. 

Viruses endanger plant production and significantly affect yield of major vegetable crops cultivated 

in Ukraine. Cucumber mosaic virus (CMV), Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV), Watermelon 

mosaic virus 2 (WMV-2) and Tomato mosaic virus (ToMV) are widespread in Ukraine with high 

epidemic potential. This work is focused on phylogenetic analysis of their Ukrainian isolates. 

Symptomatic plant samples of vegetables were collected from different regions of Ukraine. 

DAS-ELISA was conducted using commercial test systems (Loewe, Germany) specific for CMV, 

ZYMV, WMV-2 and ToMV. The RT-PCR was accomplished using specific primers 

complementary to various parts of viruses’ genomes. For WMV-2 and ZYMV, NIb-CP genome 

region was used. For ToMV, CP part of the genome was used. For CMV, three parts of the genome 

were used for phylogenetic analysis: CP, MP, and 2b Phylogenetic analysis was conducted using 

Neighbor-Joining method in MEGA 6. 

Ukrainian ZYMV isolates were characterized with high homology 98-100% and clustered 

with isolates from Slovenia, Hungary, Czech Republic, Austria and France within subgroup AI. 

According to the literature data, subgroup AI includes the most frequently detected strains of 

different geographic origin. 

The homology of collected WMV-2 isolates ranged from 94 to 99%. The topology of NJ 

tree based on sequences of NIb-CP genome region showed that Ukrainian isolates of WMV-2 

belong to group G1 consisting of non-recombinant isolates reported from different countries. 

Comparison of nucleotide sequence of collected isolate of ToMV (ToMV-ukr3) with those 

of other ToMV strains available in the Genbank showed that CP sequence of ToMV-ukr3 shared 

96-99% homology with known ToMV strains. ToMV-ukr3 was most related to strains ToMV-1-2, 

ToMV-G26 and ToMV-G6. 

According to phylogenetic analysis, Ukrainian isolates of CMV fall into IA and IB groups. 

Their homology with other strains of respective groups was higher than 95%. 

In summary, isolates of most harmful viral pathogens of vegetable crops in Ukraine share 

high level of identity and belong to the most frequent phylogenetic groups, which are common for 

other European countries: ZYMV-A, WMV-G1, and CMV-IA. Also, we have detected CMV 

isolates of subgroup IB originating from East Asia. This data will help better understand virus 

epidemiology and develop efficient control strategies. 
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ANTIVIRAL ACTIVITY OF CERIUM DIOXIDE NANOPARTICLES 

IN A-549 AND HEP-2 CELL LINES 

 

Shydlovska O.A., Scherbakov A.B., Zholobak N.M. 

 

D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology NASU 

154 Acad. Zabolotny str., Kyiv, 03143, Ukraine 

E-mail: olgashydlovska@gmail.com 

 

Сerium dioxide nanoparticles (CDN) are novel and perspective material in antiviral and 

anticancer therapy. CDN has anticancer activity against human alveolar adenocarcinoma, malignant 

melanoma, and lung cancer. Antiviral activity of CDN was shown against Herpes simplex virus 1 

and Vesicular stomatitis Indiana virus. It is known, that antiviral therapy requires new approaches 

to solving the problems of viral resistance and new, more effective antiviral drugs. Due to the 

prospect of biological using of nano cerium, it is important to study its antiviral activity. The aim of 

current work was to study the antiviral effect of CDN in A549 and HEp-2 cell lines. 

In our study we used non-stabilized and citrate-stabilized CDN that was synthesized by 

Ivanova-Polezhaeva O.S. & Scherbakov A.B. In the research there was used A549 (human alveolar 

adenocarcinoma) and HEp-2 (HeLa contaminant, human carcinoma) cell lines from R.E. Kavetsky 

Institute of Experimental Pathology, Oncology, and Radiobiology, NASU. Cytotoxicity of 

nanoparticles was determined by MTT-test. Antiviral activity was determined using prophylactic 

and therapeutic schemes against Vesicular stomatitis Indiana virus, Rhabdoviridae. 

Citrate-stabilized CDN didn’t cause any cytotoxicity in A549 cell line. For non-stabilized 

CDN the calculating cytotoxic concentration (CC50) equals to 3 M. In the same time, non-stabilized 

CDN wasn’t toxic in the HEp-2 cell line. The CC50 for citrate-stabilized CDN equals to 16 mM. 

Two cancer cell lines showed the different concentration-dependent effect and different sensitivity 

to non-stabilized and citrate-stabilized CDN. 

In the prophylactic scheme, antiviral activity was shown only for citrate-stabilized CDN in 

both cell cultures. Because of its non-toxicity in A549 cell culture, it is impossible to calculate CC50 

and SI (selectivity index), so it was determined ED50 (median effective dose) that equals to 1 mM. 

ED50 for citrate-stabilized CDN in HEp-2 cell line equals 5 mM and SI equals 3.5. 

In therapeutic scheme on A549 cell line, both types of nanoparticles had antiviral activity in 

the same concentration – ED50 = 0.25 mM. SI for non-stabilized CDN was 12000. The antiviral 

activity in HEp-2 cell line showed only citrate-stabilized CDN. The ED50 for citrate-stabilized CDN 

equals 0.31 mM and SI equals 52. 

CDN have cytotoxicity that is agreed with other cytotoxic researches of cerium dioxide 

nanoparticles. The A549 cell line was sensitive to non-stabilized CDN, but HEp-2 cells were 

sensitive to citrate-stabilized CDN. Antiviral activity of CDN in both cell lines is more revealing. 

At the phase of viral infection development, processing of cells with non-stabilized CDN and 

citrate-stabilized CDN is much more effective (in 4 times and 16 times respectively) than 

cultivation cells with nanoparticles during 24 hours before adding the virus suspension. It is 

important, that CDN is the most effective in the therapeutic scheme, which is promising for use as 

an antiviral medicine. 
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БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ФТОРОВМІСНИХ ПОХІДНИХ АМІНОКИСЛОТ 

 

Білявська Л.О., Паньківська Ю.Б., Повниця О.Ю., Духно Е.О., Загородня С.Д. 

 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, 

вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна,  

E-mail: bilyavskal@ukr.net 

 

Захворювання, викликані вірусом простого герпесу широко поширені. Незважаючи на 

значні досягнення в їх хіміотерапії проблема залишається актуальною через низьку 

ефективністю специфічних лікарських засобів та появу резистентних штамів вірусу. 

Особливий інтерес в якості антивірусних препаратів викликають фторвмісні сполуки. 

Введення атома фтору в біологічно активну молекулу може не тільки посилювати її дію, а і 

впливати на розподілення в тканинах, шлях та швидкість метаболізму, що веде до 

покращення терапевтичного ефекту та фармакологічної активності сполук. 

Досліджувані сполуки синтезовані в Інституті органічної хімії НАНУ [Pikun N.V., 

Mykhaylychenko S.S., Kulik I.B., Shermolovich Yu.G./J. Fluorine Chem.-2016.-185.-Р.86−90]. 

Оцінку токсичності та антивірусної активності 7 фторовмісних міметиків тіопептидів проти 

вірусу простого герпесу 1 типу (ВПГ-1 штам УС) проводили в культурі клітин MDBK з 

використанням МТТ-аналізу. Сполуки 10S-20, 10S-23 і 10S-24 були малотоксичними, 

показник CC50 для них становив ≥1000 мкг/мл. 10S-21, 10S-22, 10S-28 та 10S-29 пригнічували 

життєздатність клітин на 50% у концентрації 394 мкг/мл, 290 мкг/мл, 541 мкг/мл та 55 

мкг/мл, відповідно.  

Сполуки вносили в складі підтримуючого середовища після адсорбції вірусу, через 48 

год після інфікування клітин визначали їх концентрацію, що на 50% пригнічували розвиток 

ЦПД вірусу. Для 10S-23 та 10S-28 показник ЕC50 становив 71 мкг/мл і 87 мкг/мл, для 10S-24 

та 10S-29 – 35 мкг/мл і 16 мкг/мл, відповідно. Сполуки 10S-20, 10S-21 і 10S-22 проявили 

низьку активність. Індекси селективності найефективніших сполук 10S-23 і 10S-24 

становили ˃14 і ˃29, відповідно. 

Вплив речовин 10S-23 і 10S-24 на етапи репродукції вірусу в клітинах визначали за 

допомогою RT-ПЛР та методу редукції бляшок. Досліджували віруліцидну дію сполук та їх 

вплив на адсорбцію, проникнення вірусу до клітин, реплікацію вірусної ДНК та інфекційні 

титри вірусу синтезованого de novo в присутності різних їх концентрацій. Показано, що 

сполуки запобігали адсорбції та проникненню вірусу до клітин (до 30%). 10S-24 значно 

пригнічувала реплікацію ВПГ-1, знижуючи число копій ДНК вірусу на 39% в порівнянні з 

контролем вірусу. В межах концентрацій 33-150 мкг/мл сполуки знижували титр вірусу, 

синтезованого de novo на 93-98% та 99%, відповідно. Показана відсутність віруліцидної 

активності речовин. 

Таким чином, сполуки 10S-23 і 10S-24 (натрієві солі N-(2,2,2-трифтортіоацетил) 

фенілаланіну та N-(2,2,3,3-тетрафтортіопропіоніл) фенілаланіну) можуть бути використані 

для подальшого поглибленого вивчення механізмів їх дії на моделях in vitro та in vivo, та 

розробки ефективних лікарських засобів проти вірусу простого герпесу 1 типу. 

 

«Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента 

України за конкурсним проектом Ф70 Державного фонду фундаментальних досліджень» 

mailto:bilyavskal@ukr.net
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ВПЛИВ ШТУЧНО СТВОРЕНИХ КОМПЛЕКСІВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ 

РЕЧОВИН РІЗНОЇ ПРИРОДИ НА СТІЙКІСТЬ ДО ВІРУСУ СМУГАСТОЇ МОЗАЇКИ 

ПШЕНИЦІ І ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ  

 

Богдан М.М., Коваленко О.Г, Гуляєва Г.Б., Васильєв В.М.  
 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України,  
вул. Академіка Заболотного 154, Київ, 03143, Україна,  

E-mail: b_mi@ukr.net 
 

Вірусні хвороби рослин є однією з причин зниження продуктивності зернових колосових 
культур, які завдають великої шкоди посівам пшениці в Україні. Одним із поширених 
шкодочинних вірусів є вірус смугастої мозаїки пшениці (ВСМП) (Wheat streak mosaic virus, 
WSMV), який може викликати мозаїку листків, некрози пагонів, інгібування ростових процесів, 
зменшення вмісту хлорофілу, порушення процесу формування зерна і погіршення його якості, 
зменшення кількості зерен у колосі та їхньої маси, що в цілому призводить до суттєвого 
зниження врожаю.  

Метою нашої роботи було вивчення штучно створених комплексів біологічно активних 
речовин (БАР) як індукторів стійкості пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) до ВСМП та її 
продуктивності. 

В нашій роботі ми застосовували штучні комплекси БАР різного складу сформовані на 
основі гліканів, гліколіпідів та тіосульфонатів, що включали глюкан (Г) Ganoderma adspersum 
(Schulzer) Donk, манан (М) з клітин Candida maltosа, рамноліпід (РЛ) Pseudomonas sp. SP-17 та 
метилтіосульфонат (МТС). З цих речовин формували надмолекулярні структури по типу 
ліпосом. Досліджували наступні комплекси БАР: РЛ (Pseudomonas sp) + МТС + Г  
(G. аdspersum); РЛ + МТС + М (C. maltosа); РЛ + МТС.  

Результати імуноферментного аналізу показали, що за передпосівної обробки насіння 
пшениці у концентрації 10 мг/л комплексами БАР після інфікування ВСМП вміст антигенів на 
14 добу знижувався у 1,3–1,9 рази. 

Для дослідження обробки насіння пшениці комплексами БАР та впливу вірусного 
інфікування на активність фотосинтетичного апарату застосовували метод індукції 
флуоресценції хлорофілу, зокрема визначали параметр, що за літературними даними найбільш 
характеризує вплив вірусної інфекції, а саме їх паталогічну дію на функціональний стан – 
коефіцієнт плато (Kpl), який характеризує відносну кількість не активних реакційних центрів 
щодо їх загальної кількості. Показано зростання Kpl у ВСМП-інфікованих рослин у 0,8 рази, а 
отже, і кількісті QB-невідновлювальних комплексів, тоді як обробка комплексами БАР сприяла 
зниженню цього показника у 1,4 рази. 

Дослідження ферицианідвідновлювальної активності тканин коренів рослин пшениці, що 
є відображенням мембранного потенціалу, показало її зниження у ВСМП-інфікованих рослин, 
тоді як обробка насіння комплексами БАР сприяла зростанню цього показника, що віддзеркалює 
покращання функціонального стану кореневої системи. 

Показано, що за обробки насіння комплексами біологічно активних речовин у 
концентрації 10 мг/л маса зерна пшениці зростала по відношенню до інфікованих рослин у 1,8–
2,4 рази, хоча була нижчою до інтактних рослин.  

Отже обробка штучно створеними комплексами біологічно активних речовин на 14 добу 
після інфікування ВСМП мала захисний ефект, що позначався на зниженні вмісту антигенів, 
призводячи до позитивних змін рослинного метаболізму: поліпшення функціональної активності 
листків та зростання мембранного потенціалу коренів. Відповідно покращання рослинного 
метаболізму ВСМП-інфікованих рослин за обробки штучними комплексами біологічно активних 
речовин, порівняно з інфікованими рослинами без обробки, сприяло суттєвому зростанню 
зернової продуктивності пшениці.  
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Гетерогенність вірусних і бактеріальних популяцій ‒ поширене в природі явище. 

Загальновідомим є той факт, що гетерогенна система відмічається більшою різноманітністю і 

підвищеною здатністю до адаптації. Однією з причин гетерогенності популяції бактерій є 

процес дисоціації. Розщеплення бактерій на варіанти призводить до розширення границь 

виживання виду і являє собою адаптацію на рівні популяції. Біологічне значення процесу 

дисоціації у бактерій полягає у виживанні виду при несприятливих умовах у формі одного з 

варіантів. Отже вивчення даного процесу має важливе наукове значення.  

Pantoea agglomerans поширена в багатьох різноманітних природних середовищах, як 

коменсал, епіфіт або ендофіт рослин та тварин. Штами P. agglomerans є чутливими до 

полівалентних вірулентних фагів, зокрема фагів деревних патогенів, таких як Erwinia 

amylovora.  

У цієї бактерії доволі часто спостерігається процес дисоціації, при якому пігментовані 

колонії втрачають жовте забарвлення. Частота виникнення дисоціантів, як правило, складає 

10
-3

–10
-4

. Також встановлено, що даний тип дисоціації супроводжується втратою синтезу 

тіаміну.  

Дослідження дисоціації проводили на культурі P. agglomerans 9/7-2, однак 

спонтанного виникнення дисоціантів не спостерігали. Для виявлення депігментованих 

колоній в даній роботі використали бактеріофаг KEY/25. Було встановлено, що стійкі до 

фаголізису колонії включали як жовтопігментовані, так і депігментовані варіанти. Серед 

одержаних варіантів від 30 до 50% клонів втрачали жовтий пігмент. Тим не менш вони були 

чутливими до іншого фагу FAN, який входив до одного з ізолятів E. amylovora. При вивченні 

кінетики адсорбції фагів KEY/25 і FAN на культурах P. agglomerans 9/7-2 і на R-мутантних 

клонах було встановлено, що фаг KEY/25 не адсорбується на R-клонах (25(0)1 і 25(1)1). 

Скоріше за все це свідчить про зміну зовнішньої клітинної оболонки, яка корелює з втратою 

пігментації. На відміну від цього фаг FAN адсорбується до клітин як вихідного штаму  

P. agglomerans 9/7-2, так і депігментованих варіантів бактерій, для яких, скоріше за все, 

бактеріальний рецептор є доступним.  

Таким чином, фагочутливість P. agglomerans є показовою у випадку появи 

депігментованих дисоціантів, які можуть бути одержані як клітини, що вижили після фагової 

інфекції. Запропонований авторами підхід дозволить вивчити процес дисоціації і синтез 

каротиноїдів у P. agglomerans.  
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Бактеріофаги – найчисленніші організми на Землі з популяцією, що перевищує 10
30

 

вірусних частинок. Причому сумарна чисельність зумовлена не лише величезною кількістю 

вірусних частинок, а й досить значним видовим різноманіттям. Досить мало досліджень 

присвячених вивченню фагів на території Антарктиди. Зазвичай дослідження в Антарктиці 

спрямовані на комплексну характеристику біорізноманіття наземних та морських екосистем 

на всіх рівнях організації вивчення стратегій виживання антарктичних організмів під 

впливом екстремальних факторів. З точки зору комплексного підходу до досліджень 

екосистем, увагу слід приділити й вірусам мікроорганізмів Антарктиди. 

Робота була спрямована на виявлення та аналіз вірусних часток методом електронної 

мікроскопії (ЕМ). Результати дослідження показали різноманіття вірусних часток: 

 фаги з довгим не скоротливим хвостовим відростком (довжина відростку 150-160 нм, 

розмір головки 50-60 нм), відростки закінчуються конусовидним звуженням; 

 фаги з довгим не скоротливим хвостовим відростком та видовженою головкою 

(довжина відростку 200-230 нм, розмір головки 90-100 х 50-55 нм), відростки закінчуються 

конусовидним звуженням; 

 фаги з коротким не скоротливим хвостовим відростком (розмір головки 60-70 нм); 

 фаги з довгим не скоротливим хвостовим відростком (довжина відростку 130-150 нм, 

розмір головки 50-60 нм), відростки закінчуються базальною пластинкою з виростами; 

 дефектні бактеріофаги: скоротливі хвостові відростки структурних елементів 

віріонів (уламки хвостових відростків, скорочені чохли хвостових відростків), (довжина 110-

120 нм); 

 нитковидні структури з каналом та нуклеїновою кислотою (розмір 670 нм); 

 дефектні бактеріофаги: пусті головки різного розміру (від 30х40 нм до 70х80 нм). 

Антарктичні фаги мають чисельне різноманіття та потребують детального вивчення. 

Досліджувані фаги мають не характерні властивості, а саме: не утворюють негативних 

колоній, а лише – плями лізису на бактеріальних культурах, виділених із антарктичних 

зразків. Залишається багато питань стосовно різноманіття Антарктичного біосвіту, які 

потребують свого вивчення.  

Отже, проведено елекронномікроскопічний аналіз ґрунтових зразків та 

продемонстровано наявність бактеріофагів, представлених різними морфологічними групами 

порядку Caudovirales.  

Автори висловлюють подяку Національному антарктичному науковому центру 

Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації за надання зразків 

для досліджень та підтримку. 
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Представники сімейства герпесвірусів (ГВ) надзвичайно широко поширені в людській 

популяції. Герпетична інфекція може виявлятися в різних клінічних формах: від довічної 

латентної персистенції до лімфопроліферативних станів, також вони  викликають тяжкі 

порушення ембріонального розвитку аж до загибелі плоду, хвороби новонароджених, 

неврологічні порушення. глухоту й сліпоту. ГВ здатні вражати центральну нервову систему 

та призводити до енцефалітів зі смертельним результатом. ВПГ і ЦМВ відносяться до 

збудників захворювань, що передаються статевим шляхом. У більшості інфікованих осіб ГВ 

перебувають у латентному стані, однак під дією багатьох зовнішніх та/або внутрішніх 

факторів відбувається реактивація. Найбільш важкі наслідки спостерігаються при розвитку 

імунодефіцитних станів. Небезпека представляє також відсутність чітких диференціюючих 

клінічних ознак, що нерідко спостерігається при маніфестації інфекцій, спричинених ГВ. 

Наведені дані показують актуальність проведення лабораторної діагностики, яка необхідна 

для надійного встановлення діагнозу, визначення форми і стадії захворювання, своєчасного 

початку лікування і моніторингу терапії. 

З метою виявлення ГВ серед населення м. Кременчук нами було використано два 

основних методи: серологічний і молекулярно-біологічний. В серологічному методі 

визначали антитіла до ВПГ або ЦМВ шляхом імуноферментного аналізу (ІФА), 

молекулярно-біологічному виявляли геномну ДНК ГВ методом полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР). 

Всього було досліджено 74 зразки сироватки крові (з них на дослідження ВПГ було 

направлено 36 зразків, а ЦМВ - 38 ). Найчастіше ВПГ виявлявся у віковій категорії 21-30 

років – 12 позитивних відповідей (46% від загальної кількості позитивних відповідей). 

Досить високий рівень виявлення ВПГ, спостерігався у групі віку від 31 до 40 років – 6 

зразків (24%). Не виявлено антитіл до ВПГ у біологічних зразках від осіб у віці старше 60 

років. У поодиноких випадках антитіла проти ВПГ виявляли у дітей молодше 16 років і 

пацієнтів старше 60 років. З 38 зразків, що надійшли в лабораторію для дослідження на 

наявність антитіл проти ЦМВ: 34 зразки були отримані від дітей у віці до 5 років (89%), а 4 

зразка були отримані від жінок у віці від 31 до 40 років з викиднями в анамнезі (11%). 

Позитивний результат був у всіх випадках. Це може бути пояснено тим, що основним 

джерелом зараження дітей є матері-носії ЦМВ.  

Ретроспективний аналіз за останні три роки свідчить про підвищення рівня 

захворюваності на герпесвірусну інфекцію серед населення м. Кременчук, тому своєчасна 

діагностики герпесвірусних інфекцій, та моніторинг за групами ризику дозволить поліпшити 

здоровʼя населення, підвищити якість життя інфікованих осіб і збільшити народжуваність 

здорових дітей. 
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Останнім часом відмічено високий інтерес до вивчення наночасток (НЧ) та розробки 

нанотехнологій у різних галузях народного господарства. Зокрема, на їх основі розробляють 
ветеринарні препарати, розглядається можливість їх використання як ад'ювантів при 
розробці нових вакцин. При конструюванні вакцин НЧ використовують в якості векторів для 
доставки імунокомпетентних білків. З іншої сторони, НЧ здатні зв'язувати антиген, що 
призводить до направленого поглинання його макрофагами. Деякі НЧ володіють 
антивірусними властивостями, здатні блокувати активні центри клітин і тим самим 
запобігати проникненню в них вірусів. 

Біофізичні властивості більшості НЧ досліджені недостатньо. Тому, метою нашої 
роботи було дослідити антивірусні властивості НЧ для подальшої розробки нових 
імунобіологічних та хіміотерапевтичних противірусних препаратів. 

В дослідах використовували штам Porcine teschovirus-1 «Дніпровський-34», цитрати 
отримані з наночасток Ti, Se, I, S, Ce, Zn, Al, Co, V, Ni, СеО2 та НЧ Аl2О3, SiO2 і бентоніту. 
Освіження, накопичення вірусу та визначення антивірусної активності НЧ проводили в 
перещеплюваній культурі клітин нирки ембріону свині (СНЕВ) з використанням 
загальноприйнятих методик. Очищення вірусу проводили хлороформом. Суспензії НЧ перед 
використанням автоклавували та перевіряли на стерильність. 

За лікувально-профілактичною схемою в пробірки з моношаром культури клітин 
вносили десятикратні розведення вірусної суспензії в об’ємі 0,1 см

3
, потім у ці ж пробірки 

вносили по 0,1 см
3
 дослідних НЧ в максимально допустимій концентрації. За віруліцидною 

схемою – експозицією очищеної вірусної суспензії та досліджуваних НЧ витримували 
впродовж 3 години у співвідношенні 1 : 1. Після чого готували десятикратні розведення 
отриманої суспензії в живильному середовищі й вносили по 1,0 см

3
 на пробірку з моношаром 

культури клітин. Як контроль використовували вірусну суспензію, яку інкубували 
відповідно до схем в тих же умовах, але без застосування НЧ. Стан моношару культури 
клітин СНЕВ на наявність цитопатичної дії контролювали кожні 24 години під мікроскопом, 
а через 7 діб остаточно проводили облік результатів та визначали титр інфекційної 
активності вірусу у дослідних та контрольних пробірках.  

Встановлено, що за лікувально-профілактичною схемою НЧ Ce, СеО2, Аl2О3 та 
бентоніту проявляли виражену антивірусну активність, знижуючи інфекційний титр вірусу 
на 1,5-2,0 lg ТЦД50/см

3
. Інші НЧ проявляли значно меншу антивірусну активність або не 

були активними. 
При вивченні віруліцидної дії встановлено, що НЧ Ті, суміш НЧ І+S в досліджуваних 

концентраціях інактивували вірус, знижуючи титр на 4,0-5,0 lg ТЦД50/см
3
. НЧ Ni та Al 

знижували титр вірусу на 2,5 та 2,0 lg ТЦД50/см
3
 відповідно. НЧ Zn, Co, V, CeO2, SiO2, 

бентоніту та суміш НЧ Se+I володіли помірною віруліцидною дією, знижуючи титр 
інфекційної активності вірусу на 0,5-1,5 lg ТЦД50/см

3
. 

Одержані результати свідчать про перспективність подальшого дослідження 
антивірусної активності та механізму антивірусної дії НЧ, вивчення впливу НЧ на біологічні, 
фізико-хімічні, морфологічні, імуногенні та антигенні властивості вірусів. 

mailto:biopreparat@mail.ru
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Резкое увеличение мобильности населения, глобализация современных миграционных 

процессов сопровождается стремительным распространением вирусных инфекций, 

переходом их с уровня природно-очаговых на уровень эпидемических, пандемических. 

Указанные вызовы требуют разработки эффективной тактики противовирусной защиты. 

В связи с непредсказуемостью мутационных процессов, а также расширением спектра 

возможных возбудителей применение вакцинации не может обеспечить адекватную защиту 

групп риска от заболевания. Проведение общегигиенических и общесанитарных 

мероприятий с применением препаратов антисептиков позволяет существенно снизить 

возможность распространения очагов инфекции. Но в случае контакта с больным, а также в 

очаге заболевания, актуальными становятся препараты, обеспечивающие барьерную защиту 

(вирулицидное действие). Эффективными являются препараты, стимулирующие 

формирование неспецифической противовирусной резистентности (интерфероны и их 

индукторы: природные и синтетические). Применение препаратов с четкой мишенью 

действия, препаратов, направленных на конкретные стадии репродукции вирусов 

(аномальные нуклеозиды, ингибиторы ферментов), оправдано в случае, когда известен 

возбудитель заболевания и особенности его репродукции. Еще одним эффективным 

направлением является применение веществ, влияющих на патологическую реакцию 

клетки/организма в условиях вирусной инфекции (препараты ингибиторы патологического 

оксидативного стресса). Отдельно следует отметить группу препаратов, влияющих на 

каскадные внутриклеточные сигнальные пути. Мишень таких препаратов – некодирующие 

нуклеиновые кислоты, выполняющие в клетке регуляторно-транскрипционные функции. 

Применение существующего на данный момент спектра лекарственных средств 

требует глубокого понимания этапа, интенсивности, особенности течения инфекционного 

процесса. И даже такой подход не может предупредить развитие побочного патологического 

ответа, что обусловлено как индивидуальными особенностями организма, так и системными 

эффектами противовирусных препаратов. Современные представления о вироме и его роли в 

поддержании гомеостаза организма позволяют объяснить целый ряд наблюдаемых 

токсических эффектов рекомендуемых ВООЗ таргетных противовирусных препаратов: 

воздействие не только на возбудителя, но и на естественные составляющие вирома 

организма вызывает запуск каскадной реакции нарушения функционирования микробиома, а 

как следствие – всего организма. 

Такие побочные эффекты отсутствуют или минимальны в случае применения 

препаратов, модулирующих патологический ответ клетки/организма на вирусное 

инфицирование, блокирующие ранние стадии вирусного инфекционного процесса, 

активирующие неспецифическую противовирусную защиту организма, предоставляя 

организму таймаут для формирования адекватного специфического иммунного ответа. 
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Технологія виробництва препаратів, в склад яких входять компоненти крові людини, 

повинна включати певні етапи інактивації/видалення збудників вірусних інфекцій. 

Необхідність впровадження вірусінактивації продиктована ризиком інфікування пацієнтів 

збудниками вірусних інфекцій в результаті проведення терапії препаратами крові. Такими 

збудниками є віруси, тропізм яких передбачає можливість розмноження в клітинах крові 

людини, що поряд з гемотрансмісивним механізмом їх розповсюдження призводить до 

ризику контамінації сировини для виробництва препаратів крові. Ризик контамінації плазми 

збудниками гемотрансмісивних інфекцій в значній мірі пояснюється особливостями 

репродукції цих вірусів. В більшості випадків гемотрансмісивні віруси призводять до 

розвитку персистуючої або латентної інфекції, яка супроводжується пригніченням імунної 

системи, відсутністю яскраво виражених симптомів, невисоким рівнем вмісту серологічних 

маркерів в плазмі, та, відповідно, тривалим періодом імунологічного вікна. Тому не 

зважаючи на необхідність дотримання жорстких вимог до контролю вірусної безпечності 

донорської плазми, згідно міжнародним вимогам, від виробників препаратів крові 

вимагається обов’язкове впровадження валідованої технології інактивації/видалення вірусів. 

Згідно існуючих міжнародних вимог, які вимагають аргументації доцільності 

використання того чи іншого вірусу, МВ було умовно поділено на такі, що дозволяють 

моделювати інактивацію безпосередньо природних контамінантів та такі, що дозволяють 

оцінити потенціал валідованої системи до інактивації/видалення широкого спектру 

контамінантів із значною різницею у фізико-хімічних властивостях. 

Метою роботи було дослідити вірусінактивуючий еффект солвент/детергентної 

обробки (S/D) з послідуючою хроматографічною очисткою та теплової обробки на моделі 

технологічного процесу виготовлення фактору згортання крові. 

В роботі були використані наступні віруси: аденовірус людини 5 серотипу (Ад-5),  

вірус простого герпесу 1 типу, штам вірусу (ВПГ-1/ УС), ентеровірус свиней серотип 1 (вірус 

хвороби Тешена) (ЕВС-1) – штам „Закарпатський” отриманий з Інституту 

сільськогосподарської мікробіології (Чернігів, Україна), та вірус везикулярного стоматиту 

(ВВС) - штам Індіана. 

Встановлено, що запропонована технологія забезпечує ефективну інактивацію 

оболонкових ДНК та РНК-вмісних вірусів. У процесі S/D-обробки максимальне зниження 

титру інфекційності для випробуваних вірусів спостерігається протягом 4 годин з моменту 

внесення суміші, отримані результати ідентичні даним обробки протягом 6 годин. В процесі 

теплової інактивації при 80
о
С максимальне зниження титру інфекційності для випробуваних 

вірусів спостерігається протягом 48 годин, що ідентично результатам обробки протягом 72 

годин. Зниження титру інфекційості ентеровірусу свиней свідчить про високий потенціал до 

інактивації/елімінації безоболонкових вірусів людини з контактним шляхом передачі: 

парвовірусу В19 та HAV. Широкий діапазон фізико-хімічних та біологічних властивостей 

інактивованих модельних вірусів дозволяє стверджувати, що технологія має високий 

потенціал до інактивації потенційних контамінантів плазми крові, природа яких ще не 

встановлена. 
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За останні десятиріччя всесвітній фармацевтичний ринок насичувався десятками 

нових противірусних препаратів, але проблема профілактики і терапії найбільш 

розповсюджених вірусних інфекцій не вирішена. Тому пошук активних хіміотерапевтичних 

засобів проти збудників вірусних інфекцій залишається актуальним і перспективним 

завданням. 

У зв’язку з цим метою нашої роботи було дослідження протифагових властивостей 

гідразонів – похідних нікотинової кислоти. 

Об’єктом дослідження були 2 гідразони – похідні нікотинової кислоти (2-гідрокси-

бензоїлгідразон 4-диметиламінобензальдегіду (І) та нікотиноїлгідразон  

4-диметиламінобензальдегіду (ІІ), синтезовані на кафедрі загальної хімії Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, та їх комплекси зі станумом (відповідно 

сполуки ІІІ та IV).  

Протифагову дію досліджуваних сполук перевіряли на модельній системі 

Staphylococcus aureus – полівалентний стафілококовий бактеріофаг. 

Протифагову активність визначали модифікованим методом титрування бактеріофага 

за Граціа (метод агарових шарів). Для визначення протифагових властивостей сполук 

бактеріофаг інкубували в стерильному фізіологічному розчині, що містив 25, 50 и 100 мкМ 

досліджуваних сполук, після чого використовували згідно з класичною методикою.  

Облік результатів проводили, підраховуючи кількість негативних колоній на 

бактеріальному газоні у досліді та в контролі. Антифагову активність виражали у відсотках 

інактивації.   

Серед досліджених сполук найбільшою антифаговою активністю вирізнялися 

комплекси гідразонів зі станумом. Причому найпотужнішу антифагову дію виявив комплекс 

ІV. Інтенсивність інгібування активності бактеріофага у присутності 50 мкМ даної речовини 

складала 99% у порівнянні з контролем. Речовина в концентраціях 25 та 100 мкМ також мала 

чітко виражений пригнічувальний вплив – 98 та 96% відповідно.   

Для комплексу ІІІ спостерігалася така ж закономірність, але у зворотньому напрямку: 

за концентрації речовини 50 мкМ антифагова активність становила  95 %, за концентрацій 25 

та 100 мкМ –  86% та 88% відповідно.  

Сполука II найкраще проявила антифагові властивості в концентрації 50 мкМ, при 

цьому її активність складала 64% у порівнянні з контролем. При концентрації 25 мкМ та 100 

мкМ антифагова активність становила 50% та 52% відповідно. Сполука І також діяла в усіх 

концентраціях і виявила пряму залежність ефекту від концентрації. Інгібування активності 

бактеріофага при концентраціях 25, 50 та 100 мкМ складало 48%, 57% та 59% відповідно. 

Отже, нами встановлено, що нікотиноїлгідразон 4-диметиламінобензальдегіду 

проявляє більш високу пригнічувальну дію щодо стафілококового бактеріофага, ніж  

2-гідрокси-бензоїлгідразон 4-диметиламінобензальдегіду. Присутність стануму підвищує 

антифагову активність обох сполук.  
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На сьогодні пробіотичні препарати розглядаються як найбільш перспективні засоби 

проти багатьох патогенів, оскільки доказана провідна роль нормобіоти організму в 

збереженні її здоров'я. Розробка протиінфекційних препаратів нового класу на основі 

метаболітів пробіотичних штамів потребує адекватної моделі визначення активності.  

На погляд багатьох науковців культура клітин є найбільш зручною моделлю для первинної 

оцінки противірусної активності препаратів в умовах in vitro.  

Метою роботи було дослідження противірусної активності метаболітів пробіотичного 

штаму Lactobacillus rhamnosus GG (LGG ATCC 53103).  

Матеріали та методи. Дослідження проводили на культурах клітин ліній Vero, HeLa та 

Hep-2 (зі щільністю 0,5Ч10
6 

клітин/мл). Моношар клітин обробляли різними концентраціями 

метаболітів LGG (0,3; 0,2; 0,1 мкг/мл) та через 24 години вносили клінічні штами 

ентеровірусів. Про вплив метаболітів пробіотичного штаму судили за вірусіндукованим 

цитопатичним ефектом та титром інфекційної активності ентеровірусів. 

Результати та їх обговорення. Визначено, що взяті до дослідів клітинні лінії 

проявляли різну чутливість до дії метаболітів лактобацил; максимальна толерантна доза 

(MTД) для всіх культур клітинних ліній становила 0,3 мкг/мл. Інгібуюча доза, що 

зменшувала кількість життєздатних клітин на 50 % (ІД50) для клітин лінії Vero склала  

0,6 мкг/мл, а для ліній HeLa та Hep-2 – 0,5 мкг/мл, відповідно. 

Через 24 години після обробки клітинних культур метаболітами проводили їх 

інфікування клінічними штамами ентеровірусів. Стан клітин на наявність цитопатичної дії 

контролювали кожні 24 години в інвертованому мікроскопі, а через 96 годин визначали титр 

інфекційної активності вірусів в дослідних і контрольних лунках.  

Встановлено, що у пробах з метаболітами LGG інфекційна активність клінічних 

штамів ентеровірусів знижувалась через 24 год, в 1,5-1,7 (р<0,05) рази, а через 96 год – в 3,6-

5,7 разів (р<0,01). Кращі результати було отримано при застосуванні MTD: обробка 

клітинних культур метаболітами в кількості 0,3 мкг/мл сприяла зниженню титру вірусів на 

2,77±0,11 lg ТЦД50/см
3
, 2,83±0,11 lg ТЦД50/см

3
 та 2,94±0,13 lg ТЦД50/см

3 
відповідно для 

клітин ліній Vero, HeLa та Hep-2. 

Таким чином експериментально встановлено противірусну дію метаболітів 

пробіотичного штаму Lactobacillus rhamnosus GG. 

Отримані дані дають змогу рекомендувати штам Lactobacillus rhamnosus GG для 

подальшого доклінічного і клінічного дослідження з метою відбору найбільш ефективних 

пробіотичних штамів для створення противірусних препаратів нового класу. 
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В умовах сучасного інтенсивного сільського господарства і рослинництва важливим 

завданнясм є підвищення продуктивності сільськогомподарських рослин. Між тим, 
поширення інфекційних хвороб серед рослиного світу обумовлює значні втрати продукції 
рослинництва. Одним із резервів збереження агроекологічного потенціалу є розробка 
безпечних для людини засобів захисту рослин від вірусних, бактеріальних та грибних хвороб 
і комах-переносників. В наш час боротьба з хворобами продовольчих, кормових і технічних 
культур ведеться завдяки обмеженню чисельності комах-переносників за допомогою 
хімічних засобів, пестицидів та афіцидів, переважно синтетичного походження. Це значною 
мірою сприяє забрудненню продуктів харчування та довкілля токсичними продуктами, а 
також призводить до появи резистентних до хімічних ядів форм патогенів та шкідників.  

Стосовно вірусних захворювань рослин головною проблемою є те, що віруси, на 
відміну від інших патогенів, у своїй життєдіяльності тісно переплетені з клітиною свого 
хазяїна, позаяк не мають власних систем метаболізму і регенерації енергії. Відтак для свого 
відтворення використовують відповідні ресурси і механізми рослин. Саме тому всілякі 
спроби дослідників «убити» вірус і тим убезпечити рослину від причинюваної ним шкоди, як 
правило, були приречені на неуспіх, а використання для таких цілей синтетичних препаратів 
ще й ускладнювали проблеми оздоровлення довкілля. Однак з розвитком наших знань про 
механізми «самозахисту» рослин.були відкриті нові шляхи і підходи до оздоровлення та 
захисту рослин від вірусів, котрі базуються на принцирах профілактики хвороб за 
допомогою речовин перважно біологічгого походження, аналогічних тим, які запрограмував 
клітинний геном для для збереження та відтвореня хазяїна. Зараз нам відомо вже декілька 
рівнів і механізмів, на які можна вплинути на перебіг вірусного патогенезу і захисних 
реакцій за допомогою штучних уліциторів. Одни із них базується на розробленій нами 
білково-вуглеводній концепції і рецептор-індукторній моделі.  

У відповідності з теоретичними передбаченнями автора цієї праці розробляється 
новий підхід до терапії та профілактики вірусних хвороб рослин – біотерапії. Він оснований 
на вияленні та вивченні механізму дії природних глікополімерів-аналогів клітинних 
синальних речовин серед продуктів метаболізму сапрофітної мікрофлори рослин і довкілля. 
На цьому шляху вже виявлено немагло глікополімерів, які, подібно ендогенним речовиам 
такого характеру, можуть слугувати як індуктори та еліцитори неспецифічних захисних 
реакцій у рослин. Проблема полягає лише у тому, яким чином подібні речовини «донести» 
до клітинних мішеней, зважаючи на анатомо-фізіологічні особливості рослин, а саме: 
відсутність шляхів активного поглинання вірусів і екзогенних біополімерів, наявність 
напівпроникної кутикули і жорсткоїї клітинної сінки у рослин тощо.  

Між тим і тут природа рослин підказала шляхи до вирішення даної проблеми, Деякі 
рослини і мікроорганізми у процесі сумісної еволюції здобули властиивість продукувати 
гдрофобні і дифільні речовини - біосурфактанти, які здатні порушувати сруктуру поверхні і 
цілісність цитоплазматичних мембан і в такий спосіб «відкривати ворота» не лише для 
вірусів, але й екзогенних біополімерів, що виконують роль сигнальних молекул. У своїй 
практичній роботі для цієї мети ми використовуємо хімічні аналоги аліцинів – фітонцидів 
яаснику і цибулі, а також гліколіпіди різного складу, що продукуються бактеріями. На цьому 
шляху нами вже сворено ряд комплексних препаратів, які мають широкий спектр біологічної 
дії і показали себе як перспективні засоби для оздоровлення і захисту рослин від вірусів. 

mailto:udajko@ukr.net
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Етери тіосульфокислот – тіосульфонати – сірковмісні біологічно активні сполуки, 

синтетичні аналоги природних регуляторів метаболізму фтонцидів, зокрема, активного 

чинника часнику (Allium sativum L.). Тіосульфонати є сильними сульфонілюючими агентами – 

більш реакційно здатними, ніж звичайно вживані дисульфіди і більш стійкими, ніж реакційно 

здатні сульфонгалогеніди. Завдяки широкому спектру протимікробної та високому індексу 

біологічної дії, тіосульфонати запропоновані як пестициди, консерванти фруктів та овочів. З 

огляду на вказані властивості, а також через їхню високу стабільність і низьку цитотоксичність 

ці сполуки є перспектиними лікарськими субстанціями. Встановлено, що в процесі 

біотрансформації тіосульфонати перетворюються на інші сполуки сульфуру, зокрема аліцин, 

діалілсульфіди, вінільні сульфуровмісні похідні – S-алілцистеїн та D-алілмеркаптоцистеїн. 

Показано, що S-алілцистеїн знижує рівень холестерину у крові і, завдяки пригніченню 

агрегації й адгезії тромбоцитів, запобігає тромбоутворенню у теплокровних, і як може 

викристовуватись для полегшення перебігу серцево-судинних патологій. Він має 

антиоксидантні властивості, пригнічує ріст ракових клітин, втручаючись в клітинний цикл . 

У теоретичному плані заслуговує на увагу вивчення нуклеофільних реакцій аміногрупи 

тіосульфонатів (ацилювання, алкілування, арилювання, взаємодія з альдегідами), а у 

практичному – дослідження ролі структури тіосульфонатів на їхню реакційну здатність та 

біологічну активність. Між тим, недоліком цих сполук є їхня висока гідрофобність та 

нерозчинність у водному середовищі. Відтак наші спроби виявити у тіосульфонатів 

антифітовірусну активність у вільному стані були безуспішними.  

Для подолання труднощів на шляху експериментального випробування тіосульфонатів 

як засобів обмеження шкодочинності фітовірусних інфекцій нами було  зроблено спробу 

включити ці сполуки у комплексні препарати, структурними інгредієнтами котрих були також 

грибні полісахариди та бактеріальні гліколіпіди, що мають у своєму складі гідрофільні 

карбоксильні групи. В результаті теоретичних розрахунків та емпіричних пошуків нами було 

сформовано надмолекулярні структури, в які було введено також і метилові та етилові етери 

тіосульфокислот. Такі комплекси мали високу фізико-хімічну стабільність, утворювали у 

водному середовищі стійкі емульсії і в’явились цілком доступними для різних біологічних 

систем.   

Попередні випробування отриманих комплексних сполук, показали, що вони суттєво 

впливають на фізіолого-біохімічні процеси в рослинах, забезпечуючи стійкість останніх до 

вірусних і інших інфекційних агентів. Встановлена також безпосередня дія надмолекулярних 

комплексів на частки вірусу тютюнової мозаїки та реалізацію їхньої інфекційної активності, 

що залежала однак від виду рослини-хазяїна. Показано, що вірусостійкість, індукована у 

рослин штучними комплексами, формується за участю вірусного геному. Про це свідчить 

чутливість індукованої стійкості до інгібітора клітинної ДНК-залежної РНК-полімерази 

актиноміцину Д.  

Наразі досліджується вплив комплексних сполук на поширення і репродукцію вірусів 

мозаїки сої, смугастої мозаїки пшениці в рослинах сої та пшениці. Вивчається вплив створених 

штучних комплексів на схожість, динаміку проростання та продуктивність і структуру врожаю 

піддослідних рослин, а також оцінюються можливості їх використання. 
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Гладіолуси користуються широкою популярністю як у нашій країні, так і в усьому 

світі. За багатством колірних відтінків вони не мають собі рівних серед інших квіткових 

культур, що вирощуються на зріз. Вірусні хвороби, уражуючи декоративні культури, 

призводять до зниження їх декоративних якостей та зменшення видового різноманіття. На 

гладіолусах вірусні інфекції, як правило, поширюються дуже швидко та викликають значні 

втрати. Оскільки гладіолуси, в основному, розмножуються вегетативно, вірусна інфекція 

передається з покоління в покоління з бульбоцибулинами. Для підвищення якості 

посадкового матеріалу і мінімізації зараження вірусами різних сортів важливе значення 

набуває своєчасна діагностика. Таким чином, виявлення джерела інфекції, зокрема наявності 

збудника у посадковому матеріалі, є перспективним для зупинки поширення вірусів 

гладіолусів та попередження розвитку епіфітотій. 

Метою роботи було виявлення та ідентифікація збудників хвороб рослин роду 

Gladiolus. 

Обстеження насаджень рослин Gladiolus сорту ‘Belladonna’ були проведені в  

Полтавській області у 2011-2016 роках. Вірусоподібні симптоми у вигляді мозаїки  виявляли 

кожного літа (в липні-серпні) лише на листках гладіолусів. Методом біологічного тестування 

на рослинах-індикаторах доведена інфекційна природа захворювань гладіолусів. Так, на 

листках Chenopodium quinoa були чітко помітні некрози з характерною облямівкою.  

Їх кількість становила від 15 до 35 штук на листок, з часом вони зливалися. Інфекцію з 

Chenopodium quinoa передано на рослину-хазяїна – гладіолус. За допомогою 

імуноферментного аналізу визначено, що в рослинному соці гладіолусів містилися високі 

концентрації антигенів вірусу огіркової мозаїки (ВОМ). У зразках рослин гладіолусів 

(листках і бульбоцибулинах) методом електронної мікроскопії виявлено сферичні частки 

діаметром близько 30 нм. Був застосований метод ЗТ-ПЛР з використанням розроблених 

співробітниками кафедри вірусології праймерів до гену капсидного білка ВОМ. У зразках 

гладіолусів було виявлено ген капсидного білка розміром 500 пар основ. За серологічними, 

біологічними та морфологічними властивостями виявлений вірус є вірусом огіркової 

мозаїки. У подальшому було проведено філогенетичний аналіз гену капсидного білка ізоляту 

ВОМ, виділеного з рослин гладіолусів, вирощених у Полтавській області. Філогенетичний 

аналіз показав, що полтавський ізолят ВОМ, виділений з гладіолусу, представлений у першій 

підгрупі групи А та є спорідненим з ізолятами ВОМ, виділеними з овочевих культур 

України, Австрії, Словенії, Сербії, Угорщини, Словаччини та Венесуели. Таким чином, 

гладіолуси можуть бути резерватором ВОМ та джерелом інфекції для важливих 

сільськогосподарських культур. 
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В теперішній час спостерігається повторне зацікавлення світової наукової спільноти 

дослідженням бактеріоцинів. Глобальне поширення бактеріоциногенії, різноманітні 

механізми антимікробної активності і можливість впливу виключно на окремі види 

мікроорганізмів дозволяють вважати дані речовини перспективними як з фундаментальної, 

так і з практичної точки зору. В проведених нами раніше дослідженнях було встановлено, що 

низькомолекулярні бактеріоцини Pectobacterium carotovorum (каротоворіцини) здатні 

проявляти роздільну активність по відношенню до чутливих індикаторних культур. 

Метою даної роботи було детальне вивчення властивостей низькомолекулярних 

бактеріоцинів Pectobacterium carotоvorum subsp. carotovorum. 

Для проведення досліджень було виділено каротоворіцини P. carotovorum із 

японського штаму J2 та культур Б1-Б26, ізольованих в різних регіонах України. Встановлено, 

що дані речовини відрізняються за ступенем кілерної активності відносно використаних 

індикаторних штамів, що проявлялось утворенням зон лізису діаметром від 3 до 20 мм із 

найвищою активністю щодо E. coli BЕ. Для подальшої роботи було використано 

каротоворіцини штаму P. carotovorum Б4. Отримання вказаних речовин здійснювали шляхом 

індукції налідиксовою кислотою, що свідчить про залежність їх виділення від системи SOS-

репарації клітини-хазяїна. При визначенні молекулярної маси діючих компонентів 

встановлено, що до складу сумарної фракції входять білки 30, 38, 42 і 54 кДа. При подальшій 

очистці було виділено єдиний активний компонент з молекулярною масою 54 кДа. Відомо, 

що низькомолекулярні бактеріоцини P. carotovorum можуть бути споріднені до піоцинів 

Pseudomonas aeruginosa або коліцинів Escherichia coli. Перевірка гомології досліджуваного 

каротоворіцина із піоцинами S1-S5 підтипів показала відсутність серологічної спорідненості. 

Проте, зазначений бактеріоцин штаму P.carotovorum Б4 у складі отриманої нами фракції 

характеризувався вузьким спектром кілерної активності і впливав лише на E. coli BЕ. 

Наведене дозволяє припустити, що виділений білок з молекулярною масою 54 кДа може 

бути гомологічним до коліцинів. Окрім низькомолекулярних бактеріоцинів для  

P. carotovorum характерна наявність високомолекулярних каротоворіцинів (аналогів фагових 

хвостових відростків) і бактеріофага ZF-40. Використання антисироватки до білків даних 

каротоворіцинів і фага показало відсутність їх серологічної спорідненості із піоцинами S1-S5 

підтипів. Методом подвійної імунодифузії встановлено, що низькомолекулярні 

каротоворіцини характеризуються віддаленою гомологією із білками високомолекулярних 

бактеріоцинів P. carotovorum. Фагові структурні компоненти ZF-40 виявляли серологічну 

спорідненість із додатковими білками фракції низькомолекулярних каротоворіцинів P. 

carotovorum Б4 молекулярною масою близько 11 і 20 кДа. Дані білки на вихідній 

електрофореграмі не виявлялись і можуть бути продуктами протеолітичного розщеплення. 

Виявлена гомологія низькомолекулярних каротоворіцинів до високомолекулярних 

бактеріоцинів і фага ZF-40 P. carotovorum описана вперше. 

Таким чином, виділений нами низькомолекулярний бактеріоцин P. carotоvorum subsp. 

carotovorum Б4 з молекулярною масою 54 кДа та коліциноподібною активністю не відповідає 

жодному із описаних на даних момент каротоворіцинів і може бути новим представником 

бактеріоцинів P. carotovorum.  

mailto:maksimenko_l_a@mail.ru
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Вірус Епштейна-Барр (ВЕБ) перший вірус, який був класифікований як онкологічний 

вірус людини. Здатність ВЕБ імморталізувати клітини людського організму є найвищою 

серед усіх відомих трансформуючих вірусів. Найпоширенішими є лімфопрліферативні та 

епітеліальні хвороби, такі, як лімфоми Беркіта та Т-клітин, назофарингіальна карцинома, 

хвороба Ходжкіна та інші.  Не зважаючи на значний вплив ВЕБ на здоров'я людини, зараз не 

існує стандартних та загальноприйнятих препаратів для його лікування. Поєднання методів 

in vitro та комп’ютерного моделювання дозволяють проводити ефективний скринінг великої 

кількості хімічних сполук для створення ефективних противірусних препаратів, а сучасні 

методи молекулярного докінгу дозволяють визначити можливі мішені для перспективних 

сполук.   

Метою роботи було дослідити сполуки трьох класів, а саме аналоги урацилу, тіоцукри 

та похідні амінокислот in silico  та в системі in vitro. Дослідження проводили на культурах  

В-лімфомних клітин Raji (латентно інфікована ВЕБ) та В95-8 (хронічно продукує вірус), з 

використанням МТТ-методу, проточної цитометрії, ПЛР та комп’ютерних програм PASS, 

IdTarget, PharMmapper. 

Застосувавши програму PASS (первинний скринінг біологічної активності сполук), 

було встановлено, що серед всіх досліджуваних класів сполуки виявлені зразки, котрі 

можуть мати противірусну дію, ймовірність була в межах 0,689-0,214, окрім цього  

ідентифіковано протипухлинний ефект, ймовірність в межах 0,412-0,132. Ці властивості 

характерні для сполуки G27 серед аналогів урацилу, SBIO6 - тіоцукрів та 10S-21 – похідних 

амінокислот. 

Проведені in vitro дослідження дозволили визначити показники цитотоксичності, які 

значно варіювали від низької (G27 та SBIO6) та до високої 10S-21. Аналіз противірусної 

активності встановив, що ЕС50 склала 65мкг/мл для G27, 40мкг/мл для SBIO6 та 1мкг/мл для 

10S-21. Було показано, що всі сполуки мають противірусну активність на обох культурах 

клітин.  

За допомогою IdTarget та PharMmapper було показано, що мішенями є ферменти 

необхідні для реплікації вірусної ДНК (протеази, кінази) та білки, що забезпечують каскад 

апоптозу (МАПК, цитохром). Індукція апоптозу є одним з важливих підходів до лікування 

пухлинних захворювань. За допомогою проточної цитометрії з використання флуорохрому 

пропідій йодид детектували апоптотичні клітини на 24, 48 та 72 години після додавання 

досліджуваних сполук. Для сполуки G27 спостерігали декілька піків на гістограмі, що може 

бути свідченням змін у клітинному циклі лімфобластоїдних культур. Проаналізовані дані 

дозволяють припустити, що досліджувані сполуки можливо взаємодіють з білками апоптозу 

та ферментами. 

Такми чином, результати представлених досліджень можуть бути використані для 

моделюванні зв’язку між структурою та активністю речовин, можуть бути застосовані при 

подальшому створенні нових високоактивних  противірусних засобів. 
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На території України зареєстровані численні природні осередки туляремії, де ізольовані 
штами підвиду F. tularensis holarctica, але їх біологічні властивості не вивчені.  

Нами досліджені генотипічні та фенотипічні властивості природних ізолятів 
F.tularensis, що виділені з 1967 по 2016 роки в різних ландшафтно-географічних зонах України 
(Полісся, Лісостеп, Степ). Генотипічну структуру 199 штамів F.tularensis, ізольованих з різних 
джерел,  визначали при застосуванні мультилокусного VNTR-аналізу (MLVA) з наступним їх 
диференціюванням на основі алельних варіантів 4-х поліморфних VNTR-локусів (FT-M3, FT-
M6, FT-M19 і FT-M20). Вірулентність штамів F.tularensis досліджували з використанням двох 
експериментальних моделей: in vitro – при взаємодії збудника туляремії з клітинами 
периферійної крові людини (ПКЛ) (патент UA 37715) та  in vivo – з клітинами паренхіматозних 
органів білих мишей. Цитодеструктивні ушкодження заражених клітин в препаратах, що 
отримані в процесі експериментальної туляремійної інфекції, вивчали цитоморфологічним 
методом. В якості контрольного зразку слугував вакцинний штам F. tularensis 15 Гайського. 

При визначенні генотипічної структури досліджених штамів F. tularensis 
ідентифіковано 44 генотипи (спільних, довгоперсистуючих, унікальних), які за результатами 
отриманих алельних варіацій 4-х VNTR-локусів умовно розподілені на 3 групи (А, В, С). Групу 
А склали 28 генотипів (160 штамів), групу В – 9 генотипів  (25 штамів), групу С – 7 генотипів 
(14 штамів). Ретроспективно виявлено, що штами F.tularensis генотипів групи А циркулюють 
на території різних регіонів України з 70-х років минулого століття, а групи В і С –  з 2000 
року. Починаючи  з 2011 року встановлено появу нових генотипів (А3

1
, А17

1
) в Чернігівській 

області і А4
1
 – в Сумській (2012 р.). Встановлено, що для всіх трьох зон спільними 

довгоперсистуючими генотипами штамів F. tularensis були генотипи групи А (А5, А6, А8, 
А12, А16) і генотип групи С (С11), тривалість циркуляції яких складала від 13 до 41 року.  
На території Полісся виявлено 20 унікальних генотипів, а в зонах Лісостепу та Степу – тільки 
по 3 генотипи.  

Вірулентні властивості 37 штамів F. tularensis різних груп генотипів (група А – 27 
штамів, В – 5, С – 5) вивчали in vitro в системі клітин ПКЛ (макрофагів, нейтрофілів, 
еозинофілів). Найбільш демонстративні відмінності цитодеструктивних змін клітин ПКЛ 
спостерігали в перші години їх культивування зі штамами F. tularensis, коли в моношарі чітко 
виявляли клітини-мішені. Встановлено, що для штамів F. tularensis генотипів групи А 
клітинами-мішенями були макрофаги, в яких виявляли найбільш ранні та важкі ушкодження 
ядерного апарату. Штами генотипів груп В і С обумовлювали значні деструктивні зміни в 
структурі нейтрофілів, які призводили до їх раннього апоптозу, а також десекреції гранул 
еозинофілів, що свідчило про те, що саме нейтрофіли та еозинофіли були клітинами-мішенями 
для F. tularensis зазначених груп генотипів.  

Вважаємо, що рання цитодеструкція макрофагів та апоптоз нейтрофілів можуть 
слугувати основними критеріями оцінки вірулентності штамів F. tularensis. Встановлено 
кореляцію результатів порівняльного вивчення вірулентності штамів F. tularensis з 
використанням двох моделей in vitro та in vivo. Проведені дослідження дозволили вивчити 
основні біологічні властивості регіональних штамів F. tularensis holarctica, визначити 
особливості їх генотипічних та фенотипічних характеристик. 
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На сьогодні аденовіруси займають лідуючу позицію серед збудників респіраторних 

захворювань людини. Дана група збудників є небезпечною для людей після пересадки 

стовбурових клітин, особливо для тих, що приймають імуносупресивну терапію після 

трансплантації органів та для ВІЛ-інфікованих. Проте, незважаючи на досягнення вчених з 

розробки нових засобів противірусної терапії для лікування аденовірусної інфекції 

специфічного препарату ще не створено. Hанопорошки оксидів металів i металів займають 

важливе місце в противірусній терапії. Особливу цікавість вчені проявляють до таких, як 

ZnO, TiO2, SiO2, ZrO2 та iн., металів – Ag, Au та ін., оскільки в попередніх дослідженнях було 

показано їх виражену бактeрицидну, фунгіцидну та віруліцидну дію. 

Раніше в Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України були 

синтезовані нанопорошки діоксиду титану (ТіО2 (І) та ТіО2(ІІ) з розміром частинок і 

питомою поверхнею відповідно 8-15 нм і 100 м
2
/г, та 20-30 нм і 50 м

2
/г). Для встановлення 

віруліцидної дії сполук використовували чутливу до аденовірусу людини 5 серотипу 

культуру клітин (MDBK). Для дослідження змішували у рівних пропорціях аденовірус 5 

серотипу (з титром 6,5·10
6
 ТЦД50/мл) та суспензії TiO2 з концентрацією 10

-1
-10

-5
 мас.% та 

витримумали 5, 15, 30 хв у термостаті за 37
0
С для інкубації та визначали зниження титру 

вірусу.  

Проаналізувавши отримані результати можна зробити наступні висновки щодо часу їх 

експозиції та найбільш активної концентрації дослідних зразків. По-перше, було 

зафіксовано, що у більш концентрованого розчину (розведення 1/100) знижується активність 

зі збільшенням часу інкубації. По-друге, встановлено, що найбільшу активність зразки 

виявляють у концентраціях (1/10000-1/100000). Найбільший інгібуючий вплив (63%) 

спостерігали саме у розведенні 1/100000 ТіО2(ІІ) після 15 хв інкубації з вірусом. Для зразка 

ТіО2 (І) спостерігали суттєве пригнічення вірусу (49%) за найменшого розведення (1/10000), 

але після 5 хв інкубації. Тобто ТіО2(ІІ) з більшим розміром частинок виявив більший 

інгібуючий влив після 15 хв інкубації, натомість зразок з частинками меншого розміру був 

більш активний після коротшого часу контакту (5 хв) з вірусними частинками. Таким чином, 

одержані результати свідчать про перспективність використання нанопорошків TiO2 для 

синтезу композитів з противірусною активністю. 

mailto:pankivska.yulia@gmail.com
mailto:maksimmaksim@bigmir.net
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Вірус інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ) поширений у більшості країн, що 

спеціалізуються на промисловому вирощуванні курей. Вірус ІБХ належить до родини 

Birnaviridae, роду Avibirnavirus. Він уражує курчат 2-7 тижневого віку та призводить до 

патологій, що коливаються від імуносупресивного стану до загибелі значних частин 

поголів’я. Особливої актуальності проблема ІБХ набула в 90-х роках ХХ століття у зв’язку з 

появою в Європі та Азії нових високовірулентних штамів, а в США – варіантних штамів 

вірусу ІБХ, інфікування якими спричиняло значні економічні збитки. Причиною появи нових 

штамів є біологічна природа вірусу, геном якого представлений двома сегментами (А та В) 

дволанцюгової РНК та відрізняється високим рівнем мутабельності. Одним із основних 

методів контролю епізоотичної ситуації в господарствах є серологічний моніторинг. В його 

основі лежить виявлення антитіл до збудників захворювань за допомогою імуноферментного 

аналізу. Оскільки епізоотична ситуація за вірусом ІБХ в Україні не досліджена, метою нашої 

роботи було здійснити серологічний моніторинг для оцінки актуальності цього збудника для 

України та поширення його у місцях промислового вирощування птиці. 

Для виявлення антитіл до вірусу ІБХ було обрано 83 господарства із 20 областей 

України. Загалом було проаналізовано 20126 зразків сироватки крові відібраних від курей 

(Gallus domesticus) вік яких становив від 1 до 506 днів. Для детекції антитіл до вірусу ІБХ 

використовували метод непрямого імуноферментного аналізу, який здійснювали за 

допомогою комерційного тест-набору IDEXX IBD (США). Всю послідовність аналізу 

здійснювали за рекомендаціями виробника. Значення оптичної густини визначали за 

допомогою імуноферментного аналізатора (Sunrise Tecan, Швейцарія) за довжини хвилі 

650нм. Титр антитіл розраховували з використанням програмного забезпечення xCheck 

(США). Значення титрів вище 396 вважали позитивними. 

У результаті дослідження антитіла до вірусу ІБХ були виявлені у сироватці крові 

курей з усіх проаналізованих господарств та областей України. Антитіла було виявлено у 

19236 зразках сироватки крові. Значення титрів антитіл в позитивних зразках складали від 

415 до 15576. Середнє значення титрів становило 5952. Не залежно від кількості 

проаналізованих господарств відсоток позитивних зразків у різних областях був дуже 

високим та коливався від 82,5% у Херсонській області до 100% у Чернігівській Полтавській 

та інших областях. 

Нами було вперше підтверджено значне поширення вірусу ІБХ та неблагополучну 

епізоотичну ситуацію за цим захворюванням у більшості регіонах України. 
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Штамм S. globisporus 1912 дикого типа и его производные варианты синтезируют ряд 

биологически активных метаболитов: антибиотик (ландомицин Е), каротиноиды (ликопин, 

бета-каротин) и фермент (бета-галактозидазу). Ангуациклиновый антибиотик обладает 

антимикробным и противоопухолевым действием. Ранее установлено, дефектно-лизогенное 

состояние штамма S. globisporus 1912; в лизатах клеток фаг присутствует в виде 

отросткоподобных трубочек, поличехлов и пустых головок.  

Изучение фага штамма S. globisporus 1912  необходимо в связи с перспективностью 

его использования в качестве штамма-продуцента в микробиологической промышленности.  

Доказано, что наличие фагов в промышленном штамме продуценте, с одной стороны, 

наносит экономический ущерб, а, с другой, является фактором изменчивости 

микроорганизма.  

Определение нуклеотидной последовательности тотальной ДНК S. globisporus 1912-2 

было проведено аккредитированной компанией BaseClear B.V. (Leiden, Netherlands) в 2013 г. 

Информация о первичной структуре ДНК штамма получена в виде 1438 фрагментов 

(контигов). Суммарный молекулярный размер контигов составляет 7,125 М.п.н. Мы 

предполагаем, что определено 85% - 90% последовательности ДНК штамма. 

Экспериментальный вариант 1912-2, получен под воздействием нитрозогуанидина на штамм 

дикого типа. 

В Интернет базу данных "Genome'' (chromosome) сервера NCBI помещена 

информация о первичной структуре геномов 24 фагов стрептомицетов. По гомологичности 

первичных структур ДНК 11 фагов (45,9%) - из 24 исследованных - являются R4-подобными. 

In silico исследования нуклеотидных последовательностей ДНК фагов осуществляли с 

помощью программы BLAST (blastn, bl2sq: megablast, discontiguous megablast) NCBI.  

 Проведено попарное выравнивание нуклеотидных последовательностей контигов 

штамма S. globisporus 1912-2 и геномов 24 фагов стрептомицетов. Выявлено наибольшую 

гомологию первичных структур  тотальной ДНК S. globisporus и геномнай R4-побного фага 

Sujidade (NC_021304.1 - 51552 п.н.). Протяженности гомологичных фрагментов контигов № 

314 (2766 п.н.) и № 382 (635 п.н.) составляли, соответственно, 5% и 1% молекулярного 

размера фага Sujidade. Фрагмент контига №314 гомологичен гену 51 (716 п.н.) фага Sujidade, 

кодирующемe протеин ThyX, необходимый для транспорта нуклеотидов; фрагмент контига 

№ 382 гомологичен гену 55 (3476 п.н.), кодирующему альфа  субъединицу ДНК-полимеразы 

III. 

Мы предполагаем, что данный профаг первоначально был полноценным, однако в 

результате различных генетических процессов, произошедших с хромосомой лизогенной 

клетки (например, эксцизии фрагмента ДНК), в геноме штамма остался только фрагмент 

фагового генома.  

Мы полагаем, что исходный вариант умеренного фага штамма S. globisporus 1912 мог 

относиться к R4-подобным фагам.  
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Пануюча зараз ідеологія створення ліків по принципу один білок одна біологічно 

активна сполука (БАС) призвела до резистентності мікроорганізмів і вірусів до таких БАС.  

Тому гостро виникла необхідність в побудові нової концепції і пошуку нових БАС.  Аналіз 

літературних даних та результатів власних досліджень свідчать, що в основі природніх 

механізмів уродженого противірусного імунітету (УПІ) клітини та захисту вірусів від цих 

механізмів лежить ряд фундаментальних принципів.  Це, в перщу чергу, білково- лігандні 

взаємодії по принципу зміни конформації білків і віддаленість місця такої взаємодії ліганда 

поза активними центрами білків.  Дотримування цих принципів в створенні нових ліків 

забезпечує їх високу ефективність та толерантність до резистентності.    

Нами показано, що синтетичні 2’-5’олігорибоаденілати (ОРА) володіють широким 

спектром противірусної дії.  Вони зв’язуються з капсидними білками вірусів, що призводить 

до зміни їх конформації та активності.  Вивчення зв’язування ОРА з цитокінами, 

протеїнкіназами та кальцій зв’язуючими білками, свідчить про їх вплив на конформацію, 

афінність та активність цих білків системи УПІ. Показано, що сайт зв’язування ОРА та білків 

знаходиться в їх «шарнірній» частині, до якої може зв’язуватись  по декілька молекул  ОРА, 

що призводить до достовірної зміни в структурі альфа спіралі.  Це свідчить, що на білках  є 

специфічні місця зв’язування синтетичних ОРА і в результаті чого може змінюватися їх 

конформація та активність.  Важливо, що ОРА впливають на активність, не приєднуючись до 

активного центру білків і залежно від умов, різнонаправлено змінюють конформацію білка, 

володіючи одночасно інгібуючою і стимулюючою активністю.    

В подальшому було проведено моніторинг природніх олігорибонуклеотидів (ОРН) і 

відібрано комплекси ОРН з алкогольними цукрами, які володіють максимальною здатністю 

змінювати конформацію та активність білків.  Найбільш активним виявився комплекс ОРН з 

D-манітолом (ОРН+М).  Було вивчено протоколи профілактичної та лікувальної дії ОРН+М 

під комерційною назвою Нуклекс проти вірусів пандемічного грипу, пташиного грипу, 

парагрипу, аденовірусу та інших вірусів. Вивчення механізму противірусної дії Нуклексу  

показало, що він впливає на конформацію  капсидних білків вірусів та регуляторних білків 

клітини за рахунок зміни їх конформації та активності. 

Отже, нова концепція створення високоефективних БАС передбачає застосування 

принципів зміни конформації білків при білково- лігандній взаємодії  та  віддаленість такої 

взаємодії поза їх активними центрами.  Створені таким чином ліки будуть мати широкий 

спектр противірусної дії, будуть толерантними до резистентності та  володіти високою 

ефективністю при вірусній коінфекції, що дозволяє їм ефективно боротися з більшістю 

вірусних інфекцій людини.  
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Арбовіруси – екологічна група вірусів, що передаються членистоногими, на даний час 

налічує до 600 видів, більшість з яких відносяться до чотирьох родин: Bunya-, Flavi-, Reo- і 

Togaviridae. В Європі встановлена циркуляція 51 виду арбовірусів, деякі з них – віруси 

кліщового енцефаліту (ВКЕ), Західного Нілу (ВЗН) і Кримської-Конго геморагічної гарячки 

(ВККГГ) мають медичне значення. 

Вивчення розповсюдженості арбовірусів на півдні України розпочалося наприкінці 

80-х років двадцятого сторіччя та продовжується дотепер. Визначення видового складу 

арбовірусів, їх носіїв та переносників проводиться з використанням вірусологічних методів, 

які в останні роки були доповнені молекулярно-біологічними методами, завдяки чому 

можливо не лише встановити наявність вірусу в біологічному матеріалі, але й отримати 

генетичну характеристику ізольованих штамів. 

Вірусологічні дослідження кровосисних членистоногих і матеріалу від птахів і 

дрібних ссавців дозволили ізолювати 22 штама арбовірусів: 9 – ВКЕ (родина Flaviviridae),  

5 – флебовірусу Уукуніємі (родина Bunyaviridae), 2 – вірусу Грейт Айленд (родина 

Reoviridae), 2 – орбівірусів (родина Reoviridae) і 4 – досі неідентифікованих. 

Два виявлених на півдні України віруса – ВКЕ і вірус Грейт Айленд (ВГА), здатні 

викликати захворювання у людей. ВКЕ ізольований в 1988-1990 рр. в АР Крим, Одеській і 

Херсонській областях від кліщів Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, Haemaphysalis parva 

і Hyalomma m. marginatum, а також від птахів Fringilla coelebs. Розшифровка нуклеотидних 

послідовностей гену білка оболонки Е 7-ми з 9-ти виделених на півдні України штамів ВКЕ 

показала їх приналежність до європейського (західного) генотипу, основним переносником 

якого є кліщі I. ricinus і який викликає у людей більш легкі форми захворювання. 

ВГА (серотип Трибеч) ізольовано від кліщів I. ricinus, зібраних на півночі Одеської 

області в 1988 і 2008 роках. Два інших нетипованих до виду орбівіруси виділено від птахів 

Phalacrocorax spp. і із комарів, відловлених в пониззі Дністра (Одеська область) в 1990 р. 

Молекулярно-генетичний аналіз штаму, ізольованого від птахів, показав його найбільшу 

спорідненість з вірусом Корріпарта, циркуляція якого в Європі досі не відмічалась. 

Флебовірус Уукуніємі виділено із кліщів I. ricinus, і H. m. marginatum, зібраних в АР 

Крим в 1990 р. та Одеській області в 2008, 2015 і 2016 роках. Ще 4 неідентифіковані 

арбовіруси виділені в Одеській області із кліщів I. ricinus в 2001 і 2004 роках та із комарів 

Aedes c. caspius в 2006 р. 

Таким чином, результати багаторічного вірусологічного моніторингу фауни півдня 

України свідчать про різноманітність видового складу арбовірусів, які мають багатогранні 

екологічні зв’язки, а деяки з них становлять потенційну загрозу для здоров’я людей, що 

перебувають на даній території. 
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Залізняк С.Р. 82 

Замазій Т.М. 210 



 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

332 
 

Заришняк А.С. 282 

Засідко В.В. 191 

Затовська Т.В. 69 

Захарова О.М. 56 

Захарова Ю. 207 

Звєрєва Н. В. 316 

Звір Г.І. 139 

Зелена Л.Б. 32, 112, 151, 291 

Зелена П.П. 57 

Зінченко О.Ю. 315 

Златогурська М.А. 109, 276 

Зленко І.Б. 58 

Зубко П.Д. 59 

И 

Иванова Н.Н. 194 

Иванцова Е.К 181 

Ивахненко Е.Л. 100
 

Иляш В.М. 226 

Йовенко А.С. 60 

Исламова З.Б. 36 

Иутинская Г.А. 144 

І 

Іваниця В.О. 41, 101, 159, 276, 280, 309 

Іваниця Т.В. 92 

Іванова Т.В 278 

Іванцова О.К. 187 

Іващенко І. В. 193
 

Іващенко Н. В. 192 

Іващенко О.Ю. 137 

Іжовська І. М. 139, 150 

Іскра К.О. 265 

Іутинська Г.О 301 

К 

Казмірчук В.В. 211, 220 

Калініченко А.В. 81 

Калініченко С. В. 221, 316 

Калюжная О.С. 100
 

Каменева И.А. 266 

Камєнова О.П. 133 

Каплуненко  В.Г. 289, 312 

Капрельянц Л.В. 271 

Капустин М.А. 270 

Капустяк К.Є. 145, 212 

Карбованець О.І. 198 

Карбовський В.Л. 314 

Каспер В.С. 195 

Килименчук О.О. 267 

Кирик Д.Л.233 

Киселица О.А. 35 

Кіроянц М.О. 61 

Кістень О.Г. 134 

Кіяшко А.І. 261 

Клапко С.Ф. 294 

Клименко Н.Н. 99 

Климнюк С.І. 196, 197 

Клочко В.В. 62 

Ключевич В. Б. 63 

Ключевич М. М. 63 

Коваленко Е.О. 134 

Коваленко Н. І. 210, 213 

Коваленко Н.К. 37, 43, 137 

Коваленко О.Г 308, 317, 318 

Коваль Г.М. 89, 198 

Коваль Д. В. 224 

Ковальов Р.М. 314 

Ковбасюк О. В. 322 

Ковтало М.С. 315 

Ковшуля А.А. 134 

Козар С.Ф. 268 

Колодяжна Ю.В. 64 

Колодяжний О.Ю. 64 

Коломиец Э.И. 310 

Коломієць Ю.В. 269 

Коломоєць А. М. 229 

Колпак С.А. 263, 264 

Кондратьєва І. В. 286 

Конончук О.Б. 65, 84 

Кононюк Ю.В. 276 

Коноплева Г.Н. 266 

Конуп І.П. 257 

Копилов Є.П. 60, 66, 67 

Коритнянська В.Г. 68 

Корнійчук О.П. 184, 200 

Коробкова К.С. 69 

Коротаєва Н.В. 245 

Коротєєва Г.В. 319 

Короткий Ю.В. 214 

Коротких О. О. 316 

Корчмару С.С. 77 

Костеневич А.А. 270 

Костырко И.А. 70 

Кочнєва О. В. 135 

Кравець Н.Я. 196 

Красій Н.І. 197 

Кривонос К.А. 230 

Криворота О.С. 232 

Кривохатська Л.Д. 312 

Кривцова М.В. 149, 260, 289 
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Крилова І.А. 186 

Крупицкая Л.В. 271 

Крутило Д.В. 71 

Круть В.В. 272 

Крючкова Л.А. 72 

Кузьменко А.М. 138 

Купцов В.Н. 110 

Курдиш І.К. 59, 96, 148, 156, 157, 273, 312 

Куркіна О.В. 314 

Курмакова І.М. 52 

Курченко І.М. 85, 94, 147, 158, 281 

Кутовая В.В. 194 

Куцик Р.В. 191, 199 

Куцяба В.І. 274 

Кучер Г.М. 277 

Кхедер С.С. 176 

Л 

Лаблюк С.В. 294 

Лаврик Г.С. 200 

Лазаренко Л.М. 201, 202 

Латіна Н.О. 203, 204 

Левчук О.Б. 209 

Леманова Н.Б. 275 

Леонова Н.О. 71, 136, 158 

Леонтюк І.Б. 73 

Лепеха О.П. 152 

Лико С.М. 33 

Лівінська О.П. 137 

Ліманська Н.В. 41, 276, 280 

Ліннік A.Ф. 228 

Літвінов С.В. 298 

Лопатько К.Г. 250 

Лопатько С.К. 250 

Лопухова М.А. 277 

Лубенець В.І. 318 

Лук’яненко Т. В. 217 

Лукашів О.Я. 172 

Лукьянчук В.В. 325 

Лютко О.Б. 205 

М 

М’ягка М.В. 53 

Мiхєєв А.О. 40 

Маклюк О.І. 91 

Максименко Л.О. 320 

Максін В.І. 259, 290 

Маланчук С.Г. 206 

Малова О.С. 212 

Мамонтова А.О. 278 

Манчу А. 35 

Маньковська Н.М. 322 

Мардаревич Р.С. 251 

Маркович В.П. 198 

Марющенко А.М. 176 

Масловська О.Д. 45 

Матвієнко Н.М. 207 

Мацюк О.Б. 84 

Мележик І.О. 208 

Мелешко Т.В. 209 

Мельник В.М. 279 

Мельничук Т.Н. 74 

Мерліч А.Г. 41, 276, 280 

Михайлова О.Б. 285 

Мінухін В.В. 210, 296 

Мішина М.М. 138, 189, 206 

Міщенко Л.Т. 319 

Мозгова Ю.А. 138 

Моісеєнко Т.М. 211 

Молдагулова А.К. 234 

Моложава О.С. 298 

Мороз О.М. 54, 139, 150 

Москалюк Н.В. 65 

Мотика О.І. 212 

Мурадов П.З. 75 

Муратова А.А. 110 

Мутенко Г.В. 150 

Н 

Нагорный Р.К. 254 

Надкернична О.В. 66 

Назарян Р.С. 213 

Наконечна Л.Т. 147, 281 

Настенко В.Б. 214 

Науменко К.С. 321 

Наумова О.В. 189 

Невмержицький В.В. 211 

Нево Е. 274 

Негря А.В. 173 

Немерицька Л.В. 87, 88, 90 

Непорада Н.В. 211 

Нессонова Т.Д. 221 

Нехороших З.М. 322 

Нечипуренко О.О. 215 

Нижник Б.Н. 215 

Никитюк Л.В 219 

Николайчик Е.А. 131 

Нікітін Є.В. 201 

Нікітіна О.Є. 201 

Новікова І.В. 210 

Ногіна Т.М. 140 

  



 

___________________________________________________________________________________________ 

 
11-15 вересня 2017 рік, Одеса 

334 
 

О 

Овезова М.С. 319 

Овсиенко О.Л. 99 

Огінська Н.В. 141 

Огородник Л.Е. 76 

Олещенко Л.Т. 37, 43 

Онофраш Л.Ф. 77 

Онуфрович О.К. 200 

Орловська Г.М. 78 

Орловський А.В. 78 

Осипенко С.Б. 81 

Осипчук Н.О. 216 

Осолодченко Т.П. 217, 218, 228 

Останков М.В. 231 

Останкова Л.В. 180, 231 

Остапчук А.М. 101, 179,292 

Остапюк Н. 79 

Осташ Б.О. 150 

П 

Павличенко А.К. 147, 281 

Павлій Р.Б. 142 

Павлій С.Й. 142 

Павлюк Н.В. 191 

Пантьо В.І. 198 

Панченко Л.М. 205 

Паньківська Ю.Б. 307, 323 

Пасічник Л.А. 32, 80, 81, 123, 124 

Пастиря А.С. 324 

Патика В.П. 81, 108, 260 

Патика М.В. 61, 64, 258, 282, 283 

Патика Т.І. 282, 283 

Паузер О.Б. 277 

Паустовська А. 169 

Перетяжко І.А. 143 

Перетятко Т.Б. 82, 98 

Петренко С.М. 319 

Петрук Т.В. 83 

Пида С.В. 65, 84 

Пилипенко І.В. 159 

Пилипенко Л.М. 159 

Пилипенко Н.В. 322 

Пилипчук Т.А. 110 

Пиріг О.В. 53 

Пирог Т.П. 144, 219, 284 

Письменна Ю.Б. 85, 297 

Підгорський В.С. 134, 140,151 

Повниця О.Ю. 307, 314, 323 

Поволокіна І.В. 211 

Подгорнова Н.В. 230 

Поединок Н.Л. 285 

Покас О.В. 208 

Полищук Л.В. 111, 325 

Поліщук В.П. 310, 324 

Поліщук О.Б. 97, 153, 250 

Положенець В.М. 86, 87, 88 

Пономаренко Г.В. 98 

Пономаренко С.В. 218, 228, 230 

Попов М.М. 206, 220, 221 

Попова Н.О. 223 

Попович В.Б. 89 

Порт О.В. 218, 228 

Похил С.І. 220 

Похилько Ю.М. 222 

Присакарь С.И. 77 

Притуляк Р.М. 73 

Прокопів Т.М. 145 

Процишина Н.М. 322 

Р 

Рагуля А.В. 323 

Ракша-Слюсарева О.А. 223 

Растемишина И. 77 

Решотько Л.М.  312 

Рибальченко Н.П. 112 

Рильський О.Ф. 133 

Рожкова Т.О. 90 

Розборська Л.В. 47 

Рой А.А. 273 

Рокитко П.В. 44 

Рокитянський А.Б. 91 

Романенко О.В. 152 

Романова І.М. 39, 

Романюк Л.Б. 196, 197 

Романюк Л.В. 109 

Ротар Д.В. 171, 185, 286 

Руденко А.В. 224 

Русакова М.Ю. 225 

Руско Г.В. 199 

Рущак О.В. 225 

Рябова І. С. 218 

С 

Савчук Я.І. 146, 293, 297 

Саламаніна А.О. 233 

Саркіс-Іванова В.В. 228 

Сармурзина З.С. 188, 234 

Сафронова Л.А. 226 

Сащук О.В. 134 

Свiжак В.К. 92, 185 
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Свіжак В.Й. 92 

Сегін Т.В. 45 

Семенець А.С. 125 

Сергійчук Т. 169 

Сергійчук Т.М. 179 

Сибірний А.А. 274 

Сидор І.В. 284 

Сидоренко А.В. 110 

Сидорчук І.Й. 89 

Сидорчук Л.I. 185 

Сирчін С.О. 147, 158, 281 

Сківка Л.М. 50 

Скляр А.І. 221 

Скляр Н.І. 220, 228, 230 

Скляр Т.В. 227, 229 

Скороход І.О. 148, 156, 273 

Скрип В.В. 198 

Скроцький С.О. 287 

Слюсарев О.А. 223 

Слюсаренко Л.І. 247, 252 

Смертенко А.А. 214 

Смирнова И.И. 266 

Собко І.О. 215, 324 

Соболь Н.В. 181, 187 

Соколова І.Є. 232 

Солонина Н. Л. 218 

Сорокіна І.В. 189 

Співак М.Я 149, 201, 202, 260, 312 

Старчук Н.В. 35 

Стасюк Н.Є. 255 

Степанова Н. 169 

Степанян Р.А. 254 

Степура Л.Г. 57 

Стецишин В.Г. 231 

Страшнова І.В. 93 

Стрельников Л.С. 100
 

Стрилец О.П. 100
 

Суббота А.Г. 93 

Т 

Тарабас О.В. 150 

Тараненко Г.П. 210 

Тарасова І.А. 223 

Таширев О.Б. 44 

Темирханов А.Ж. 95 

Тимошок Н.О. 149, 289 

Титок М.А. 110 

Тігунова О.О. 288 

Тістечок С.І. 51 

Ткаченко А.Є. 178 

Ткаченко К.С. 151 

Ткаченко М.В. 213 

Ткаченко С.В. 52 

Ткачук З.Ю. 326 

Ткачук Н.І. 197 

Товкач Ф.І. 92, 109, 309 

Токар І.М. 230 

Токмакова Л.М. 152 

Токовенко І.П. 259, 290 

Толстанова Г.М. 169, 179 

Торяник І.І. 220 

Трепач А.О. 152 

Третяк О.П. 52 

Тригуба О.В. 84 

Тропівська Г.Г. 96 

Труфкати Л.В. 132, 271 

Тугай А.В. 97, 153, 250 

Тугай Т.І. 97, 153, 250 

Тюрина Ж.П. 294 

У 

Усік І.В. 181, 187 

Усманова Т.О. 39 

Усцкий И.М. 100 

Ф
 

Федоренко В.О. 51 

Федорович Д.В. 145 

Філіпова Т.О. 125 

Філоненко Г.В. 233 

Фіногенова М.О. 125 

Фоміна М.О. 151, 154 

Фуртат І.М. 79 

Х 

Хайдукова Д.О. 315 

Хархота А.В. 291, 292 

Хархота М.А. 112, 291, 292 

Харчук М.С. 155 

Хитрич В.Ф. 247 

Хірна Т.В. 230 

Хлібійчук Ю.В. 109 

Хоменко Л.А. 287 

Ц 

Цехмістер Г.В. 67 

Циганенко К.С. 146, 293 

Ч 

Чайка О.М. 98 

Чайковская Л.А. 99 

Чеботарёв Л.Ю. 110 

Черевач Н.В. 262, 295 

Чернякова Г.М. 296 

Чилочи А.А. 294 

Чоботарьов А.Ю. 156, 273 
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Чорноус В.О. 92 

Чуєнко А.І. 85, 297 

Чуйко Н.В. 157, 273 

Чуркина Л.Н. 62 

Ш 

Шаванова К.Є. 299 

Шайхет Є.О. 324 

Шайхин С.М. 234 

Шайхина Д.С. 234 

Шаповалова О.В. 100
 

Швазе І. 280 

Шевченко Л.А. 152 

Шевченко Т.П.  319 

Шевченко Ю.І. 50 

Шевчук Т.А. 144 

Шепелевич В.В. 57, 207 

Шептицкий В.А. 35 

Шермолович Ю.Г. 321 

Шиліна Ю.В. 298 

Шматкова Н.В. 315 

Шпирка Н.Ф. 299 

Штеніков М.Д 101 

Штикер Л.Г. 217 

Шубина В.Э. 300 

Шульга С.М. 288 

Шулякова С.І. 252 

Щ 

Щеголева Е.В. 181 

Щербаков О.Б. 260 

Щербина Т.М. 80 

Щоголєва О.В 187 

Ю 

Юдін І.П. 211 

Юмина Ю.М. 57 

Юр’єва О.М. 147, 158, 281 

Юрченко O.O. 327 

Юрчишин О.І 199 

Я 

Яблонська О.В 195, 235 

Яворська Г.В. 139 

Чижевська В.В. 295 

Яковичук Н.Д. 40 

Яковлева З.І. 230 

Якуба І.П. 277 

Якубовская А.И. 266 

Ямборко Г.В. 159 

Ямборко Н.А. 201 

Ямпольская Е.Е. 231 

Яненко У.М. 190 

Ярошенко Л.В. 32 
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Шановні колеги! 

 

Розпочинається річна передплата "Мікробіологічного журналу" на 2018 

рік у відділеннях Укрпошти Вашого міста (району, селища). 

 

 

Індекс видання 74313. 

Орієнтовна вартість видання 245 грн. 

 

 

З повагою, 

Директор Інституту мікробіології і вірусології  

ім. Д.К. Заболотного НАН України, 

головний редактор "Мікробіологічного журналу" 

д.б.н., професор, академік НАН України  Підгорський В.С.
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Для нотаток 
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Для нотаток 

 

 

 


