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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. 

 

    
Дроботько  

Віктор Григорович 

(1959-1965) 

Підоплічко 
Микола Макарович 

(1965-1971) 

Московець 
Семен Микитович 

(1971) 

Затула 
Дмитро Григорович 

(1971-1980) 

   
Смірнов 

Валерій Веніамінович 
(1980-2002) 

Мацелюх 

Богдан Ппвлович 
(2002-2004 

Підгорський 

Валентин Степанович 
(2004-донині) 

 

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.). 

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, 

Дніпропетровське, Донецьке, Житомирське, Івано-Франківське, ІМВ НАНУ, Київське, 

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

Черкаське, Чернігівське, Чернівецьке. 
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Науковий потенціал ТМУ – це представники понад 60 установ, у тому числі науково-

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

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

Сергій Миколайович Виноградський народився 13 

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

боку батьківської родини він був нащадком сотенного 

отамана 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. Виноградський 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 наукової 

роботи Одеського 

національного 

університету ім. І.І. 

Мечникова (ОНУ), 

зав. 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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Ц е н т р а л ь н а  р а д а  ТМУ (ЦР) 
№ ПІБ. Вчене звання, 

наук. ступінь 
Місце роботи, посада Адреса 

1 2 3 4 5 

П р е з и д і я 

1. Підгорський 
Валентин 
Степанович 

академік НАНУ, 
д.б.н, проф. 

Президент ТМУ 
Директор Інституту мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН 
України (ІМВ НАНУ) 

Д 03680, м. Київ,  
вул. акад. 

Заболотного 154 

2. Іваниця 
Володимир 
Олексійович 

д.б.н., проф. Віце-президент ТМУ 
Голова Одеського відділення 
Проректор з наук. роботи Одеського 
національного університету ім. І.І. 
Мечникова, зав. кафедри мікробіології, 
вірусології та біотехнології 

65058, м. Одеса, 
Шампанський 

пров., 2 

3. Курдиш 
Іван Кирилович 

д.б.н., проф. Віце-президент ТМУ 
Зав. відділу мікробіологічних процесів на 
твердих поверхнях ІМВ НАНУ 

Д 03680, м. Київ,  
вул. акад. 

Заболотного 154 

4. Патика 
Володимир 
Пилипович 

академік 
НААНУ, д.б.н., 

проф. 

Віце-президент ТМУ 
Зав. відділу фітопатогенних бактерій ІМВ 
НАНУ 

-//- 

5. Білявська 
Людмила 
Олексіївна 

к.б.н. Учений секретар ТМУ  
С.н.с. відділу загальної і ґрунтової 
мікробіології ІМВ НАНУ 

-//- 

6. Варбанець 
Людмила 
Дмитрівна 

д.б.н., проф. Зав. відділу біохімії мікроорганізмів ІМВ 
НАНУ 

-//- 

7. Вінніков 
Альберт Іванович 

д.б.н., проф. Голова Дніпропетровського відділення, 
зав. кафедри мікробіології, вірусології та 
біотехнології Дніпропетровського 
національного університету ім. О. 
Гончара 

49050, м. Дніпро-
петровськ, 

пр.Гагаріна, 72 

8. Волкогон 
Віталій Васильович 

член-кор. 
НААНУ, д.б.н., 

проф. 

Пр.н.с. Інституту сільськогосподарської 
мікробіології і агропромислового 
виробництва НААНУ 

15500, Чернігів, 
вул. Шевченка, 97 

 

9. Волянський 
Юрій Леонідович 

д.б.н., проф. Голова Харківського відділення, Директор 
Інституту мікробіології і імунології ім. І.І. 
Мечникова НАМНУ 

61000, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 

14/16 

10. Іутинська 
Галина 
Олександрівна 

член-кор. НАНУ, 
д.б.н., проф. 

Заст. директора з наук. роботи ІМВ НАНУ, 
зав. відділу загальної і ґрунтової 
мікробіології 

Д 03680, м. Київ,  
вул. акад. 

Заболотного 154 

11. Мацелюх 
Богдан Павлович 

член-кор. НАНУ, 
д.б.н., проф.  

Зав. відділу генетики мікроорганізмів ІМВ 
НАНУ 

Д 03680, м. Київ,  
вул. акад. 

Заболотного 154 

12. Сибірний 
Андрій Андрійович 

академік НАНУ, 
д.б.н. проф. 

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. кафедри мікробіології, вірусології та 
імунології Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця 

03057, м. Київ, 
пр. Перемоги, 34 
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Члени Центральної ради 

14. Бойко 
Анатолій 
Леонідович 

академік 
НААНУ, 

д.б.н., проф. 

Професор кафедри вірусології Київського 
національного університету ім. Тараса 
Шевченка 

м. Київ, просп. акад. 
Глушкова 2, корпус 

12 

15. Бойко 
Надія 
Володимирівна 

д.б.н. Голова Закарпатського відділення, 
професор кафедри мікробіології, вірусології, 
імунології з курсом інфекційних хвороб 
Ужгородського національного університету 

89400, м. Ужгород, 
пров. 

Університетський, 2 

16. Гришко 
Віталій 
Миколайович 

к.б.н. Голова Криворізького відділення Зав. відділу 

фізіології рослин і біології ґрунтів 

Криворізького ботанічного саду НАНУ 

50089, м. Кривій Ріг, 
вул. Маршака, 50 

17. Гвоздяк Петро 
Ілліч 

д.б.н., 
професор 

Головний науковий співробітник відділу 
мікробіології очищення води Інститут 
колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. 
Думанського НАНУ 

03680, МСП, м. Київ-
142, бульв. акад. 
Вернадського, 42 

18. Ґудзь 
Степан Петрович 

к.б.н., 
професор 

 

Голова Львівського відділення, 
зав. кафедри мікробіології Львівського 
національного університету ім. І. Франка 

79017, м. Львів, 
вул. Грушевського, 4 

19. Дейнека 
Святослав 
Євгенович 

д.м.н., проф. Голова Чернівецького відділення зав. 
кафедри мікробіології та вірусології 
Буковинського державного медичного 
університету 

58000, м. Чернівці,  
вул. Богомольця, 2, 

20. Жадінський  
Микола 
Васильович 

к.м.н., 
доцент  

Голова Донецького відділення, 
Зав. кафедри мікробіології, вірусології і 
імунології Донецького державного 
медичного університету ім. М. Горького 

80003, м. Донецьк, 
пр. Ілліча, 16 

21. Каменєва 
Ірина Олексіївна 

к.с.-г.н Голова Кримського відділення 
зав. відділу ґрунтової мікробіології Інституту 
сільського господарства Криму  

97513, АР Крим, 
Сімферопольський 

район, смт. 
Гвардійське, вул. 

К. Маркса, 107 

22. Климнюк 
Сергій Іванович 

д.б.н., проф. Голова Тернопільського відділення, зав. 
кафедри медичної біології, мікробіології, 
вірусології та імунології Тернопільського 
державного медичного університету ім. І.Я. 
Горбачевського 

46001, м. Тернопіль, 
Майдан Волі, 1 

23. Коваленко 
Надія 
Костянтинівна 

член-кор. 
НАНУ, д.б.н., 

проф. 

Провідний науковий співробітник відділу 
фізіології промислових мікроорганізмів ІМВ 
НАНУ 

Д 03680, м. Київ,  
вул. акад. 

Заболотного 154 

24. Кременчуцький 
Генадій 
Миколайович 

д.м.н., проф. Зав. кафедри мікробіології, вірусології, 
імунології та епідеміології Дніпропет-
ровської державної медичної академії МОЗУ 

49044, 
м. Дніпропетровськ 
вул. Дзержинського, 

9 

25. Марієвський 
Віктор 
Федорович 

д.м.н., проф. Зав. лабораторії дезінфектології Інституту 
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 
Громашевського НАМНУ 

01601, м. Київ, вул. 
Амосова, 4 

26. Надкернична 
Олена 
Володимирівна 

д.б.н., проф. Голова Чернігівського відділення зав. 
лабораторії рослинно-мікробних взаємодій 
Інституту сільського сподарської 
мікробіології і агропромислового 
виробництва НААНУ 

15500, м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 97 
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27. Палій 
Гордій 
Кіндратович 

д.м.н., проф. Голова Вінницького відділення, зав. кафедри 
мікробіології, вірусології та імунології 
Вінницького національного медичного 
університету ім. М.І. Пирогова 

21018, м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56 

28. Пирог  
Тетяна Павлівна 

д.б.н., проф. Зав. кафедри біотехнології мікробного 
синтезу Національного університету 
харчових технологій 

01033, м. Київ, вул. 
Володимирська, 68 

29. Позур 
Володимир 
Костянтинович 

д.б.н., проф. Професор кафедри мікробіології і загальної 
імунології Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка 

м. Київ, просп. акад. 
Глушкова 2, корпус 

12 

30. Поліщук 
Валерій 
Петрович 

д.б.н., проф. Голова Київського відділення 
зав. кафедри вірусології Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка 

Київ, просп. акад. 
Глушкова 2, корпус 

12 

31. Положенець 
Віктор 
Михайлович 

д.c-г.н., 
проф. 

Голова Житомирського відділення, зав. 
кафедри селекції та біотехнології 
Житомирського національного 
агроекологічного університету 

10008, м. Житомир, 
вул. Старий бульвар, 

7 

32. Співак  
Микола Якович 

член-кор. 
НАНУ, д.б.н., 

проф. 

Зав. відділу проблем інтерферону та 
імуномодуляторів ІМВ НАНУ 

Д 03680, м. Київ,  
вул. акад. 

Заболотного 154 

33. Стефурак 
Василь Петрович 

д.б.н., проф. Професор кафедри медичної біології і 
медичної генетики Івано-Франківського 
національного медичного університету 

76000, м. Івано-
Франківськ, 

вул. Галицька, 2 

34. Тугай  
Тетяна Іванівна 

к.б.н., ст.н.с. Голова відділення ТМУ ІМВ НАНУ, 
Старший науковий співробітник відділу 
фізіології і систематики мікроміцетів ІМВ 
НАНУ 

Д 03680, м. Київ,  
вул. Академіка 

Заболотного 154 

35. Товкач  
Федір Іванови 

д.б.н., ст.н.с. Заст. директора з наук. роботи ІМВ НАНУ, 
зав. відділу молекулярної генетики 
бактеріофагів 

Д 03680, м. Київ,  
вул. акад. 

Заболотного 154 

Ревізійна комісія ТМУ: 

1. Авдєєва 
Лілія Василівна 
 

д.м.н., ст.н.с. Голова Ревізійної комісії 
Зав. відділу антибіотиків ІМВ НАНУ  

Д 03680, м. Київ,  
вул. акад. 

Заболотного 154 

2. Головач Тетяна 
Миколаївна 

к.б.н., ст.н.с. Старший науковий співробітник відділу 
фізіології промислових мікроорганізмів ІМВ 
НАНУ 

Д 03680, м. Київ,  
вул. акад. 

Заболотного 154 

3. Пасічник 
Лідія Анатоліївна 

д.б.н., ст.н.с. Старший науковий співробітник відділу 
фітопатогенних бактерій ІМВ НАНУ 

Д 03680, м. Київ,  
вул. акад. 

Заболотного 154 
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Відділення ТМУ 
Вінницьке Дніпропетровське Донецьке 

   
Голова: 

Палій Гордій Кіндратович 

д.м.н., проф., зав. кафедри 

мікробіології, вірусології та 

імунології Вінницького 

національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова 

 

Секретар: 

Шевчук Наталія 

Миколаївна 

к.м.н., мікробіології, 

вірусології та імунології 

ВНМУ 

Голова: 

Вінніков Альберт Іванович 

д.б.н., проф., зав. кафедри 

мікробіології, вірусології та 

біотехнології Дніпропетров-

ського національного 

університету ім. Олеся 

Гончара 

 

Секретар: 

Жерносєкова Ірина 

Володимирівна 

к.б.н., ст.н.с. НДЛ 

молекулярної біології 

мікроорганізмів та мікробної 

біотехнології 

Голова: 

Жадінський Микола 

Васильович 

к.м.н., зав. каф. мікробіології, 

вірусології та імунології 

Донецького національного 

медичного університету ім. 

Максима Горького 

 

Секретар: 

Боєва Світлана 

Станіславівна 

ас. каф. мікробіології, 

вірусології та імунології 

ДонНМУ 

Житомирське Закарпатське 

(до 24.06.2010 р. 

Ужгородське) 

Івано-Франківське 

   

Голова: 

Положенець Віктор 

Михайлович 

к.с.-г.н., проф. зав. кафедри 

селекції та біотехнології 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

 

Секретар: 

Немерицька Людмила 

Вікторівна 

к.б.н., асист. каф. селекції і 

фітомедицини 

Голова: 

Бойко Надія Володимирівна 

д.б.н., проф. кафедри 

мікробіології, вірусології та 

імунології з курсом інфекцій-

них хвороб медичного 

факультету Ужгородського 

національного університету 

Секретар: 

Петров Віктор 

Олександрович 

лікар-інфекціоніст м. 

Ужгород, УМП 

Голова: 

Куцик Роман 

Володимирович 

д.м.н., проф., зав. кафедри 

мікробіології, вірусології та 

імунології Івано-

Франківського національного 

медичного університету 

 

Секретар: 

Шикета Любов Миколаївна 

кафедри мікробіології, 

вірусології та імунології 

ІФНМУ 
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ІМВ НАНУ Київське Криворізьке 

   

Голова: 

Тугай Тетяна Іванівна 

к.б.н., с.н.с. відділу фізіології і 

систематики мікроміцетів 

Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАН України 

Секретар: 

Тугай Андрій Васильович 

Голова: 

Поліщук Валерій Петрович 

д.б.н., проф., зав. каф. 

вірусології ННЦ «Інститут 

біології» Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Секретар: 

Андрійчук Олена 

Миколаївна 

к.б.н., н.с., ас. каф. вірусології 

КНУ 

Голова: 

Гришко Віталій 

Миколайович 

к.б.н., с.н.с., зав. відділу 

фізіології рослин і біології 

ґрунтів Криворізького 

ботанічного саду НАНУ 

Секретар: 

Сищикова Оксана 

Віталіївна, м.н.с. 

Криворізького ботанічного 

саду НАНУ 

Кримське Львівське  Одеське 

   
Голова: 

Каменєва Ірина Олексіївна 

к.с.-г.н, зав. відділу ґрунтової 

мікробіології Інституту 

сільського господарства 

Криму НААНУ 

Секретар: 

Овсієнко Ольга Леонідівна 

н.с. відділу ґрунтової 
мікробіології Інституту 

сільського господарства 

Криму НААНУ 

Голова: 

Ґудзь Степан Петрович 

к.б.н., проф., зав. каф. 

мікробіології Львівського 

національного університету 

ім. І. Франка 

Секретарі: 

Звір Галина Іванівна 

к.б.н., доц. кафедри 

мікробіології ЛНУ 

Мороз Оксана Михайлівна 
к.б.н., н.с. кафедри 

мікробіології ЛНУ 

 

Голова: 

Іваниця Володимир 

Олексійович 

віце-президент ТМУ, проф., 

д.б.н., проректор з наук. 

роботи Одеського 

національного університету 

ім. І.І. Мечникова, зав. каф. 

мікробіології, вірусології та 

біотехнології 

Секретар: 

Бурлака Тетяна Василівна 

к.б.н., н.с. каф. мікробіології, 

вірусології та біотехнології 

ОНУ 
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Тернопільське Харківське Черкаське 

   
Голова: 

Климнюк Сергій Іванович 

д.м.н., проф., зав. кафедри 

медичної біології, 

мікробіології, вірусології та 

імунології Інституту медико-

біологічних проблем 

Тернопільського державного 

медичного університету ім. 

І.Я. Горбачевського 

Секретар: 

Пятковський Тарас 

Іванович 

ас. каф. медичної біології, 

мікробіології, вірусології та 

імунології ТДМУ 

Голова: 

Волянський Юрій 

Леонідович 

д.м.н., проф., директор ДУ 

«Інститут мікробіології та 

імунології ім. І.І. Мечникова 

АМНУ» 

 

 

 

 

Секретар: 

Скляр Надія Іванівна 

к.м.н., пр.н.с. ДУ «Інститут 

мікробіології та імунології ім. 

І.І. Мечникова АМНУ» 

Голова: 

Грицаєнко Зінаїда 

Мартинівна 

д. с.-г. н., проф., зав. кафедри 

біології факультету плодо-

овочівництва і лісівництва 

Уманського національного 

університету садівництва 

 

Секретар: 

Карпенко Віктор Петрович 

д. с.-г. н., професор ф-ту 

плодоовочівництва і 

лісівництва Уманського 

національного університету 

садівництва 

Чернівецьке Чернігівське 

  
Голова: 

Дейнека Святослав Євгенович 

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

вірусології Буковинського державного 

медичного університету 

 

Секретар: 

Дриндак Валентина Богданівна 

асистент кафедри мікробіології та вірусології 

БДМ 

Голова: 

Надкернична Олена Володимирівна 

д.б.н., професор, зав. лабораторії рослинно-

мікробних взаємодій Інституту 

сільськогосподарської мікробіології і 

агропромислового виробництва НААНУ 

Секретар: 

Євтушенко Тетяна Анатоліївна 

К.с.-г.н, ст.н.с. лабораторії фізіології росту 

мікроорганізмів ІСГМАВ 
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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 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. 

http://www.fems-microbiology.org/
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Мікробіологи всього світу об'єднуються у наукові товариства. У Європі мікробіологічні 

товариства з одного боку створюються 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! 

Ця декларація переслідує мету ініціювати дискусію між Європейськими товариствами для 

встановлення механізмів, які в майбутньому забезпечать досягнення згоди та, маємо сподівання, 

об'єднання в мікробіології. Ми маємо робити це без ушкодження багатого різноманіття мікробіології в 

Європі. Того різноманіття, яке генерує майбутніх Нобелевських лауреатів та стимулює поширення 

впливу, який мікробіологи мають на технологічні, наукові, політичні, соціальні та природничі аспекти 

в Європі. 

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 ТМУ (2009-2012 рр.) 
Основними науковими напрямками ТМУ є: 

дослідження фізіолого-біохімічного і генетичного біорізноманіття та біосинтетичної 

здатності мікроорганізмів різних систематичних груп; 

створення наукових основ одержання нових біотехнологічних препаратів і продуктів 

для промисловості, сільського господарства, медицини і охорони довкілля; 

вивчення молекулярної біології і генетичної організації бактеріофагів, вірусів рослин, 

тварин і людей. 

ТМУ об‘єднує 17 регіональних відділень. Вінницьке –21 член, Дніпропетровське – 20 

членів, Донецьке – 11 членів, Житомирське – 17 членів, Закарпатське – 48 членів, Івано-

Франківське – 11 членів, Київське – 88 членів, Інституту мікробіології і вірусології ім. 

Д.К. Заболотного НАН України – 158 членів: Криворізьке – 15 членів, Кримське – 14 членів, 

Львівське – 60 членів, Одеське –78 членів, Тернопільське – 22 члени, Харківське – 109 членів, 

Черкаське – 19 членів, Чернігівське – 31 член, Чернівецьке – 8 членів представників науково-

дослідних інститутів НАНУ, НАМНУ, НААНУ, різних міністерств та відомств, вищих 

навчальних закладів, підприємств мікробіологічної промисловості. У 62 організаціях працює 

730 членів ТМУ. 

Серед членів ТМУ – 6 академіків і 8 членів-кореспондентів НАНУ, НАМНУ, НААНУ, 

84 доктори і 272 кандидатів наук, 36 професорів, 45 доцентів, 60 старших наукових 

співробітників. За звітний період обрано академіком НАНУ – 1, академіком НАМНУ –1, 

академіком НААНУ –1, членами-кореспондентами – 2. Багатьом членам ТМУ присвоєно 

звання професора, доцента, старшого наукового співробітника, захищено 10 докторських і 46 

кандидатських дисертацій. 

В Інститутах, де працюють члени ТМУ, створено десять Спеціалізованих Вчених рад 

по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: мікробіологія, 

вірусологія, біотехнологія. Такі спецради створені 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 України, 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 сільськогосподарської мікробіології і агропромислового виробництва НААНУ 

(Чернігів), Уманському національному університеті садівництва. 

За звітний період членами ТМУ опубліковано понад 4000 наукових робіт, в тому числі 

–1700 статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях, 97 у зарубіжних, 28 монографій, 13 

підручників, 38 посібників. 

В інститутах, 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 садівництва» в яких публікуються статті 

українською, російською, або англійською мовами з різних галузей мікробіології, вірусології, 

мікології, екології, мікробної біотехнології, лікування і профілактики інфекційних 

захворювань. 

За період 2009-2012 років членами ТМУ одержано більше 130 патентів на винаходи та 

корисні моделі. 

У звітний період Товариство мікробіологів України було організатором та 

співорганізатором більше 20 науково-практичних конференцій, в тому числі з міжнародною 

участю – Українсько-Польських Вейглівських конференцій, конференції «Сучасні системи 

біобезпеки та біозахисту у ветеринарній медицині», «Актуальні питання стратегії, тактики 

застосування та дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів», «Біоресурси і 

віруси», «Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями», «Актуальні 

проблеми біології клітин», «Сучасні проблеми, епідеміології, мікробіології та гігієни», 
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«Міжнародний симпозіум по дріжджам» та міжнародний симпозіум «Неконвенційні дріжджі 

у постгеномну еру», конференції «Основи біологічного рослинництва у сучасному 

землеробстві», daRostim «Мікробні біотехнології: актуальність і майбутнє», а також 

міжнародних літніх шкіл «Молекулярна мікробіологія та біотехнологія» тощо. 

Члени Товариства одержали дві Державні премії України у галузі науки і техніки, дві 

премії Президента України для молодих вчених – 1, премію Верховної Ради України для 

талановитих молодих учених,премію НАН України ім. Богомольця, премію НАН України для 

молодих вчених, двом членам ТМУ присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і 

техніки України. 

Науковці інститутів і університетів виконували наукові проекти за державними 

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

дослідження згідно договорів про науково-технічне співробітництво з науковими установами 

Білорусії, Бельгії, Болгарії, В‘єтнаму, Грузії, Еквадору, Ізраїлю, Казахстану, Китаю, Молдови, 

Німеччини, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, США, Туркменістану, Узбекистану, 

Угорщини, Франції та інших. 

За звітний період впроваджено у господарство країни 15 інноваційних розробок 

препаратів і продуктів, які випускаються на біотехнологічних підприємствах України, Росії, 

Словаччини. Налагодженню ефективної взаємодії науки і виробництва сприяє реалізації угод 

про співпрацю з потужними виробничими структурами: ЗАТ «Біофарма», ЗАТ «Ензим», ТОВ 

«Бактеріальні препарати», ТОВ «Черкасбіозахист», ЗАТ«НИВА», ПАТ «ФармаБіоТехІнвест», 

ТОВ «ЗахистАгроСоюз», АТ «Біотика» (Словаччина) та інші. Розробки членів ТМУ 

експонувалися на 30 виставках, в тому числі 13 міжнародних.  

 

 

 

 

Президія Товариства  

мікробіологів України 

ім. С.М. Виноградського 
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MICROMORPHOLOGICAL PECULIARITIES  

OF STROPHARIA RUGOSOANNULATA FARLOW EX MURRILL 

 

Grodzinskaya A.A., Bilay V.T., Lomberg M.L. 

 

M.G. Kholodny Institute of Botany National Academy of Sciences of Ukraine 

Kyiv, 01601, Tereschenkivska St.2, Ukraine 

E-mail: agrodz@ukr.net 

 

It is important to study culture-morphological characteristics of different species of edible and 

medicinal (culinary-medicinal) mushrooms for the future industrial production. This problem is 

necessary for the viewpoint of evaluating the purity of primary cultures derived for selection, as well 

as to study their growth and productivity. Stropharia rugosoannulata Farl. ex Murr. is a very 

important and popular object for cultivation in the industrial scale. It must be noted that in addition 

to valuable nutritive properties (high content of proteins, essential amino acids, lipids, vitamins of B 

group). Fruit bodies of S. rugosoannulata contain high levels of K, P, Ca, Fe, Mg, Zn, Cu, Mo, V, 

Se and Ge. Experiments with Helix lucorum L. had shown the neurotropic and non-toxic effect of 

the S. rugosoannulata extracts (Grodzinskaya, Balaban, Wasser, 1999). Studies of cultural and 

micro morphological peculiarities of 7 strains of S. rugosoannulata using the JEOL JSM-6060 LA 

scanning electronic microscope (JEOL, Japan) from the Mushroom Culture Collection (IBK) of the 

M.G. Kholodny Institute of Botany NASU  showed that curves character of the linear growth, the 

temperature impact on behavior, morphological features, distinctive features of chemical color 

reactions – retain their specificity at the strain level. Specificity features of S. rugosoannulata 

species are: texture and color of the colony and its reversum, the average growth rate, the presence 

of clamp-connections, fairly abundant number of crystals and especially acanthocytes (special star-

like formations on hyphae). 
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Fire blight, caused by Erwinia amylovora Burril 1882 (Winslow et al. 1920) is an important 

limiting factor in apple and pear trees production and in other fruit trees and ornamental plants 

worldwide. The pathogen is considered as a quarantine organism in the European Union and in the 

countries of the Commonwealth of Independent States. The disease is currently present in most 

countries of central and northern Europe and the Mediterranean. 

In Ukraine, the bacterium penetrated repeatedly. The first fire blight outbreak was identified 

in southern Ukraine in 1989, shortly after the detection of the disease in Turkey (1985). It was 

followed an outbreak of fire blight in the Chernivtsi region in 1999, after the disease was detected in 

neighboring Bulgaria, Romania (1992), Moldova (1994) and Hungary (1996). In 2003, the disease 

appeared in neighboring Slovakia. And, since 2005, several small local outbreaks of fire blight were 

recorded in the Trans Carpathian, Odessa, Kyiv and Chernivtsi regions of Ukraine. Eradication 

measures were immediately taken in all the affected plots. In 2008, it was reported the detection of 

fire blight in Belarus. And in 2012, there were numerous disease foci in the Trans Carpathian region 

of Ukraine. The pear, quince, apple, hawthorn and viburnum were mostly affected by the disease. 

Strains of Erwinia amylovora recovered from Ukrainian foci of fire blight from 1989 to 2013 

were characterized and compared to the reference strains. Biochemical characterization of all strains 

revealed a great homogeneity but some strains showed minor differences. No correlation was found 

between location and host of the isolated strains. 

All Ukrainian and reference strains were Gram-negative, facultative anaerobes, motile by 

peritrichous flagella, rod shaped, non-fluorescent, levan-positive, oxidase-negative, catalase-

positive. All strains fermented glucose without gas formation and did not reduce nitrate. The strains 

were positive for citrate utilization, gelatin hydrolysis, and acid production from glucose, sucrose, 

ribose, trehalose, fructose, galactose, cellobiose, arabinose, xylose, mannitol and sorbitol, being 

negative for indole production, H2S production, pectolytic enzymes production, and acid production 

from lactose, maltose, rhamnose, raffinose and dulcitol. All strains did not grow at 36-39 C and in 

the presence of 5% NaCl.  

Milky ooze test on immature pear slices after inoculation was positive. Pathogenicity on pear 

shoots was confirmed. All the strains strongly reacted with polyclonal antiserum. All of strains were 

susceptible to streptomycin.  
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Actinomycetes are the special group of gram-positive bacteria with a complex ontogeny, 

which form the order Actinomycetales. At present there are about 100 genera and 1000 species of 

actinomycetes, this is about 10% of all known prokaryotes. The studies have shown that members of 

the genus Streptomyces order Actinomycetales live in the soil, in the bottom sediments and in the 

water column of marine and freshwater bodies. Members of the genus Streptomyces are the active 

producers of known antibiotics, so the study of this group of microorganisms has a great practical 

importance. The aim of our work was to distinguish the Streptomyces from soils of different 

ecological niches of Saki and to study their biological features. 

Totally, the 12 soil samples were selected, 4 of which were selected from the seaside of Saki 

city, 4 of samples were selected from the parkland of Saki, and 4 of samples were selected from the 

shore of Lake Tepliy Klyuch. Pseudomonas aeruginosa UKM B-900, Staphylococcus aureus UKM 

B-918, Escherichia coli UKM B-906, Micrococcus luteus УКМ Ас-645 and Serratia marcescens 

ССМ 1257 were used as the test cultures to study the antagonistic properties of actinomycetes. In 

the work the following culture mediums were used: starch-ammoniac agar (SAA), Waxman 

synthetic medium (Wm), Waxman organic medium (Wm), Gause 1 liquid medium, Gause 1 agar 

medium, and oatmeal agar medium (OA), the method of stroke that dwindles was used to isolate a 

pure culture. The purity of cultures was determined by morphological homogeneity of colonies and 

cells. Actinomycetes isolates were described in such morphological features as the type of colonies, 

the presence of deliquescent pigment of color medium, the color of air mycelium, substrate 

mycelium color, and the relief of colonies. To study the structure of sporiferous saccules the method 

of glass slides fouling was used.  

During the cultivation the soil samples on the starch - ammoniac agar it was selected 14 

isolates of actinomycetes. We have found that oatmeal medium is the most optimal for isolated 

actinomycetes colonies, because all selected isolates grew well in it. The 9 of 14 isolates grew well 

in starch - ammoniac agar, the 8 isolates did on Gause medium, the 6 isolates did on Waxman 

organic medium. The 5 of 14 isolates grew on Waxman synthetic medium.  

Isolates КМ1-12, КМ3-12, КМ4-12, КО9-12/2, КО11-12, КО12-12 KM1 had one-type 

colonies; other isolates had colonies that differed in color. Isolates КМ3-12, КМ4-12, КМ5-12, 

КО6-12, КО7-12/1, КО7-12/2, КО8-12, КО9-12/1, КО9-12/2 secreted soluble pigment in the 

medium. The 6 of 14 isolates had painted air mycelium (colors Cretaceus, Nireus). The selected 

isolates had diverse substrate mycelium color, from light pastel colors to the bright purple color. All 

selected isolates had rounded relief colonies, and the only isolate KO9-12/2 grown on medium 

Gause gave colonies that had crater shape. 

Investigation of the antagonistic action of actinomycetes showed that the best antagonistic 

effect of all selected isolates showed against Gram-positive bacteria (M. luteus and S. aureus). The 

maximum area growth delay data test cultures (25-40 mm) were shown by actinomycetes isolates 

KO10-12, KO11-12, KO12-12. KM9/1-12 isolate and isolate KО11-12 showed an antagonistic 

effect against culture of P.aeruginosa, under the temperature cultivation 280C. Selected isolates 

violated the formation of pigment of test culture S. marcescens and did not show antagonistic 

activity against E. coli. 
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Функционирование микробных сообществ обеспечивается наличием между его 

составляющими системы взаимодействий, которые происходят на всех уровнях организации. 

На сегодняшний день мало раскрыта роль плазмид в механизмах образования и 

функционирования биопленок, сформированных сульфидогенным микробным сообществом 

на стальной поверхности. Цель исследований - изучение влияния плазмид на морфолого-

функциональные изменения бактерий - компонентов коррозионно-агрессивного сообщества в 

биопленке.  

Объектами исследований были бактерии Desulfovibrio sp. 10, Pseudomonas aeruginosa 

27, Bacillus subtilis 36. Донорами трансмиссионных плазмид R68.45 и RP4 размером 60 т.п.н. 

были штаммы E. coli J53. В результате проведения конъюгационного скрещивания были 

получены трансконъюганты бактерий рода Pseudomonas, несущие донорную плазмиду 

R68.45. Внесение плазмиды повлияло на некоторые морфолого-физиологические 

характеристики исследуемых бактерий. Было отмечено появление S-, O-типов колоний, в 

отличие от исходного R-типа. Снижалась резистентность плазмидосодержащих штаммов к 

ионам тяжелых металлов, в частности железа и меди. При формировании биопленки 

сульфидогенными ассоциациями на стали отмечено, что ассоциация без внесения в нее 

плазмидосодержащего штамма накапливала белка до 1000 мкг/мл, а при наличии в составе 

плазмидосодержащей бактерии P. aeruginosa 27 (R68.45) ассоциации накопление белка 

снижалось в 2,5 раза. Также отмечено, что под влиянием ассоциации с плазмидосодержащим 

штаммом в 2 раза снижалась скорость коррозии стали.  

Полученные данные являются перспективными для дальнейших исследований, 

поскольку могут быть основой для изучения, разработки и создания биологических методов 

противокоррозионной защиты. 

mailto:adara@ukr.net


Секція 1: «Біорізноманіття» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 24 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РІЗНИХ ЗА АКТИВНІСТЮ 

ШТАМІВ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM  
 

Адамчук-Чала Н.І. 
 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, 

вул. Заболотного, 154, Київ, МСП, Д 03680, Україна 
 

Вивчення закономірностей існування бульбочкових бактерій у ґрунті необхідне для 

ефективного використання можливостей симбіотичної азотфіксації. 

Метою нашої роботи було дослідження структурно-функціональної організації різних за 

активністю штамів Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6018, УКМ В-6035 – високоефективних 

симбіонтів сої з колекції відділу загальної та ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ і малоактивного штаму 21110 в суспензійній культурі 

і стерильному грунті. 

Для дослідження морфології клітин у рідкій культурі штами вирощували на рідкому 

манітно-дріжджовому середовищі на качалках при 220 об./хв., за температури 26-28
0
С 

протягом 96 год. 

Морфологію клітин у рідкій культурі і на стерильних полімерних плівках обростання 

(ППО) у стерильному ґрунті вивчали в трансмісійному електронному мікроскопі JEOL JЕM-

1400, ультратонкі препарати бактерій виготовляли за методикою приготування препаратів 

для електронно-мікроскопічних досліджень у нашій модифікації. У стерильний ґрунт 

вносили суспензії клітин B. japonicum в кількості108 клітин на 1г ґрунту ППО вміщували в 

інокульований ґрунт. Протягом 10 діб на ППО формувалась бактеріальна плівка, яку 

досліджували мікроскопічними методами. 

Виявлення центрів зв`язування міченого золотом лектину із поверхнею бактерій 

проводили із застосуванням обробки суспензій мікроорганізмів соєвим лектином у розведен-

ні (1:32), отриманим із Інституту біохімії і фізіології рослин і мікроорганізмів РАН (Саратов). 

Локалізацію глобул полі-β-оксибутирату в бактеріях перевіряли нанесенням на 

препарат розчину 7%-го водного нітразину, гранул волютину – із застосуванням барвника за 

методикою Раскіної, ліпідних крапель – судану чорного. 

Клітини B. japonicum, що розвивалися в стерильному ґрунті на ППО, набували 

видовженої еліптичної форми. В популяції малоактивного штаму 21110 переважали великі 

клітини довжиною понад 2 мкм, що містили аеросоми і ліпідні краплі, парціальні об`єми яких 

становили 21,7% та 26,3% цитозолю відповідно. Мічені лектини виявлялися на поверхні 

клітин бактерій високоактивних штамів УКМ В-6035 та УКМ В-6018, що підтверджує їх 

здатність до активної взаємодії на ранніх етапах формування бобово-ризобіального симбіозу. 

57,8% парціального об’єму цитозолю B. japonicum УКМ В-6018 займали глобули полі-β-

оксибутирату, що є клітинним демпфером вуглецю, а 16,4% - ліпідні краплі. В дистальних 

шарах цитозолю середньої електронної щільності бактеріальних клітин високоактивного 

штаму УКМ В-6018 виявлялися 1-3 гранули волютину діаметром 150-200 нм, що становили 

22,5% парціального об`єму цитозолю.  

Таким чином, нами вперше було досліджено структурно-функціональну організацію 

клітин різних за симбіотичною активністю штамів Bradyrhizobium japonicum. Обидва 

високоактивні штами мали найбільший потенціал до галактозоспецифічного зв`язування 

лектину. Досліджені штами відрізнялися за типом запасних внутріклітинних включень. У 

малоактивного штаму B. japonicum вони накопичувалися у вигляді ліпідних крапель. 

Активність штаму УКМ В-6035 крім ліпідних крапель забезпечували глобули полі-β-

оксибутирату, які є джерелом вуглеводів у несприятливих умовах існування. В клітинах B. 

japonicum УКМ В-6018 формувалися волютинові гранули поліфосфатів, макроергічні зв`язки 

яких є енергетичними депо бактеріальних клітин, що виступають додатковим енергетичним 

резервом при подоланні стресових умов. 
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Серед азотфіксувальних бактерій особливої уваги заслуговують азоспірили-ендофіти, 

які здатні не тільки приживатися у ризосферному ґрунті і на коренях, а й проникати у 

внутрішні тканини рослин. Локалізація діазотрофів всередині рослинних тканин сприятлива 

для процесу азотфіксації, оскільки всередині рослинних тканин забезпечується низький 

парціальний тиск кисню, що необхідно для активного функціонування нітрогенази, а також 

наявний доступний енергетичний матеріал для цього процесу. Крім того, відбувається тісна 

взаємодія мікро- і макро- партнерів, що важливо для обміну сигнальними молекулами і 

метаболітами. 

Нами одержано ендофітний штам Azospirillum brasilense 102, який позитивно впливав 

на ріст і розвиток рослин пшениці ярої. При його інтродукції в кореневу зону рослин клітини 

азоспірил виявили в муцигелі поверхні кореневих волосків, всередині паренхіми кореня 

пшениці і міжклітинному просторі всисної зони кореня. Нами показано, що бактерії 

A. brasilense 102 продукують біологічно активні речовини, під впливом яких активізується 

хлоропластогенез.  

Метою нашої роботи було дослідити ультраструктурну організацію клітин апікальних 

меристем рослин пшениці ярої, інокульованих діазотрофними бактеріями роду Azospirillum. 

В ході електронно-мікроскопічного дослідження апікальних меристем пагону пшениці 

ярої, вирощеної на стерильному субстраті із інокульованих бактеріями A. brasilense 102 

зернівок, нами було визначено, що діаметр в основній максимальній фазі пластохрону 

складав в контролі біля 90 мкм, а в дослідному варіанті – 120 мкм. Кількість клітин при 

цьому залишалась незмінною. Ультраструктурна організація ізодіаметричних клітин 

ініціальної зони апексу пшениці була типовою  для верхівкових меристем пагону. Як в 

контролі, так і в дослідному варіанті ядерний компартмент на серединних зрізах 

досліджуваних клітин займав проксимальне положення і складав чверть клітинного об`єму. 

Різниця між варіантами виявлялася за ступенем вакуолізації та ядерно-цитоплазматичним 

співвідношенням клітин, ¾ клітинного об`єму належало цитозолю із клітинними органелами: 

пластидами-еопластами, кулястими мітохондріями, електроннощільними пероксисомами, 

диктиосомами, канальцями гранулярного і агранулярного ендо-плазматичного ретикулуму. 

Порівняльний аналіз цитоплазматичних органел виявив відмінність числа і розмірів органел 

ініціальних клітин апікальної меристеми вегетативного пагону та розвитку їх субструктур. На 

тангентальних зрізах клітин спостерігали поодинокі переважно кулясті вакуолі, поперечник 

яких варіював у межах 1,2-2,5 мкм. Кількість мілких вакуолей у дослідному варіанті була в 

1,3 рази більша, ніж у контролі. Таким чином, під дією біогенного чинника збільшувався пул 

меристем, зменшувалось ядерно-цитоплазматичне співвідношення на тлі збільшення числа 

поодиноких вакуолей, зростали розміри пластид і мітохондрій, кількість мітохондрій 

меристематичних клітин, крист в мітохондріях та розвиток вакуолей. 
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Родючість ґрунту визначається досить складним комплексом природних та 

антропогенних факторів і серед них найважливішим є життєдіяльність ґрунтових 

мікроорганізмів, які забезпечують біологічний кругообіг речовин у природі, здатність ґрунту 

до самоочищення тощо. Останнім часом розширено уяву про роль мікроорганізмів у житті 

рослин, зазначено перспективи їх ефективного використання у практиці сільського 

господарства. Застосування мікробних препаратів дозволяє підвищити кількість корисних 

форм мікроорганізмів, які можуть конкурувати з аборигенною мікрофлорою і швидко 

займати екологічну нішу у ризосфері рослин, що сприяє додатковому залученню азоту, 

фосфору і калію для поліпшення їх живлення. Інтродукція в ризосферу рослин ефективних 

штамів бактерій різної функціональної активності, шляхом застосування мікробних препаратів, 

здатна активізувати мікробіологічні процеси, направлені на підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур та якості продукції. 

Метою нашої роботи було: вивчити вплив мікробного препарату Біополіцид (на основі 

Paenibacillus polymyxa П - антагоніста до фітопатогенних мікроміцетів) на мікрофлору 

ризосфери сорго зернового (Sorghum bicolor L. Moench) сорту Дніпровський 38  та 

продуктивність рослин. 

Мікробіологічний аналіз ризосфери сорго у досліджувані фази розвитку рослин 

(кущіння, цвітіння, стиглості) виявив тенденцію збільшення кількості амоніфікаторів, 

аеробних азотфіксаторів і амілолітичної мікрофлори у варіанті з інокуляцією в порівнянні з 

контролем (без інокуляції) і обробкою хімічним протруйником Тебузан Ультра За впливу 

інокуляції збільшувалась кількість целюлозоруйнівних мікроорганізмів на 60,2% у порівнянні 

з контролем та на 81,0% з хімічним протруйником. Результати досліджень грунту ризосфери 

показали, що у сорго Azotobacter присутній у всіх варіантах. Кількість оброслих 

бактеріальною культурою грудочок у варіанті з інокуляцією складає 23,3, 27,3 і 32,0% 

відповідно за фазами кущіння, цвітіння і стиглості проти 12,0, 17,3 і 9,3% відповідно у 

контролі та 9,3, 19,3 і 8,6% відповідно у варіанті з хімічним протруйником. У варіанті з 

інокуляцією насіння Біополіцидом у фазу цвітіння сорго кількість мікроміцетів ризосфери 

зменьшувалась на 72,4% і 51,2% відповідно у порівнянні з контролем та хімічним 

протруйником.  

Відмічено позитивний вплив бактеризації насіння сорго Біополіцидом на біологічну 

активність ґрунту ризосфери. Інтенсивність дихання ґрунту у ризосфері сорго при 

застосуванні Біополіциду у 1,4, 2,9 і 2,3 рази відповідно за фазами кущіння, цвітіння і 

стиглості зростала відносно контролю. Каталазна активність ризосферного ґрунту у 

досліджувану фазу цвітіння також зростала на 26,2% у порівнянні з контролем.  

Таким чином, встановлено, що в умовах 2012 року застосування біопрепарату 

Біополіцид в посівах сорго позитивно впливає на агрономічно корисні мікроорганізми, які 

беруть участь у трансформації азоту у ризосфері, посилюють ферментативні процеси, знижує 

розвиток патогенної мікрофлори та є екологічним прийомом у землеробстві. Це привело до 

збільшення врожайності сорго. Прибавка врожаю зерна при інокуляції насіння була більшою 

ніж у контролі і варіанті з хімічним протруйником Тебузан Ультра на 11,8 і 9,8% відповідно. 

mailto:alekseenko27@mail.ru
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Протягом 2009-2012 рр. на трьох альгологічних середовищах (Громова №6, 

Гольдберга та Уолна) вивчався склад мікроводоростей фітопланктону прибережних вольєрів 

з дельфінами і шкіряних покривів тварин. Було досліджено 48 зразків води і 35 зіскобів зі 

шкіри (мікроскопія при збільшенні у 600 разів). Через місяць інкубації на світлі на 

середовищі Громова №6 в 31 пробі води і 5 посівах зі шкіри виявлялися мікроорганізми 

гантелеподібної форми сріблясто-оливкового кольору, схожі за розмірами з іншими 

мікроводоростями.  

Вперше подібні організми були виділені нами в 2007 р. з морських донних відкладень, 

забруднених з'єднаннями відновленої сірки (Смирнова, Андреева, 2009) на середовищі Ван-

Ниля (середовище для фототрофних бактерій) після 3-х місячної інкубації на світлі. Раніше 

про знахідки організмів гантелеподібної форми в докембрийских відкладеннях повідомляли у 

своїх роботах Сергеєв В.Н. (1993) і Розанов Ю.А (2002). Яких-небудь інших відомостей про 

подібні організми у вітчизняній і зарубіжній літературі не виявлено. Визначені нами розміри 

клітин в середньому складали 4,4-8,0×19,3-22,5 мкм, ширина перетяжки - 2,3-2,8 мкм. Було 

зроблено припущення, що ці мікроорганізми можуть бути реліктовими формами, що 

належать до відділу Cyanobacteriales. 

На даний момент отримати альгологічно чисті культури не вдалося. Гантелеподібні 

форми при культивуванні в пробірках були присутні тільки в осадовому шарі на дні. Для 

підтримки життєздатності цих організмів з культури час від часу видаляли частину 

культуральної рідини, яка містила продукти обміну асоціацій і додавали свіже поживне 

середовище та періодично проводили мікроскопічні дослідження зразків. В процесі тривалого 

спостереження виявлені різні стадії розвитку гантелеподібних організмів. Ймовірно, спочатку 

вони мали форму мікроскопічного «лишайнику», окремі елементи якого потім 

диференціювалися в округлі пластинки, з яких надалі формувалися гантелеподібні клітини. 

Самі клітини могли ділитися як у подовжньому, так і в поперечному напрямі. При 

багатократному діленні утворювалися мікроколонії у вигляді «квітки». Ці мікроколонії або 

розпадалися на окремі гантелеподібні клітини, або зливалися у конгломерати округлої 

конфігурації, які разом формували щільний шар або кристалоподібні утворення. Паралельно 

в культурі були присутні окремі клітини ланцетовидної форми. З цих та інших також могли 

диференціюватися гантелеподібні організми. Крім того, з-під «кристалів» в деяких випадках 

проростав мікроскопічний «лишайник». Слід зазначити, що гантелеподібні клітини в різних 

зразках і на різних стадіях розвитку могли мати розміри в 2 рази більше або менше середніх 

параметрів, наведених вище.  



Секція 1: «Біорізноманіття» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 28 

ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОМОРФОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ТАКСОНОМІЧНОЇ 

РІЗНОМАНІТНОСТІ АНАМОРФНИХ ГРИБІВ 

(НА ПРИКЛАДІ МІКОСФЕРЕЛЛОЇДНИХ ГРИБІВ) 

 

Андріанова Т.В. 

 

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 

вул. Терещенківська 2, Київ, 01601, Україна 

E-mail: tand@darwin.relc.com 

 

У сучасних класифікаціях анаморфні гриби інтегрують до мейотичних Ascomycota 

(Blackwell et al., 2006; Hibbet et al., 2007). Група нараховує 20 тис. видів, з прогностичною 

оцінкою їх загального числа біля 400 тис. видів (Mueller, Schmit, 2007; Rossman, 2009). 

Таксономічні і номенклатурні проблеми обумовлені специфічністю еволюційного процесу у 

цих організмів, високим ступенем генетичної і морфологічної мінливості, коеволюцією 

патогенів із живильними організмами, існуванням морфологічно подібних мейотичних і 

мітотичних видів в одній таксономічній групі. Морфологічні ознаки лишаються основою для 

визначення різноманітності анаморфних грибів різних екологічних та трофічних груп, 

таксономічного розпізнавання родів і видів цих грибів. Поглиблені дослідження ключових 

видів Cladosporium, Passalora, Pseudocercospora, Stenella, Zasmidium виявили, що 

макроморфологія не завжди дає чітке уявлення про суттєві відмінності між таксонами і 

потребує додаткових даних. Саме попередні результати вивчення мікроморфологічних ознак 

показали можливість успішного їх застосування у таксономії родів Cladosporium і 

Fusicladium, Cercosporella і Ramularia та ін. За допомогою скануючого електронного 

мікроскопу (Jeol JSM-6060) нами здійснено пошук таксономічно важливих 

мікроморфологічних ознак у анаморфних грибів групи гіфоміцетів. Відмічено значну 

різницю у побудові конідієгенних рубців та площадок відокремлення конідій у низки родів, 

відміни в орнаментації конідій, стабільність і незалежність цих ознак від екологічних умов. 

Вивчено 46 основних та синонімічних таксонів анаморфних мікосфереллоїдних грибів і 

близьких родів, вперше показано міжродові відміни у будові конідієгенних клітин та 

відчленуванні ними конідій, які відображають глибинні морфо-фізіологічні процеси. 

Встановлено існування певних типів конідієгенних рубців: Cladosporium-тип - з корончастим 

периклинальним обідком, відокремленим борозною від центрального невисокого куполу, 

утвореного клітинною перегородкою (David, 1997; Андріанова, 2011; Andrianova, Minter, 

2011); Cercospora-тип – з широким, пласким периклинальним обідком; пласким, 

крупнозернистої структури центральним куполом із центральною широкою порою, без 

борозни; проліфераційні рубці непомітні (Andrianova, Minter, 2011); Cercosporella-тип – з 

широким, гладким периклинальним обідком; широкопласким, піднятим куполом, 

відокремленим глибокою борозною (Kirschner, 2009; Andrianova, Minter, 2011); Passalora-тип 

– з тонким і високим периклинальним обідком; опуклим центральним куполом, борозна 

помітна (Андріанова, 2011); Pseudocercospora-тип – з вузьким периклинальним обідком; 

піднятим центральним куполом, вузькою і неглибокою борозною; помітними 

проліфераційними рубцями (Андрианова, 2010); Ramularia-тип – з виразним периклинальним 

обідком із нерівним краєм; вузькоконусовидною центральною частиною (Kirschner, 2009; 

Андрианова, 2010; Andrianova, Minter, 2011); Zasmidium-тип – з нерозвиненим 

периклинальним обідком із хвильовидним краєм; низьким і пласким центральним куполом 

клітинної перегородки (Андріанова, 2011; Andrianova, Minter, 2011). Отримані дані свідчать 

про широкі можливості застосування СЕМ у вирішенні спірних номенклатурних питань при 

дослідженні анаморфних грибів, необхідності пошуку додаткових мікроморфологічних 

ознак, як критеріїв оцінки їх таксономічної різноманітності. 



Секція 1: «Біорізноманіття» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 29 

ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА КОРНЕВОЙ ЗОНЫ ГЛИФОСАТ-

ТОЛЕРАНТНОЙ СОИ 

 

Бровко И.С., Леонова Н.О., Титова Л.В. 

 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины,  

ул. Заболотного, 154 Киев ГСП, Д 03680, Украина, 

E-mail: irinkacv26@gmail.com 

 

В последние годы генетически модифицированные растения приобрели широкую 

популярность. Лидером среди них является соя благодаря ее функциональным свойствам, 

пищевой ценности и относительно низкой себестоимости за счет создания гербицид-

резистентных вариантов этой культуры. Важным остается вопрос влияния таких растений на 

развитие ризосферной микробиоты, так как именно от нее зависит направленность и 

интенсивность круговорота веществ в биосфере, в частности, азотфиксация.  

Целью работы было изучить особенности формирования микробного сообщества корневой 

зоны глифосат-толерантной сои при применении различных агротехнологий.  

Установлено, что в фазе 5-6 настоящих листьев при недостатке влаги и относительно 

низкой температуре, характерных для этого периода в 2010 году, в вариантах с применением 

раундапа происходило угнетение развития в ризосферной почве педотрофных, олигоазотрофных, 

фосфатмобилизирующих микроорганизмов и азотобактера по сравнению с контрольным 

вариантом (ручная прополка, без применения раундапа и без инокуляции); одновременно 

наблюдалось увеличение количества целлюлозоразрушающих грибов и бактерий. В фазе 

бутонизации-начала цветения (период активной азотфиксации) при достаточном количестве 

влаги в варианте с инокуляцией происходила активация роста педотрофных, олигоазотрофных, 

фосфатмобилизирующих микроорганизмов и стрептомицетов, в то время как численность 

целлюлозоразрушающих бактерий и грибов была ниже контроля соответственно в 1,8 и 1,3 раза. 

В конце вегетационного периода при пониженной температуре и повышенном количестве 

осадков наблюдали уменьшение количества целлюлозоразрушающих микроорганизмов и 

стрептомицетов, в то время как развитие остальных исследуемых групп микроорганизмов 

оставалось на уровне контрольного варианта. 

В 2011 году фазе 5-6 настоящих листьев предшествовали 2 декады с повышенным 

количеством осадков, хотя начало вегетационного периода характеризовалось засушливыми 

условиями. В этот период онтогенеза сои зафиксировано увеличение численности педотрофных, 

олигоазотрофных, фосфатмобилизирующих микроорганизмов и ингибирование роста 

целлюлозоразрушающих бактерий и грибов в вариантах с применением раундапа. Фаза 

бутонизации-начала цветения характеризовалась экстремально низким количеством осадков, при 

этом было отмечено угнетение развития бактерий цикла азота и фосфора, а также педотрофных 

микроорганизмов в варианте с инокуляцией на пестицидном фоне. В конце вегетации, несмотря 

на засуху, происходило увеличение количества олигоазотрофных и фосфатмобилизирующих 

микроорганизмов в обоих вариантах с применением раундапа. В то же время, количество 

педотрофных микроорганизмов оставалось на уровне контрольного варианта. Следует 

подчеркнуть, что применение раундапа не оказывало ингибирующего влияния на азотобактер и 

фосфатмобилизирующие микроорганизмы в исследуемые вегетационные периоды, 

характеризовавшиеся разными погодными условиями. 

Таким образом, структура микробного сообщества ризосферы глифосат-толерантной сои 

зависела от климатических условий и пестицидного фона. Наиболее чувствительными к 

факторам среды оказались олигоазотрофные и целлюлозоразрушающие микроорганизмы. 

Количество микроорганизмов рода Azotobacter оставалось стабильным на протяжении двух 

исследуемых вегетационных периодов. 

mailto:irinkacv26@gmail.com
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Почвенные микроорганизмы играют важную роль в развитии растений, способствуя 

повышению их устойчивости к стрессам и увеличению продуктивности. Неотъемлемым 

приемом органического земледелия является предпосевная инокуляция семян микробными 

препаратами, среди которых всё большую популярность приобретают комплексные 

инокулянты широкого спектра действия на основе ассоциаций микроорганизмов. Такие 

препараты оказывают стабильное положительное действие на растения и почвенную 

микробиоту и могут быть успешными элементами интегрированных систем защиты растений 

от возбудителей заболеваний и вредителей. При совмещении процессов протравливания и 

бактеризации семян необходимо исследовать влияние химикатов на ризосферные 

микроорганизмы и эффективность микросимбионтов.  

Целью работы было изучить влияние комплексного инокулянта на развитие 

ризосферного микробного сообщества и продуктивность сои сорта Аннушка при применении 

разных химических протравителей.  

Семена сои инокулировали комплексным микробным препаратом Эковитал, 

разработанным для бобовых растений в ИМВ НАНУ на основе высокоэффективных штаммов 

клубеньковых и фосфатмобилизирующих бактерий. Исследования проводили на базе ННЦ 

«Институт земледелия НААНУ» в условиях микростационарных полевых опытов на 

чернозёмной почве. Семена протравливали одним из фунгицидов Витавакс 200ФФ, Максим 

Стар, Кинто дуо и Росток, широко применяемые в растениеводстве. Обработку семян 

фунгицидом и инокулянтом проводили в день посева поэтапно с интервалом 4 часа. 

Изучали численность азотобактера, педотрофных, олигоазотрофных, 

фосфатмобилизирующих и прототрофных микроорганизмов в ризосферной почве в конце 

вегетационного периода, а также оценивали урожайность сои. Показано, что при сочетанном 

применении комплексной инокуляции и протравителей увеличивался урожай сои во всех 

опытных вариантах на 4,2-10,7% относительно контроля с инокуляцией. Одновременно 

происходило ингибирование численности педотрофных микроорганизмов (их количество в 

ризосфере сои уменьшалось почти в 2 раза). Отмечено, что также угнетался рост 

олигоазотрофных микроорганизмов, особенно в варианте с. Максим Стар и Кинто Дуо. При 

этом не зафиксировано уменьшения численности азотобактера и прототрофных 

микрооганизмов. Практически во всех опытных вариантах (кроме варианта с Максим Стар) 

активизировался рост фосфатмобилизирующих микроорганизмов, особенно в варианте с 

Витаваксом 200ФФ.  

Таким образом, исследованные фунгициды не угнетали эффективность 

сформировавшихся симбиотических систем. Однако в вариантах с их применением 

происходило изменение количественных характеристик комплексов прокариот в 

прикорневой зоне сои, что может оказывать пролонгированное воздействие на состояние 

почвенной микробиоты и плодородия. Исследования выполнены в рамках научных проектов 

Ф53.4/028, № 13-04-90442-Укр-ф-а при финансовой поддержке ГФФИ Украины и РФФИ. 

mailto:vozsvet@gmail.com
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Психрофильные/психротолерантные микроорганизмы привлекают внимание 

исследователей в связи с тем, что низкотемпературные полярные регионы (Арктика, 

Антарктика) и Мировой океан занимают 14 и 71% поверхности Земли, соответственно. 

Учитывая экстремальные условия Антарктики: низкую температуру, высокий уровень 

солнечной радиации и повышенную минерализацию в прибрежных экосистемах региона, мы 

предположили, что антарктические микроорганизмы должны быть резистентны к этим 

факторам, что и определило задачи наших исследований. 

Объектами исследования служили аэробные хемоорганотрофные микроорганизмы, 

изолированные ранее при 1–5
0
С из различных экосистем Антарктики (почва, трава 

Desсhampsia antarctica, зелёный мох, чёрные и оранжевые лишайники, а также биоплёнка 

обрастания на вертикальных скалах). Морфологию клеток изучали стандартными методами, 

физиолого-биохимические свойства – с использованием наборов для идентификации 

бактерий: API Coryne, API 20Е и АРІ 20А фирмы bioMérieux SA (Франция), согласно 

инструкциям производителя. 

По совокупности морфолого-биохимических признаков психротолерантные 

антарктические бактерии отнесены к видам: Rhodococcus yunnanensis, Frondihabitans 

australicus, Arthrobacter oxydans, Methylobacterium mesophilicum, M.extorquens, Serratia 

proteamaculans. Некоторые штаммы предварительно отнесены к родам Cryobacterium, 

Micrococcus, Halomonas, Psychrobacter.  
Изучение экофизиологических особенностей бактерий, изолированных из почв и 

фитоценозов Антарктики, показало, что они представлены: (1) психрофильными или 

психротолерантными бактериями (растут в диапазоне 1–20
0
С или 1–30

0
С); (2) умеренными 

галофилами, устойчивыми к 10–15% NaCl; (3) УФ-резистентными бактериями. Наиболее 

устойчивы к УФ (ЛД99,99 составляла 210–360 Дж/м2) штаммы Rhodococcus yunnanensis 

3179, Micrococcus sp. 3194, Arthrobacter oxydans 3398, Methylobacterium mesophilicum 3294, 

M. extorquens 3392. Среди дрожжей из тех же экосистем не выявлено психрофилов, но все 

были психро- и галотолерантными (росли в диапазоне 1–300С и 10–15% NaCl). 

Пигментированные штаммы дрожжей (чёрные и красные) были высоко резистентны к УФ 

(ЛД99,99 составляла 600-1200 Дж/м2), в то время как для белых дрожжей ЛД99,99 – 250 Дж/м
2
. 

Видимо, стратегия выживания микроорганизмов в Антарктике направлена на природную 

селекцию психротолерантных и УФ-резистентных микроорганизмов. Если принять во 

внимание аэрозольный, орнитогенный и антропогенный перенос микрофлоры в Антарктику, 

то представленные данные по изучению аутэкологии микроорганизмов этого региона 

позволяют предположить, что первичным механизмом формирования микробных сообществ 

в Антарктике послужили низкая температура, высокий уровень УФ излучения, а также 

географическая изоляция островов.  

Изученные антарктические микроорганизмы таксономически разнообразны и 

представлены различными физиологическими группами: хемоорганотофы, в том числе 

метилотрофы; аэробы и факультативные анаэробы; а также психрофильные, 

психротолерантные, умеренно галофильные, УФ-резистентные. Это свидетельствует о 

таксономическом и физиологическом биоразнообразии микроорганизмов в Антарктике. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=1269&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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Жовтопігментні збудники бактеріальних хвороб складають значну частку патогенів 

сої. Системний моніторинг поширення бактеріозів сої в Україні (Київська, Вінницька, 

Черкаська, Рівненська, Полтавська та Херсонська області) дозволив визначити відсоток 

жовтопігментних збудників (40-60%) від загального ураження бактеріальними патогенами. 

Проблеми ізолювання і ідентифікації збудників починаються на рівні систематизації 

симптомів ураження, так як на прояв захворювання впливають екологічні умови 

вирощування сої, біотичні і абіотичні фактори навколишнього середовища. Схожість прояву 

симптомів захворювань, які викликають різні жовтопігментні збудники демонструється 

ідентичними синонімами їх назв (іржаво-бура плямистість як для Xanthomonas axonopodis pv. 

glycines, так і для Сurtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, і т. інші). Тому тільки 

лабораторна діагностика визначає таксономічну приналежність патогену. 

Ідентифікація патогенів в лабораторних умовах на рівні роду проводиться нами на 

основі визначення низки фенотипових властивостей. Однак, визначення виду і патовару 

вимагає поєднання всього комплексу фенотипових і генотипових ознак. В рамках 

багатолітнього спостереження за розповсюдженням бактеріальних захворювань сої в Україні 

визначено, що серед основних збудників бактеріальних хвороб сої поряд із збудником 

кутастої плямистості (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea) залишається збудник пустульного 

бактеріозу X. axonopodis pv. glycines (25-30% від загального бактеріального ураження). 

Вперше в Україні виявлено на сої X. fuscans pv. fuscans – поява патогену епізодична, але 

можливе його поширення в зв’язку з швидкою зміною темпів і умов сучасної господарської 

діяльності людини. Питання можливого ураження сої на X. axonopodis pv. phaseoli та 

X. heteroceae потребує подальшого вивчення.  
Також вперше визначено появу нового для країни збудника, який за фенотиповими і 

генотиповими ознаками ідентифікований як С. flaccumfaciens pv. flaccumfaciens. Збудник 

швидко розповсюджується по посівах лісостепової зони України (15-25 % від загального 

бактеріального ураження в середньому).  С. flaccumfaciens pv. flaccumfaciens - є карантинним 

об’єктом для багатьох країн світу. В Україні патоген відзначається високою агресивністю до 

сої і може потенційно становити загрозу зараження для інших зернобобових в сучасних 

екологічних умовах. Останні десятиліття фітопатологи констатують підвищення рівня 

агресивності мікроорганізмів, які раніше вважалися факультативно-патогенними для рослин. 

Одним з таких факультативних фітопатогенів є P. agglomerans, який протягом всього 

вегетаційного періоду поширюється серед популяцій аборигенної мікробіоти рослин, завжди 

супроводжує високоагресивні головні бактеріальні фітопатогени, і який в окремих випадках  

може викликати  смугастість стебла та черешків зернобобових. Системні спостереження за 

поширенням і розвитком інфекційних процесів, який викликає Pantoea agglomerans, показали 

по-перше стрімке зростання відсотку агресивних штамів збудника (від 5% до 60%), по-друге 

наявність певної циклічності у поширенні патогену.   

Таким чином, коло жовтопігментних збудників бактеріальних хвороб сої постійно 

розширюється і складається, як з традиційно поширених в Україні бактеріальних патогенів, 

так і з нетипових, що, на наш погляд, пов’язано зі збільшенням антропогенного навантаження 

на сільське господарство, інтродукцією нових сучасних вітчизняних та зарубіжних сортів, 

розширенням посівних площ сої.  
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Депозитарій штамів мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. 

Д.К.Заболотного НАНУ має національний статус і є єдиний в Україні, що приймає на 

депонування і зберігає непатогенні штами інноваційних мікроорганізмів у зв’язку з 

патентуванням винаходів та реєстрацією біопрепаратів. Основна функція Депозитарію - 

гарантоване збереження депозитів у належному стані протягом не менше ніж 30 років. На 

сьогодні фонд депозитарію досяг 550 штамів, які представлені більш ніж 160 видами 

мікроорганізмів різних таксономічних груп. Колекція культур слугує ресурсною базою для 

наукових досліджень, потреб патентування, біотехнологічної промисловості, медицини, 

сільського господарства, екології. 

Відповідно до сучасних тенденцій розвитку колекційної справи для ефективної роботи 

Депозитарію в доповнення до процедур підтримання та зберігання культур необхідне 

створення електронного банку даних (БД) про штами мікроорганізмів.  

Створення інформаційної БД Депозитарію має свої особливості і вимагає 

інтеграційних зусиль мікробіологів, кібернетиків, фахівців з інформатики, інтелектуальної 

власності, міжнародного права, юристів і інших. Створення БД має своєю задачею 

зберігання, пошук, аналіз інформації про штами мікроорганізмів, а також можливість 

вільного доступу до неї та до її обміну.  

Проведено збір, аналіз, систематизацію і підготовку інформаційних даних, що 

отримані в ході процедури депонування і зберігання культур в Депозитарії. Цей масив даних 

є основою формування електронних таблиць з відомостями про депоновані штами. 

Систематизацію даних проводили на основі підходів і форматів даних, прийнятих в 

мікробіології, а також необхідних для дотримання та виконання регламентованих 

адміністративних норм при депонуванні. Інформація, що складає ядро БД депозитарію, 

включає номенклатурні дані, загальні відомості про штам (у т.ч. відомості щодо безпечності 

штаму, властивостей та застосування), відомості щодо умов культивування та зберігання, 

адміністративні відомості, дані депозитора тощо. Були сформовані відповідні електронні 

таблиці даних в форматі Microsoft Office Excel. 

Розроблена структура БД та програмна система з інформаційно-пошуковим 

механізмом в форматі Microsoft Office Access. БД включає таблиці даних, форми для 

введення даних, пошукові запити та інші «електронні» допоміжні матеріали щодо відбору та 

упорядкування інформації. 

БД опрацьовується шляхом вводу інформації про штами з підготовлених таблиць 

даних, які містять систематизовану інформацію щодо депозитів, та шляхом вводу відомостей 

про нові надходження культур. 

Програмна система дозволить впорядкувати існуючу інформацію стосовно 

депонованих в Україні інноваційних культур мікроорганізмів, забезпечить зручний швидкий 

доступ до інформації та її використання. 
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Однією з головних проблем сучасного землеробства є втрата родючості грунтів. Серед 

негативних наслідків вирощування енергетичних культур, що слугують основою для 

виробництва біопалива, є саме виснаження ґрунтів та утворення значної кількості не 

утилізованих рослинних решток. Базидіальні макроміцети, що використовують готові 

органічні сполуки (опад, гумус, різноманітні рослинні рештки, серед яких солома злакових 

культур, лушпиння соняшнику, кукурудзяні стрижні, костра льону, інші відходи 

агропромислового комплексу) являються потужним джерелом екстрацелюлярних ферментів, 

здатних здійснювати біодеструкцію лігноцелюлозних комплексів до низькомолекулярних 

сполук. Окрім того, в останні десятиріччя відкрито широкий спектр різноманітних 

фармакологічних застосувань дикорослих та культивованих макроміцетів за рахунок їх 

специфічних метаболітів, що робить їх надзвичайно перспективними біотехнологічними 

об’єктами. 

Метою роботи було визначення швидкості росту та отримання грибної біомаси 

(плодових тіл та міцелію) Pleurotus ostreatus (штам 198), P. eryngii (2011), Ganoderma lucidum 

(1621) та F. velutipes (1994) Колекції культур шапинкових грибів (ІBK) Інституту ботаніки ім. 

М.Г. Холодного НАНУ при вирощуванні на нетоксичних відходах енергетичних рослин 

селекції НБС ім. М.М. Гришка (сорго цукрового, рижію, щавнату та сіди). Швидкість 

лінійного росту на агаризованих середовищах з водних екстрактів досліджуваних субстратів 

була максимальною у випадку з сорго, перевищуючи швидкість росту штамів на 

контрольному середовищі (8ºБ сусло-агарі). Швидкість обростання субстратів при 25ºС 

становила від 7 (у P. ostreatus) до 12 діб (F. velutipes), перші плодові тіла з’явилися у 

G. lucidum (28 і 35 доба) та F. velutipes (34 і 38 доба) відповідно на субстратах із сорго та 

рижію. Об’єм досліджених субстратів після закінчення плодоношення зменшувався у 1,7 – 

2,8 разів. Використані субстрати рекомендовані для застосування у якості цінного добрива.  

Подальші дослідження та розробка технології використання біотрансформаційного 

потенціалу макроміцетів щодо лігноцелюлозних комплексів потребує підбору та вивчення 

культуральних особливостей високоефективних штамів перспективних для біодеградації 

рослин різного напрямку використання (вуглеводовмісних, високоолійних тощо).  
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Аэробные метилотрофные бактерии, использующие в качестве источников углерода и 

энергии одноуглеродные соединения (метанол, метилированные амины, галометаны и др.) 

выполняют важную экофизиологическую роль, снижая уровень этих поллютантов в 

биосфере, и являются перспективными объектами современных биотехнологий. 

Расширение фонда метилотрофов, адаптированных к условиям высокой солености, 

изучение их таксономического и физиолого-биохимического разнообразия актуальны, 

поскольку открывают новые возможности их практического применения и представляют 

новые модельные штаммы для расшифровки механизмов микробной экстремоадаптации. 

Из техногенного биотопа г. Соликамска и почвы Троицкого заказника Челябинской 

области (Россия) выделены два галотолерантных (растут от 0 до 16% NaCl) облигатно 

метилотрофных штамма С2 и SK12, растущих только на метаноле и метиламинах. 

Для идентификации новых изолятов использовали методы полифазной таксономии. 

Секвенирование генов 16S рРНК выявило менее 94% сходства с известными 

представителями Alphaproteobacteria, что дало основание отнести выделенных метилотрофов 

к новому роду Methyloligella. Сравнительно низкий уровень ДНК-ДНК-гибридизации (53%) 

между штаммами C2 и SK 12 показал, что они являются представителями двух разных видов, 

для которых предложены названия: Methyloligella halotolerans gen.nov., sp.nov. (C2T VKM-B 

2706T=CCUG 61687T=DSM 25045T) и Methyloligella solikamskensis (SK 12T VKM-B 2707T 

=CCUG 61697T = DSM 25212T). 

Оба исследуемых штамма реализуют сериновый путь С1- метаболизма и при лимите 

по азоту накапливают внутриклеточно биодеградабельный и биосовместимый пластик – 

полигидроксибутират (ПГБ). При культивировании M. halotolerans С2 на метаноле без NaCl в 

аппаратах управляемого культивирования АНКУМ-2М на первой стадии создавали условия 

для получения большого количества биомассы, на второй стадии создавали лимит по азоту, 

стимулируя синтез ПГБ. 

При внесении в среду во второй стадии наряду с метанолом пентанола (5-15% от 

метанола), обнаружили, что продуцент синтезирует сополимер – полигидроксибутировалерат 

(ПГБВ) – более эластичный, чем ПГБ – сополимер. 

Интересно отметить, что штамм С2, в отличие от известных метилотрофных 

продуцентов ПГБ, синтезирует полимер с очень высокой молекулярной массой 2∙10
6
-3∙10

6 
Да.  

Поскольку новые метилотрофы растут при высокой солености, исследовали 

синтезируемые ими осмопротекторы. Показано, что штаммы С2 и SK 12 синтезируют de novo 

ценный биопротектор эктоин, содержание которого в клетках возрастало при увеличении 

концентрации NaCl в среде и достигало 20% от веса сухой биомассы. 

Таким образом, новые метилотрофные изоляты представляют интерес как продуценты 

биопластиков ПГБ и ПГБВ, перспективных для использования прежде всего в медицине, а 

также продуценты циклической кислоты эктоина, перспективного для использования в 

косметологии, медицине, научных исследованиях и сельском хозяйстве. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-04-01520. 
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Allium ursinum L. (цибуля ведмежа або черемша) – багаторічна пряно-ароматична 

рослина родини Цибулевих, як реліктовий вид, є прикладом поступового збіднення флори, 

через інтенсивне знищення за високі харчові та лікарські властивості. У Національному 

ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС НАНУ) інтродукції та збереженню 

цього рідкісного та зникаючого виду, занесеного до Червоної книги України, приділяється 

значна увага. 

Знання взаємовідносин рослин з іншими організмами в природних фітоценозах і в 

штучних умовах інтродукції має виключно велике теоретичне і практичне значення. Рослини 

нерозривно зв’язані з усіма ланками єдиної і цілісної системи біоценозу і, в першу чергу, з 

мікроорганізмами. Останні виконують провідну роль у кругообігу речовин у біогеоценозах 

завдяки своїй високій фізіологічній активності та різноманітності біохімічних функцій. 

Протягом 2009-2010 років завданням наших досліджень було вивчення мікробних 

комплексів ризосфери цибулі ведмежої у різні фази розвитку (цвітіння та спокою) у букової 

діброві, в якій вона зростає на ділянці «Карпати» НБС НАНУ. Мікробіологічні аналізи 

проводили методом посіву ґрунтових суспензій у відповідних розведеннях на селективні 

агаризовані живильні середовища. 

Проведені дослідження чисельного складу амоніфікаторів у ризосфері цибулі 

ведмежої свідчать про незначну їх кількість навесні 2009 року та зростання кількості у другу 

фазу відбору у 20 разів. В наступному році спостерігалась обернена тенденція. Підрахунок 

кількості мікроорганізмів, які засвоюють мінеральний азот показав, що їх чисельність досить 

висока під час цвітіння цибулі і значно зменшується у період спокою рослин в обидва строки 

спостережень. Олігонітрофіли були представлені великим різноманіттям яскраво 

пігментованих колоній. Чисельність спороутворюючих мікроорганізмів та мікроміцетів у 

2009 році під час цвітіння цибулі становила 86 та 81тис. КУО відповідно. У цей період 

відмічено незначний розвиток азотобактера (% обростання грудочок ґрунту на середовищі 

Ешбі складав лише 27). Стрептоміцети не відрізнялись високою чисельністю, особливо у 

другу фазу відбору зразків. Умови 2010 року виявились більш сприятливими у період 

активного розвитку цибулі, що і підтвердилось збалансованим мікробоценозом. 

Отже, дворічні спостереження за мікробіотою ризосфери цибулі ведмежої показали, 

що розвиток мікроорганізмів у великій мірі залежить від фізіологічного стану рослин, на 

який, у свою чергу, впливають погодні умови. Суха весна 2009 року негативно вплинула на 

рослини цибулі, які і так перебувають у стресовому стані в даних умовах, що позначилось на 

чисельності мікроорганізмів основних таксономічних та еколого-трофічних груп у її 

ризосфері: значною кількістю олігонітрофілів, спороутворюючих бактерій, мікроміцетів та 

незначною – агрономічно цінних мікроорганізмів - амоніфікаторів, стрептоміцетів та 

азотобактера. Вірогідно, саме це викликало токсичність ґрунту (63%). 

Експериментально підтверджено, що чисельність майже всіх досліджуваних груп 

мікроорганізмів досить висока навесні, під час цвітіння рослин цибулі, коли активізуються 

всі фізіологічні функції рослини, і значно зменшується у період їх спокою, коли скорочується 

надходження кореневих виділень у ґрунт.  

Отримані результати цікаві для проведення подальших досліджень.  
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Останні десятиліття відзначаються все зростаючим інтересом до вивчення біології 

глибоководних районів Світового океану та приголомшливими відкриттями, проте до цього 

часу мало що відомо про життя мешканців глибин Чорного моря. Здавалось, що в анаеробних 

умовах можуть існувати лише облігатні анаеробні мікроорганізми, такі як 

сульфатредукувальні та метанутворювальні бактерії. У 2007 році Ю.П. Зайцев з колегами [1, 

2] вперше виявив в сірководневій зоні еукаріоти-оксибіонти, які знаходяться в покої, на 

граничних глибинах Чорного моря. Виникає питання: чи виживають за цих умов 

мікроорганізми, які притаманні для поверхневих вод? 

Метою роботи було виявлення аеробних та анаеробних хемоорганогетеротрофних і 

хемолітотрофних мікроорганізмів у зразках глибоководного ґрунту сірководневої батіалі 

Чорного моря. Зразки ґрунту із дна Чорного моря відібрано на п’яти станціях на глибині 888-

2080 метрів під час німецького рейсу на НДС «Метеор» в 2011 році співробітниками відділу 

радіаційної та хімічної біології Інституту біології південних морів ім. А.О. Ковалевського 

НАН України та передані для мікробіологічних досліджень Одеським філіалом ІБПМ. Для 

виявлення мікроорганізмів використовували класичні мікробіологічні та сучасні 

молекулярно-біологічні методи. Жирнокислотний аналіз досліджуваних штамів проводили з 

використанням автоматичної системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock (MIDI, 

USA) на базі газового хроматографа Agilent 7890 (Agilent Technologies, USA). 

Пробопідготовку та хроматографічне розділення метилових ефірів жирних кислот проводили 

згідно протоколів. Для підтвердження групової належності та визначення виду застосовували 

метод мультиплексної ПЛР з використанням групоспецифічних праймерів.  

У результаті проведених досліджень у зразках глибоководного грунту сірководневої 

батіалі Чорного моря виявлено як анаеробні, так і аеробні мікроорганізми, притаманні для 

поверхневих вод, у тому числі здатні використовувати кисень як акцептор електронів. 

Кількість їх перевищує 104 КУО. Ізольовано, вивчено та проведено ідентифікацію більше 100 

культур мікроорганізмів. Особливу увагу приділено аеробним і анаеробним бактеріям, що 

утворюють спори. В результаті аналізу жирно-кислотного складу та ПЛР досліджувані штами 

були віднесені до 10 видів бактерій роду Bacillus.  

Обговорюється питання: чи ці мікроорганізми є постійними мешканцями 

глибоководного ґрунту сірководневої батіалі, чи вони попадають туди з верхніх шарів води, 

переходять у форми покою і таким чином зберігаються?  

1. Зайцев Ю.П., Поликарпов Г.Г., Егоров В.Н., Александров Б.Г., і інші. Средоточие 

останков оксибионтов и банк живых спор высших грибов и диатомовых в донных 

отложениях сероводородной батиали Черного моря // Доп. Нац. акад. наук України.- 2007.- № 

7.- С. 159-164. 

2. Zaitsev Yu.P. and Polikarpov G.G. Recently Discovered New Biospheric Pelocontour 

Function in the Black Sea Reductive Bathyal Zone. Journal of the Black Sea/Mediterranean 

Environment, 2008, Vol. 14, №3.- P. 151-165. 
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Мікробна метабуломіка є одним з найбільш перспективних фундаментальних напрямків 

у системі постгеномних технологій; вона вивчає біохімічні процеси, що відбуваються в 

клітинах мікроорганізмів за умов природного ендогенного метаболізму або під впливом 

різноманітних біотичних і абіотичних факторів. 

Останніми десятиліттями спостерігається гігантський прогрес у галузі розробки 

аналітичних підходів до визначення широкого спектру клітинних метаболітів. Це допомагає 

зрозуміти фізіологічний стан клітин, біосинтетичний потенціал та можливості застосування 

певного штаму мікроорганізму. 

У ґрунтовій мікробіології метабуломіка є основою вивчення мікробно-рослинних 

взаємодій, вирішення питань мікробної біоремедіації забруднених ґрунтів, а також розробки 

нових мікробних препаратів широкого спектру дії. У функціонуванні мікробно-рослинних 

систем важливу роль відіграють метаболіти, яким притаманні властивості молекулярних 

сигналів, зокрема флавоноїди. Нами був показаний суттєвий вплив рослинних флавоноїдів на 

деякі ланки метаболізму бульбочкових бактерій сої. Встановлено, що за дії специфічного для 

сої флавоноїду геністеїну у високоефективного штаму B. japonicum УКМ В-6035 зростала 

активність ферментів первинної асиміляції амонію – глутамінсинтетази і 

глутаматдегідрогенази; неспецифічний флавоноїд нарінгенін не стимулював 

глутамінсинтетазну активність, але сприяв активізації глутаматдегідрогеназного  шляху. 

Визначення біосинтетичної здатності окремих представників ґрунтових мікроорганізмів 

надає можливості виявити активні штами, перспективні для створення біопрепаратів для 

рослинництва. В аспекті зазначених питань у відділі загальної і ґрунтової мікробіології ІМВ 

НАН України проводяться дослідження селекціонованого штаму Streptomyces avermitilis 

УКМ Ас-2179 – продуценту авермектину, макролідного антибіотику антипаразитарної та 

інсектицидної дії. На основі вивчення метаболічних профілів біологічно активних сполук, що 

синтезує продуцент (амінокислот, ліпідів, жирних кислот, фітогормонів), був розроблений 

препарат аверком і визначений механізм його антинематодної, рістстимулювальної і 

фітозахисної дії на рослини. 

Важливим напрямком є екологічна метабуломіка, яка дає біохімічне обґрунтування 

взаємодії мікроорганізмів з навколишнім середовищем, визначає метаболічну відповідь 

ґрунтових мікроорганізмів на абіотичні і біотичні впливи, а також є основою розробки 

заходів біологічної очистки ґрунтів від забруднень. Нами досліджені токсичні і мутагенні 

впливи на ґрунтову мікробіоту пестициду гексахлоциклогексану (ГХЦГ), γ-ізомер якого має 

інсектицидні властивості. Селекціоновані штами Pseudomonas putida 3, Stenotrophomonas 

maltophilia 6, Bacillus megaterium ІМВ В-7287, які здатні розкладати ГХЦГ на 60-80%. Після 

мікробної деструкції пестициду досліджуваними штамами мутагенна і токсична активності 

проміжних продуктів зменшуються у 1,2-1,5 рази порівняно з вихідною речовиною. 
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В резервуарах для авіаційних палив (як в наземних сховищах, так і паливних баках 

літаків, трубопроводах) можуть розвиватися різноманітні мікроорганізми, які призводять до 

деградації вуглеводнів та пошкодження резервуарів. В зразках палив часто трапляються 

представники бактерій, дріжджі та мікроскопічні гриби. Активний розвиток останніх в паливі 

для повітряно-реактивних двигунів (ПРД) та в паливних системах визнано 

найнебезпечнішим, оскільки агресивні метаболіти мікроміцетів призводять до зміни складу 

та властивостей палива, викликають корозію обладнання, що в свою чергу, є причиною 

аварій паливних насосів, фільтрів та вимірювального обладнання. Через широкі адаптаційні 

властивості грибів існує небезпека появи нових видів-деструкторів палив для ПРД. Так, окрім 

загальновідомого «керосинового» (рос.) гриба Hormoconis resinae, виявлено нові 

субстратспецифічні гриби – Candida keroseneae та Monascus floridanus (Buddie et al., 2011; 

Кривушина, 2012). Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО), яка об’єднує більше 

190 держав, розроблено Глобальну програму забезпечення безпеки польотів – комплекс 

заходів, реалізація яких ґрунтується, перш за все, на попередженні  аварій та катастроф. 

Отже, біопошкодження авіаційного палива та паливних систем літаків залишається 

актуальною проблемою сьогодення. 

Метою даного дослідження було виділити мікроскопічні гриби із проб забрудненого 

авіаційним паливом ґрунту, із зразка відпрацьованого палива ТС–1, палива із 

паливозаправника та з’ясувати здатність виділених мікроскопічних грибів розвиватися в 

авіаційному паливі для ПРД. В результаті проведених досліджень виділено 36 чистих культур 

мікроміцетів (представники родів Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicilum, Rhizopus, 

Trichoderma та ін.). Найбільшу кількість (25 ізолятів) виділено із забрудненого авіаційним 

паливом ґрунту. Hormoconis resinae ізольовано із зразка відпрацьованого палива ТС–1. Для 

визначення особливостей розвитку ізольованих чистих культур мікроміцетів в паливі ТС–1 

використовували мінеральне середовище та чисте паливо для ПРД (у відповідності ГОСТ 

9.023–74 та даними літератури).  

В результаті проведених досліджень встановлено, що 17 тест-культур грибів проявили 

різну здатність щодо росту в паливі для ПРД. Більшість з них розвивалися як в мінеральному 

середовищі, так і на розділі фаз «мінеральне середовище – паливо», формували на вказаному 

розділі фаз плівку, окремі колонії або суцільне міцеліальне кільце, утворювали візуально 

добре помітний непрозорий міцеліальний нальот на стінках пробірок у фазі «паливо». 

Розвиток частини тест–культур грибів супроводжувався утворенням колоній грибів у 

мінеральній фазі у вигляді пеллет різного діаметру. Розвиток грибів роду Trichoderma 

призводив до зміни кольору мінерального середовища. Клітини, спори, гіфи всіх тест-культур 

грибів (окрім Hormoconis resinae), які розвивалися у паливі, зазнали морфологічних змін: 

змінювалась товщина та форма гіф, розміри спор та міжсептових відстаней тощо). Серед 

мікроміцетів, що ізольовані із забрудненого авіаційним паливом ґрунту, більша частина тест-

культур проявили здатність в умовах експерименту рости у паливній фазі, що свідчить про 

певну адаптацію цих грибів до існування в присутності такого джерела вуглецю, як складні 

вуглеводні палива для ПРД.  

mailto:takbiofak@ukr.net
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Интенсификация процесса азотфиксации в агроценозах позволяет сократить объемы 

использования минеральных азотных удобрений, улучшая качество продукции при 

одновременном снижении энергетических затрат на его производство, что весьма 

перспективно в свете современных тенденций развития экологически сбалансированного 

земледелия. Особый интерес в решении этой проблемы вызывает исследование 

биологических механизмов повышения эффективности функционирования симбиотической 

системы бобовых растений. Азотфиксирующий симбиоз клубеньковых бактерий семейств 

Rhizobiaceaе и Bradyrhizobiaceae c бобовыми растениями является одним из объектов 

исследований фундаментальной биологии и представляет практический интерес для 

промышленного растениеводства.  

Основным приемом агробиотехнологии при выращивании сои (Glycine max (L.) 

Merrill) является применение микробных препаратов на основе Bradyrhizobium japonicum, и 

успех инокуляции в значительной степени зависит от взаимоотношений интродуцента с 

аборигенными ризосферными микроорганизмами. Для оценки состава диазотрофных 

сообществ проведен анализ  разнообразия гена nifH, молекулярного маркера азотфиксации, в 

образцах ризосферной почвы сои, выращиваемой без инокуляции и с внесением 

бактериальных препаратов, а также в накопительных культурах диазотрофов. Проведенные 

исследования показали, что выявленные диазотрофы продемонстрировали уровень сходства 

нуклеотидных последовательностей с известными микроорганизмами 74–95% и были 

идентифицированы как представители отделов Firmicutes и Proteobacteria. Филогенетический 

анализ установил, что в составе азотфиксирующих сообществ ризосферной почвы 

доминировали представители родов Clostridium, Paenibacillus, Spirochaeta. 

Для оценки эффективности применения бактериальных удобрений на основе 

B. japonicum предлагается использовать комплексный подход, основанный на применении 

современных микробиологических (высокоселективные среды), молекулярно-биологических 

(ПЦР-анализ рибосомальных и белок-кодирующих генов, клонирование, ДГГЭ) и 

молекулярно-цитологических (FISH) методов. Предлагаемый подход позволит дать 

теоретическое обоснование для разработки практических приемов улучшения азотного 

питания зернобобовых культур. Проведение филогенетического анализа даст возможность 

установить таксономическую принадлежность доминирующих азотфиксаторов, выяснить 

представители каких родов (видов) получают преимущественное развитие в ризосфере 

растений сои. Изучение состава сообществ с помощью анализа почвенной ДНК и РНК 

позволит оценить, какие группы азотфиксаторов являются/остаются метаболически 

активными в ходе роста и развития растений сои. Результаты исследования могут стать 

научным обоснованием для создания ресурсосберегающих экологически чистых технологий 

возделывания сои на основе интенсификации симбиотической азотфиксации. Это позволит 

получать высококачественную экологически чистую продукцию при условии сохранения 

плодородия почв. 

Исследования выполнены в рамках научных проектов № 13-04-90442-Укр-ф-а, 

Ф53.4/028 при финансовой поддержке РФФИ и ГФФИ Украины. 



Секція 1: «Біорізноманіття» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 41 

ЕНДОФІТНІ МІКРОСКОПІЧНІ ГРИБИ ТА ЇХ ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ 
 

Курченко І.М. 

 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, 

вул. Заболотного, 154, Київ, МСП, Д03680, Україна, 

E-mail: irinakurchenko@ukr.net  

 

Найбільш дослідженою групою серед ендофітів є гриби, цю еконішу можуть також 

займати бактерії та водорості (Воронина, 2007). В останні десятиріччя увага вчених 

приділяється дослідженню розповсюдження, видового складу та біологічно активних речовин 

ендофітних грибів, які безсимптомно розвиваються в тканинах судинних рослин. Однак 

біологічна роль ендофітних грибів з’ясована недостатньо. Відомо, що вони постачають 

елементи мінерального живлення рослинам, можуть бути латентними паразитами рослин та є 

антагоністами фітопатогенів. В Україні дослідження, пов’язані з цими проблемами, до 1999 р. 

були практично відсутні. Оскільки безпосереднє поглинання К+ і 137Cs+ коренями рослин з 

мохів неможливе, нами висунута гіпотеза про існування механізму вивільнення цих 

елементів із сфагнових мохів та їх транспорту в судинні рослини за допомогою міцелію 

ендофітних грибів. Для цього була досліджена ендофітна мікобіота 36 видів рослин 

сфагнових боліт Полісся України. В кожній рослині виявлено комплекс видів грибів-

ендофітів різного ступеня складності. Кількість спільних видів для ерикоїдних, трав’янистих, 

деревних рослин і сфагнумів становила 31 з 118 виділених ендофітних мікроміцетів. Для 

дослідження фізіологічних особливостей цієї екологічної групи та її ролі в співіснуванні з 

вищими рослинами відібрані ендофіти, які домінували або часто траплялися – Ceratocystis 

sp., Penicillium funiculosum, Alternaria alternata, Fusarium poae і Mycelia sterilia. 

Проведено порівняльне вивчення наявності каталази, пероксидази, лакази, тирозинази 

і ряду гідролаз. Загалом гідролазна активність досліджених штамів різних трофічних груп 

підвищувалась в ряду: амілолітична → целюлазна → полігалактуроназна → ксиланазна 

активність. 

Рівень накопиченої біомаси в стаціонарній фазі росту був максимальним у ендофітів 

P. funiculosum, Ceratocystis sp. і ґрунтового штаму F. poae. Максимальні значення 

економічного коефіцієнта встановлені для ендофітів P. funiculosum, Ceratocystis sp. і 

фітопатогена A. alternata. Економічний коефіцієнт F. poae був вищим у сапрофітного штаму, 

ніж у фітопатогена й ендофіта. Значення метаболічного коефіцієнта були нижчими у штамів з 

максимальними економічними коефіцієнтами. 

Кількість вітамінів В2 та В3 в міцелії ендофітів була найвищою серед досліджених 

штамів інших трофічних груп, причому в культуральних фільтратах вміст вітамінів був 

завжди значно нижчим. 

Синтез Т-2 та НТ-2 токсинів, Т-2 тетраолу був характерним для всіх досліджених 

штамів, але виявився вищим у сапрофітів, ніж у фітопатогенів та ендофітів. Синтез Т-2 тріолу 

був найвищим у фітопатогенних штамів. Серед ендофітів цей токсин виявлено лише у одного 

штаму, у них також показана відсутність неосоляніолу. 

Наявність ідентичних видів грибів у судинних рослинах і сфагнумах, ферментів 

поліфенолоксидаз та гідролаз, а особливо досить високий рівень полігалактуроназної 

активності у грибів-ендофітів; синтез ними більшої кількості вітамінів В2 та В3; а також 

менша кількість трихотеценових токсинів підтверджують висунуту нами гіпотезу про суттєву 

роль міцелію ендофітних мікроскопічних грибів в міграції мінеральних елементів і 137Cs із 

сфагнових мохів в ерикоїдні рослини в болотних екосистемах. Завдяки своїм фізіологічним 

особливостям ці гриби можуть мутуалістично співіснувати з рослинами. 
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За даними попередніх наших досліджень відомо, що рівень мікробного обсіменіння та 

таксономічне різноманіття в верхніх дихальних шляхах дельфінів незначні, у порівняні з 

наземними ссавцями та людиною. Також встановлено, що у дельфінів, як і у інших тварин, 

бактеріальні асоціації мають тропність до легеневої тканини. Тому, визначення 

бактеріального статусу дихальних шляхів може бути одним із показників здоров’я тварин.  

Проведені на базі Севастопольського океанаріуму дослідження довели, що за 

несприятливих умов існування тварин (стресові ситуації, фізичні перевантаження та ін.) 

відбуваються зміни у складі нормальної мікрофлори організму. В цьому випадку, у повітрі 

що видихається значно збільшується загальне число мікроорганізмів і кількість умовно 

патогенних бактерій, також збільшується вірогідність виникнення інфекційних захворювань.  

Посіви матеріалу здійснювали на середовищах: м’ясо-пептонний агар (МПА), 

кров’яний агар (КА), жовчно-сольовий агар (середовище Чистовича) та середовище 

Плоскірєва. Всього було досліджено 43 дельфіна. 

В результаті досліджень встановлено, що мікроорганізми верхніх дихальних шляхів 

дельфінів-афалін, які утримуються в океанаріумі, зазвичай зустрічаються у асоціаціях, які 

складаються із 2-4 видів, але можуть бути наявні і монокультури. Отримані протягом 

тривалого періоду дані вказують на те, що найбільш поширеними є мікробні асоціації, які 

складаються із 2 видів мікроорганізмів.  

При дослідженні мікрофлори респіраторного шляху в популяції дельфінів, які 

утримувались в океанаріумі, були присутні Staphylococcus epidermidis, представники роду 

Pseudomonas і сімейства Enterobacteriaceae (особливо Proteus mirabilis). Наявність у складі 

мікрофлори верхніх дихальних шляхів дельфінів P.mirabilis у більшості випадків співпадала 

зі зниженням імунореактивності організму. 

Також за період дослідження було встановлено низку випадків розвитку хронічних 

захворювань у дельфінів, які тривалий час знаходились в океанаріумі. При цьому у хворих 

тварин визначалось значне збільшення (понад 1000, при нормі < 450) загальної кількості 

мікроорганізмів у повітрі, що видихається, та наявність в мікрофлорі Proteus mirabilis. 

Необхідно також зазначити, що виявлення протея у більшості випадків 

супроводжувалось змінами у морфологічних і біохімічних показниках крові тварин, а саме 

значним збільшенням паличкоядерних і сегментоядерних нейтрофілів, зниженням вмісту 

загального білку, глюкози, тощо. Проте, первинними були зміни у складі респіраторної 

мікрофлори хворих дельфінів.  
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Актиномицеты, а особенно представители рода Streptomyces – активные продуценты 

широкого спектра биологически активных веществ. Поэтому создание препаратов на их 

основе является перспективным направлением биологической защиты растений от 

фитопатогенов и фитопаразитических нематод. 

Среди свежевыделенных из почвы культур актиномицетов нами проведен скрининг по 

нематицидной активности против наиболее распространенного вида галловых нематод – 

Meloidogine incognita. Наилучшими антагонистами оказались 3 из 45 исследуемых, 

нематицидная активность которых составляла 88-100 %, причем один из штаммов проявлял 

стопроцентный нематицидный эффект уже через 30 минут действия на тест-объект. Он и был 

выбран нами как наиболее перспективный для дальнейшей работы. 

Было показано, что кроме нематицидной активности свежевыделенный штамм 

актиномицета также проявляет антагонизм по отношению к фитопатогенным 

микроорганизмам: фитопатогенным грибам родов Cochliobolus, Alternaria, Fusarium и 

Сladosporium – возбудителям болезней риса, ржи, томатов (диаметр зон отсутствия роста 

составлял 11-14±0,5 мм) и фитопатогенным бактериям Clavibacter michiganensis, 

Pseudomonas syringae pv. сoronafaciens, P. syringae pv. аtrofaciens, P. savastanoi pv. glycinea, P. 

corrugata, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Pantoea agglomerans, которые вызывают 

различные болезни овощных и зерновых культур (диаметр зон отсутствия роста составлял 20-

28±0,5мм).  

Для определения таксономического положения штамма нами были изучены его 

морфологические, культуральные и физиолого-биохимические характеристики. Морфологию 

актиномицета определяли согласно «International Streptomyces Project» на селективных 

средах. Штамм образовывал белый воздушный мицелий, который изменялся от белого до 

бело-бежевого и бежево-желтого в зависимости от среды. Окраска субстратного мицелия 

колебалась от желтоватого до бурого цвета. Меланоидные пигменты на средах ISP-6 и ISP-7 

не были обнаружены. Воздушные гифы штамма не образовывали споры и распадались на 

элементы различной формы в процессе старения. Клеточная оболочка богата изо-/антеизо-

разветвленными жирными кислотами. Микроаэрофил. В процессе роста в качестве источника 

углеродного питания утилизировал глюкозу, фруктозу, манит, ксилозу, арабинозу, рамнозу, 

инозит, раффинозу, мальтозу, сорбит и целлюлозу; гидролизировал Твин-20, Твин-40 и 

крахмал; желатин не разжижал; N2, NO
2-

 и NH
4+

 не образовывал; выделял сероводород. 

Штамм проявлял резистентность к бета-лактамным антибиотикам, полимиксину и нистатину.  

Генетическая идентификация штамма была осуществлена на основе анализа 

нуклеотидной последовательности фрагмента гена 16S rRNA с молекулярной массой 1400 

п.н. В ходе идентификации с помощью международной базы данных NCBI было обнаружено 

сходство исследуемого штамма с Amycolatopsis orientalis с точностью 99,0 %.  

Таким образом, в результате полифазного анализа перспективный штамм 

актиномицета отнесен нами к классу Actinobacteria, порядку Actinomycetales, семейству 

Pseudonocardiaceae, роду Amycolatopsis, виду Amycolatopsis orientalis.  

Штамм непатогенный, принадлежит к 4 классу «Малотоксичные, практически без 

аллергенного и общетоксического действия». 

mailto:tanan2007@rambler.ru
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=201174&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=2037&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=2070&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=1813&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=31958&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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Флуоресцентная in situ гибридизация (FISH) широко используется для оценки состава 

микробных сообществ различных экосистем. Метод основан на связывании меченных 

флуоресцентными красителями олигонуклеотидных зондов с комплементарными 

последовательностями рРНК предварительно зафиксированных клеток. Это позволяет 

визуально оценить количество активно функционирующих клеток в образце в момент отбора. 

Регулярный отбор образцов с последующим анализом дает возможность  выявить 

динамические процессы, протекающие в сообществе, что особенно важно при интродукции 

микроорганизмов во внешнюю среду.  

Основным приемом агробиотехнологии бобовых культур является внесение 

микробных препаратов на основе ризобий, которые улучшают азотное питание и 

продуктивность растений. Успех инокуляции растений сои симбиотическими бактериями 

Bradyrhizobium japonicum в значительной степени зависит от выживания интродуцированного 

микроорганизма в почве и его взаимоотношений с ризосферными микроорганизмами. 

Несмотря на широкое распространение культуры сои до настоящего времени отсутствуют 

современные надежные, высокоэффективные методы экспресс-оценки количества 

метаболически активных клеток B. japonicum в почве. Цель настоящего исследования 

состояла в разработке, тестировании и оценке эффективности применения 

олигонуклеотидного зонда для изучения динамики выживаемости культуры Bradyrhizobium 

japonicum, вносимой в почву в составе бактериальных удобрений. 

С помощью программного пакета ARB (http://www.arb-home.de) проведен анализ 

нуклеотидных последовательностей 16S рибосомальной РНК, доступных в базе Ribisomal 

Database Project (RDP), с целью выбора уникальных последовательностей для ризобий, 

входящих в различные семейства Alphaproteobacteria. В результате была выбрана 

последовательность, наиболее перспективная для изучения B. japonicum 5’-

TCGCTGCCCACTGTC-3’. Проведенный анализ с помощью программы Ribosomal Database 

Project (RDB) (http://rdp.cme.msu.edu/) показал, что выбранные последовательности не 

обладают высоким уровнем специфичности. Кроме целевого организма, относящегося к 

семейству Bradyrhizobiaceae, возможно неспецифическое связывание с представителями сем. 

Rhizobiaceae (Rhizobium, Mesorhizobium, Agrobacterium).  

Анализ полученных данных позволяет заключить, что метод FISH является удобным 

инструментом для анализа динамики выживаемости вносимой культуры B. japonicum, однако 

степень специфичности данной последовательности требует уточнения в конкретных условиях 

системы почва-растение. Для повышения специфичности метода предполагается модификация 

процедуры проведения гибридизации путем повышения температуры гибридизации и/или 

путем добавления формамида в гибридизационный буфер, а также использование в смеси 

меченого зонда и немеченого «конкурирующего» зонда (сompetitor probe). 

Исследования выполнены в рамках научных проектов № 13-04-90442-Укр-ф-а, 

Ф53.4/028 при финансовой поддержке РФФИ и ГФФИ Украины. 

http://www.arb-home.de/
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За последние несколько десятилетий экологическая ситуация в Украине значительно 

ухудшилась, что связано с высокими техногенными нагрузками, значительной химизацией в 

сельском хозяйстве, аварией на Чернобыльской АЭС, глобальным потеплением на 

континенте и другими факторами. Все это отражается на различных живых организмах, в том 

числе и бактериях. Последние эволюционируют, мигрируют, приспосабливаются к новым 

условиям обитания. 

Из образцов массово усыхающих каштанов (Aesculus L.) в г. Киеве нами выделены 

фитопатогенные бактерии, идентифицированные как Microccocus sp. Бактерии - аэробы, 

вырастают на 8-10 сутки после посева образцов. Изолированные микроорганизмы в 

лабораторных условиях на питательных средах быстро теряют жизнеспособность, поэтому 

нуждаются в постоянных пересевах. Изучаемые Microccocus sp. характеризуются высокой 

агрессивностью по отношению к растению-хозяину. В течение нескольких лет бактерии не 

теряют агрессивности при сохранении в лабораторных условиях. При искусственном 

заражении вызывают усыхание почек и некрозы на листьях. Некрозы большие, занимающие 

1/3-1/2 листовой пластинки, часто напоминающие «ожог». Пораженные листья усыхают и 

преждевременно опадают. Инфицированные почки не распускаются вообще, либо усыхают 

при появлении первых листочков.  

Фитопатогенность не свойственна микроорганизмам рода Micrococcus. В настоящее 

время в научной литературе описан как фитопатоген только один вид Micrococcus varians 

Cohn., который вызывает гниль стебля Musa textiles при неблагоприятных условиях 

культивирования в Гондурасе, Коста Рике и Панаме. Выделенные же нами Microccocus sp. не 

вызывают гнилостных процессов и являются, по-видимому, новым фитопатогеном, 

вызывающий болезнь каштанов с неописанными до настоящего времени симптомами. 

Среди бактерий-антагонистов рода Bacillus нами выявлено несколько штаммов, 

которые подавляют рост возбудителя и, таким образом, являются перспективными в 

разработке биометода борьбы с заболеванием. 

mailto:Phytopath@serv.imv.kiev.ua
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В настоящее время учеными установлено, что численность и разнообразие 

прокариотов во много раз превышает эукариотные организмы, причем большая их часть до 

сих пор для науки остается не только не выявленной, но и не изученной физиологически и 

функционально. Почва рассматривается как основной источник биологического разнообразия 

живых организмов, а микроорганизмы, в свою очередь, как основной генофонд нашей 

планеты, который обладает широчайшим видовым и функциональным разнообразием. Более 

95% прокариотных микроорганизмов почв нуждается в комплексной оценке под влиянием 

различных экологических условий и наоборот, так же как и весь пул их генов и генных 

продуктов, поскольку на фоне неизвестных видов их функции совершенно не выяснены. 

Функциональная экологическая микробиология - огромный источник открытия новых 

жизненных форм, новых биохимических реакций и путей, но и непредвиденных механизмов 

регуляции генов. Для выяснения значимости и характера весьма сложной связи между 

микроорганизмами и процессами модификации среды их обитания нужны сведения о 

микробной системе и, в первую очередь, о функциях микроорганизмов, в частности в разрезе 

структуры их распределения и текстуры. 

Текстура микробного сообщества – новый научный термин, сформированный в 

процессе наших многолетних фундаментальных и прикладных исследований предложенный 

для определения закономерности распределения живых объектов в почве или любом другом 

объекте (как для отдельного вида, так и в целом в почве, а также отдельных ее агрегатов). 

Поскольку почва характеризуется гетерогенностью мест обитания микроорганизмов, высокой 

микрозональностью их развития, то при изучении деятельности прокариотных форм следует 

особую роль уделять и их функциональным свойствам. 

Направленное изучение роли элементарных частиц и агрегатов, отдельных групп, а 

также биома и метагенома почвенных микроорганизмов в целом важно не только для 

понимания основных функциональных областей почв. Полученные знания могут быть 

использованы для практических вопросов восстановления антропогенно-нарушенных 

экосистем, рассмотрения важных целевых групп почвенной микрофлоры, действующих в 

функциональных областях (например, микоризы и возможность манипулирования их 

видовым составом, чтобы повлиять на восстановление устойчивого растительного покрова). 

Функциональные свойства чувствительнее к воздействию неблагоприятных факторов, чем 

численность и структура микробного сообщества. Выявление принципиальных 

закономерностей влияния условий среды на метаболизм микроорганизмов является научной 

основой для разработки новых биотехнологий, открывает широкие возможности для 

направленного синтеза клеточных макромолекул и получения целевых продуктов 

микробиологического процесса. Следует знать, что экологические функции микробного 

сообщества настолько важны и уникальны, что любые их изменения отражаются на 

экосистеме в целом. 
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Известно, что основным фактором, способствующим росту микроскопических грибов 

в помещениях, является повышенная влажность воздуха или непосредственно строительного 

материала, в том числе и гипсокартона, который широко используется в последнее время при 

реконструкции различных зданий и сооружений. Нами неоднократно наблюдалось 

повреждение гипсокартона микроскопическими грибами при обследовании 

микробиологического состояния помещений различного назначения.  

В связи с этим целью наших предварительных исследований было изучение состояния 

обычного гипсокартона при продолжительном его пребывании в условиях эксперимента с 

влажностью воздуха (93±2)% при температуре (29±2)
0
С и при непосредственном воздействии 

на него воды в модельном опыте. Фрагменты гипсокартона в стерильных условиях 

погружали на одну треть в сосуды с водой и закрывали ватной пробкой. Через 40 суток после 

воздействия высокой влажности воздуха на более чем 25% площади поверхности 

гипсокартона наблюдался рост мицелия и формирование спороносных структур 

микроскопических грибов родов Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, 

Penicillium, Stachybotrys, Trichoderma; после пребывания в воде при постоянной температуре 

наблюдался рост мицелия и обильное спороношение Stachybotrys chartarum на надводной 

части фрагмента. Были поражены гипс и картон, составляющие данный материал. 

Учитывая полученные результаты, нами была изучена грибостойкость двух типов 

гипсокартона - влагостойкого и обычного - с использованием тест-культур 

микроскопических грибов, рекомендованных стандартом ГОСТ 9.048-89. Выявлено, что 

контрольные образцы гипсокартона, (необработанного суспензией тест-культур), которые 

находились в эксикаторах в термостате только под воздействием повышенной влажности 

воздуха (93 ± 3)%, были поражены грибами в большей степени, чем искусственно 

зараженные. Степень повреждения образцов влагостойкого и обычного гипсокартона, 

обработанных суспензией спор микроскопических грибов, составила 4 балла, в то же время 

грибостойкость контрольных образцов оценена в 5 баллов, что соответствует наличию 

мицелия и спороносных структур больше, чем на 25% поверхности фрагментов образца. 

Таким образом, нами установлено, что оба типа гипсокартона повреждаются 

микроскопическими грибами под влиянием высокой относительной влажности воздуха и 

прямого воздействия воды, и могут быть, во-первых, субстратом для развития 

микроскопических грибов, во-вторых, имеют естественную микобиоту, представленную 

видами родов Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, Penicillium, Stachybotrys, 

Trichoderma. Картон был наиболее контаминирован пропагулами микроскопических грибов, 

в первую очередь представителями рода Chaetomium. 

Установлено, что исследованные нами типы гипсокартона не обладают фунгицидными 

или фунгистатическими свойствами и основным фактором, способствующим повреждению 

строительного материала микроскопическими грибами, является его избыточная влажность 

выше 93%. 
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Більшість антибіотиків (до 80 %), які сьогодні застосовуються в клініці, синтезуються 

ґрунтовими стрептоміцетами і грибами. Актуальним напрямком досліджень залишається 

пошук продуцентів нових антибіотиків серед означених мікроорганізмів у зв`язку з появою 

множинної резистентності збудників хвороб до лікарських препаратів.  

Сьогодні дослідники використовують спеціальні мішені in vitro, які дозволяють 

виявити дію антибіотиків на окремі біохімічні процеси або ферменти. Однак цілісні клітини 

мікроорганізмів в ролі тест-організмів мають перевагу над хімічно чистими молекулярними 

мішенями в пошуках ефективних лікарських препаратів, які матимуть більш комплексну і 

виражену дію на патогенні мікроорганізми. 

При дослідженні антагоністичної активності 86 штамів стрептоміцетів як тест-

культури використовували 7 штамів мікроорганізмів семи різних родин. В дослідженнях 

використовували культури стрептоміцетів, що ізольовані з ґрунтів регіонів України: К-група 

(35 штамів) - Київ; Дл-група (9 штамів) – Долина нарцисів на Закарпатті; Ж-група (20 штамів) 

– старе сховище мінеральних добрив на Житомирщині; RК-група (22 штами) - Черкаська 

область (міста Ржищів та Канів).  

Загалом тільки у 5 % ізолятів не виявили метаболітів з антагоністичними 

властивостями (К36, RK5-28, RK5-57, RK6-32). Ряд культур продемонстрували широкий 

спектр антибіотичної активності: 1 штам (RK4-10) пригнічував усі 7 тест-культур; 6 культур 

(RK2-5, 21-47, Ж132, Ж175, Ж135 та К32) пригнічували ріст 6 тестерних штамів, а 5 тест-

культур (К34, К103, К38, К109, К65, К33, Дл197, RK20-62 та RK21-46) пригнічувало 9 штамів 

стрептоміцетів.  

Найменше виявлено штамів-антагоністів Candida albicans УКМ Y1918 -13,9 % (4 

штами з К-групи, 3 штами з Ж-групи та 5 штамів з RK-групи). Серед досліджуваних культур 

стрептоміцетів виявлено 20 штамів, що пригнічували ріст Staphylococcus aureus УКМ B 904 

(12 штамів з К-групи, 1 штам з Дл-групи, 3 штами з Ж-групи та 4 з RK-групи). Ріст штаму 

Bacillus subtilis УКМ В 901 пригнічували 23 стрептоміцета (16 штамів з К-групи, 4 штами з 

Дл-групи, 5 штамів з Ж-групи та 8 штамів з RK-групи). 

Як тестерні культури використано 4 штами актиноміцетів – Kocuria variants УКМ Ac 

613, Rhodococcus еrythropolis ATCC 4277, Brevibacterium aurantiacus Ac 728 та Streptomyces 

levoris 165. Встановлено, що 6 досліджуваних стрептоміцетів пригнічують ріст всіх чотирьох 

означених актиноміцетів (6,9 %): 4 штами з RK-групи та по одному штаму з К- і Ж-груп. 12 

тестованих стрептоміцетів пригнічують ріст трьох з означених тестерних штамів (13,8 %): 6 

штамів з K-групи, по одному Дл- і Ж-груп та 4 культури з RK-групи. Жодного штаму 

тестерного актиноміцету не пригнічували 7 ізолятів (8,1 %) - 2 штами з К-групи та 5 з RK-

групи.  

Продовжуються дослідження означених ізолятів стрептоміцетів та їх метаболітів  – 

визначається стійкість культур до антибіотиків, біоцидна дія метаболітів на тест-

мікроорганізми інших таксономічних груп, вивчається плазмідний статус культур.  
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Почвенные бактерии представляют собой один из самых больших генофондов 

разнообразия на нашей планете. Среди основных групп бактерий, активно вступающих во 

взаимодействие с сельскохозяйственными растениями, можно выделить 

ростостимулирующие, фитопатогенные и симбиотические, для бобовых культур – это 

клубеньковые бактерии, способные вступать с ними в симбиоз и обеспечивать фиксацию 

атмосферного азота. Интерес к этим бактериям связан, с одной стороны, с 

сельскохозяйственной значимостью симбиотической азотфиксации и, с другой, с 

использованием ризобий как модельного объекта для изучения растительно-микробных 

взаимодействий, генетического контроля и эволюции симбиотических систем.  

В естественных экосистемах аспект генетического разнообразия обеспечивает баланс 

сосуществования между микроорганизмами и растениями. Поэтому изучение эволюции 

таксономически важных участков геномов бактерий и выявление специфичности 

взаимодействия их с растениями являются фундаментальными вопросами научно-

прикладных исследований.  

Эффективность растительно-микробных симбиозов зависит от ряда факторов, и, 

несмотря на проведенные многочисленные исследования в этом направлении, до сих пор не 

было предложено достаточно ясной модели этих взаимодействий. При конструировании 

подобных симбиозов наряду с интродуцированными штаммами ризобий немаловажное 

значение имеет оказывает присутствие местных популяций симбиотических бактерий. 

Поэтому оценка генетического разнообразия, в том числе симбиотического потенциала, 

представляет особый интерес для выявления эволюционных связей между партнерами. Для 

изучения биоразнообразия ризобий мы использовали анализ нуклеотидных 

последовательностей генов 16S рРНК, субъединицы Б ДНК-гиразы, симбиотических nodD-, 

nodC-, nifD-K, nifH-генов, межгенных 16S-23S рРНК и hin-регионов, а также технику saAFLP-

фингерпринтинга. Генетические пределы рода исследуемых бактерий могут существенно 

отличаться, поэтому изучение их биоразнообразия носит индивидуальный характер. 

Подобная схема изучения разнообразия была применена к исследованию 

микросимбионтов фасоли, а полученные экспериментальные данные легли в основу 

инструментария, позволяющего эффективно проводить как паспортизацию ценных штаммов, 

так и мониторинг аборигенных популяций клубеньковых бактерий (http://hin-project.com/). 

Данная работа проводилась в рамках договора о научном сотрудничестве между 

Институтом биохимии им. А.Н. Баха РАН и отделом микробиологии Института сельского 

хозяйства Крыма НААН Украины при финансовой поддержке ООО “Гринвайд” и 

Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант 12-04-01809).  

mailto:hin-enkelte@yandex.ru
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СУЛЬФИДОГЕННЫЕ МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА ТЕХНОГЕННЫХ ЗОН: 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 

Пуриш.Л.М., Асауленко Л.Г., Абдулина Д.Р. 

 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАНУ, 

ул. Заболотного, 154, Киев, ГСП Д03680, Украина,  

E-mail: larysa.purish@gmail.com 

 

Развитие мегаполисов, требующее масштабного строительства в подземной среде, в 

частности, прокладки подземных коммуникаций, тепломагистралей, нефте- и газопроводов 

является мощным техногенным фактором. Вмешательство в естественную систему может 

вызывать необратимые изменения в экологическом равновесии, влиять на биоразнообразие 

микробных популяций, и преобразовывать их в агрессивные по отношению к техническим 

сооружениям. Прогнозирование отдаленных результатов эксплуатации подземных 

сооружений сегодня почти не изучается, отсутствует концепция предотвращения 

последствий техногенного вмешательства в естественную среду. 

Проведены сравнительные исследования биоразнообразия микробных сообществ в 

техногенных и чистых зонах. Установлено, что в техногенных зонах развивались 

коррозионно-агрессивные сульфатредуцирующие и железовосстанавливающие бактерии, 

количество которых достигало 107-108 кл/г грунта. Увеличивалась метаболическая 

активность сульфатредуцирующих бактерий, в частности, продуцирование биогенного 

сероводорода, принимающего непосредственное участие в биогеохимических процессах. 

Доказано, что сульфатредуцирующие бактерии могут быть биоиндикаторами для микробного 

мониторинга грунтов с целью выявления и прогнозирования критических ситуаций. 

Исследовано филогенетическое разнообразие сульфатредукторов и их ассоциантов, 

выделенных из техногенных зон. Анализ биоразнообразия сульфатредуцирующих бактерий в 

бактериальном сообществе на основании последовательностей генов 16S рРНК и физиолого-

биохимических признаков, выявил присутствие бактерий родов Desulfovibrio, 

Desulfomicrobium и Desulfotomaculum. Доминирующими ассоциантами сульфатредукторов 

были спорообразующие бактерии Bacillus firmus, Bacillus subtilis, а также бактерии 

Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas mendocina, Stenotrophomonas maltophilia и Aeromonas 

hydrophila/caviae. 

Исследование природных микробных сообществ позволяет наиболее эффективно 

оценить влияние антропогенной нагрузки на их биоразнообразие. 
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ЗМІНИ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ УГРУПОВАННЯ СТРЕПТОМІЦЕТІВ У 

ТЕХНОЗЕМАХ ХВОСТОСХОВИЩА ПРИ НАНЕСЕННІ ГУМУСНОГО ШАРУ 

 

Сищикова О.В. 

 

Криворізький ботанічний сад НАН України,  

вул. Маршака, 50, Кривий Ріг, 50089, Україна, 

 E-mail: oksana741015@rambler.ru 

 

Наявність потужної гірничо-видобувної промисловості в м. Кривий Ріг призводить до 

підтоплення територій, створення відвалів, териконів, ставків-накопичувачів відпрацьованої 

породи (хвостосховищ), кар’єрів та інших новоутворень. Тому площа порушених ґрунтів в 

області на сьогодні вже становить 33,7 тис. га, що призводить до значного негативного 

впливу на біорізноманіття середовища, який проявляється і у формуванні специфічних 

мікробних ценозів. Дослідженнями І.Х. Узбека, B. Marska, Л.В. Єтеревської та ін. показано, 

що нанесення гумусного шару та формування рослинного покриву активно впливає на 

ґрунтотворний процес через збалансування структури і підвищення функціональної 

активності мікробних угруповань. Незважаючи на це, на сьогодні зміни видового складу 

ценозу стрептоміцетів в техноземах хвостосховищ з нанесенням на них гумусного шару і 

формуванням фітоценозів з трав’янистою рослинністю лишаються ще недостатньо 

дослідженими. Розв’язання зазначеного питання сприятиме створенню штучних рослинних 

насаджень з оптимальними умовами мінерального живлення рослин. 

Проведені дослідження свідчать, що нанесення гумусного шару з утворенням на 

дамбах хвостосховища гумусованого технозему і формування на ньому фітоценозів 

трав’янистої рослинності сприяє становленню сталого і функціонально різноманітного 

ценозу стрептоміцетів, свідченням чого є високі значення індексів Маргалефа та Бергера-

Паркера в переважній більшості періодів досліджень у порівнянні з іншим варіантом 

рекультивації. Навесні в угрупованні стрептоміцетів гумусованого технозему домінуючими 

видами були S. grisinus та S. sporostellatus (доля участі в ценозі коливалась від 26 до 46%). 

Влітку домінантами були S. grisinus, S. aerionidulus та S. sporostellatus і частка кожного з них 

в ценозі не перевищувала 25%. Восени в угрупованні були найбільш широко представленими 

S. albocrustosus та S. sporostellatus (24,3 і 36,3% відповідно). 

В петроморфному (без нанесення гумусного шару) техноземі дамби хвостосховища 

під різнотрав’ям видове різноманіття угруповання стрептоміцетів менше, ніж в гумусованому 

техноземі. Так, індекс Бергера-Паркера влітку і восени в 1,6 і 1,4 рази менший, ніж в 

гумусованому техноземі. В петроморфному техноземі під різнотрав’ям навесні в усіх шарах 

едафотопу найвищий відсоток участі в ценозі (17-20%) був притаманний S. sporostellatus і S. 

canadensis. Влітку домінуючим виявився S. aerionidulus (25-28%), а восени в шарі 0-10 см – S. 

grisinus (32,6%), в шарі 10-20 см – S. sporostellatus (28,2%) і в шарі 20-30 см – S. albocrustosus 

(22,6%). 

Таким чином, нанесення гумусного шару на техноземи дамб хвостосховищ забезпечує 

кращі умови для функціонування мікробоценозу і рослинності, що сприяє більш 

ефективному відновленню різноманіття угруповання стрептоміцетів. 
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ГАЛОТОЛЕРАНТНЫЕ АЛКАЛОФИЛЬНЫЕ УРЕАЗА-ПРОДУЦИРУЮЩИЕ 

БАКТЕРИИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУНТОВ  

 

Стабников В.П. 

 

Национальный Университет Пищевых Технологий,  

ул. Владимирская, 68, Киев, 01601, Украина,  

E-mail: vstabnikov@yandex.ru  

 

Микробная преципитация карбоната кальция (МПКК), основанная на уреазной 

активности галотолерантных и алкалофильных микроорганизмов, может быть использована в 

геотехнике для закрепления строительных грунтов.  

Гидролиз мочевины уреазой вызывает повышение рН и освобождение диоксида 

углерода, который переходит в ион карбоната и в присутствии ионов кальция при высоком 

рН образует нерастворимый карбонат кальция в виде кристаллов:  
 

(NH2)2CO + H2O + уреаза → 2NH3 + CO2 + уреаза 

CO2 + H2O → H2CO3 

H2CO3 → H
+
 + HCO

3-
 

HCO
3-

 → H
+
 + CO3

2-
 

Ca
2+

+ CO3
2-

→ CaCO3↓ 

 

Показано, что МПКК может быть использована для восстановления строительных 

конструкций, лечения трещин в бетоне, в строительстве дорог, в геотехнике для укрепления 

грунтов, предупреждения почвенной эрозии, а также для снижения разжижения грунтов 

вследствие сейсмической активности.  

В ряде исследований по практическому применению МПКК предлагается 

использование накопительных культур природных уреаза-продуцирующих бактерий (УПБ) 

или стимуляцию in situ присутствующих в почве УПБ. Однако, накопительные культуры, 

полученные на основе природных уреаза-продуцирующих бактерий, не могут быть 

использованы для масштабной МПКК, поскольку их уреазная активность уменьшается со 

скоростью около 5% на одну генерацию. Для обеспечения стабильности уреазной активности 

при геотехническом использовании УПБ целесообразно применять галотолерантные и 

алкалофильные штаммы, выделенные из почвы. Штамм Bacillus sp. VUK5, изолированный из 

почвы Украины (континентальный климат), был филогенетически близок с идентичностью 

99% по нуклеотидной последовательности гена 16S рибосомальной РНК со штаммом Bacillus 

sp. VS1, изолированным из песчаного пляжа Сингапура (влажный тропический климат), 

также как со штаммами Bacillus sp., выделенными другими исследователями в Генте, Бельгия 

(морской умеренный климат) и Джакарте, Индонезия (влажный тропический климат).  

Оба штамма Bacillus sp. VS1 и VUK5 имели также близкие физиологические 

характеристики: максимальную удельную скорость роста 0,09 ч-1 и максимальные уреазные 

активности 6,2 и 8,8 мМ гидролизованной мочевины/мин, соответственно. Максимальные 

пределы прочности на разрыв (МППР) для сухих образцов песка после шести периодических 

обработок штаммами VS1 и VUK5 были 765 кПa и 845 кПа, соответственно.  

Количество осажденного кальция и МППР при водопроницаемости равной 1% от 

начального значения были 12,4 г Ca/кг сухого песка и 54 кПа, соответственно при 

использовании штамма VS1. Таким образом, галотолерантные, алкалофильные бактерии, 

изолированные из различных климатических зон, имели близкие свойства и могут быть 

использованы в геотехнике для закрепления грунтов.  

mailto:vstabnikov@yandex.ru
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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ ГРИБОСТОЙКОСТИ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

Суббота А.Г., Курченко И.Н., Подгорский В.С. 

 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины,  

ул. Заболотного 154, Киев, ГСП, Д 03680, Украина,  
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Испытательная лаборатория грибостойкости и микробиологических исследований 

технических, медицинских изделий и материалов (ИЛ), основанная в 1995 г. на базе отдела 

физиологии и систематики микромицетов Института микробиологии и вирусологии им. 

Д.К. Заболотного НАН Украины, является единственной в Украине аккредитованной на 

техническую компетентность в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17025. 

Лаборатория выполняет испытания в соответствии с методами ГОСТ и нормативных 

документов технических изделий и материалов по показателям грибостойкости, фунгицидных 

свойств, показателям уровней контаминации, устойчивости материалов к повреждению 

микроорганизмами в природных условиях; испытания изделий медицинского назначения 

одноразового использования по показателям стерильности, токсичности, пирогенности; 

средств индивидуальной защиты по показателям проникновения микроорганизмами.  

Микроскопические грибы широко распространены и легко приспосабливаются к разным 

условиям окружающей среды. Разнообразные металлические и неметаллические материалы, 

изделия, конструкции и сооружения становятся специфическими экологическими нишами 

для отдельных видов технофильных грибов или их ассоциаций. Состав грибного сообщества 

определяется характером субстрата и его устойчивостью к заселению различными видами 

грибов. Приспособление грибов к труднодоступным субстратам и их естественная 

изменчивость способствуют появлению агрессивных штаммов, которые классифицируются 

как грибы-деструкторы. Деятельность ИЛ направлена на предупреждение биоповреждений. В 

лаборатории накоплен большой опыт по изучению грибостойкости различных технических 

изделий, включая электронные приборы для авиации, оптику, изделия из металла, пластика, 

резины; антикоррозийные покрытия для подземных магистральных трубопроводов газа и 

нефти; полимерные, целлюлозосодержащие, горючие, смазочно-охлаждающие, резино-

технические и строительные материалы. На устойчивость к воздействию плесневых грибов 

испытываются технические изделия, экспортируемые за рубеж; новые импортируемые 

полимеры и их компоненты, краски, масла и смазки. Определяются фунгицидные свойства 

биоцидных добавок против грибов-деструкторов различных материалов. Изделия и 

материалы, которые испытываются, относятся к новым разработкам в разных областях науки, 

техники и промышленности: химии высокомолекулярных соединений, приборостроения, 

металлообработки, строительства, пищевой, химической и бумажной  промышленности. 

В лаборатории создана, поддерживается и постоянно пополняется коллекция 

микроскопических грибов, среди которых представлены штаммы грибов-биодеструкторов 

разных материалов. 

По результатам изучения микобиоты помещений различного назначения 

разрабатываются мероприятия, даются рекомендации и предоставляются консультации 

относительно устранения микологической угрозы для здоровья людей. 
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Биологическая фиксация азота атмосферы в клубеньках обеспечивает от 25 до 75% 

азота, необходимого для роста растений сои, и является важным фактором повышения 

продуктивности этой важной сельскохозяйственной культуры. Образование эффективного 

симбиоза бобовых растений с Bradyrhizobium japonicum является сложным процессом, 

зависящим от различных факторов, одним из которых является наличие достаточного 

количества активных клеток инокулянта в почве. Плотность популяции брадиризобий, 

присутствующих в почве, является одним из широко используемых критериев оценки 

необходимости инокуляции, однако, применяемые для этого методы, основанные на 

определении ответа проростков сои на инокуляцию, отличаются затратностью, 

трудоемкостью и длительностью эксперимента (несколько недель). Это не позволяет 

провести экспресс-анализ большого количества образцов и получить необходимые 

результаты в короткий период. 

Для решения этой проблемы предлагается применение комплексного подхода, 

основанного на использовании современного молекулярного метода (ПЦР в реальном 

времени) и специальных питательных сред, селективных для брадиризобий.  

Для разработки специфических праймерных систем были выбраны 

последовательности, кодирующие синтез гена nodZ. Ранее было показано, что этот ген может 

быть использован в качестве маркера для брадиризобий (Moulin et al., 2004). Депонированные 

в GenBank последовательности гена nodZ ризобий, относящихся к B. japonicum, B. elcanii, 

Sinorizobium fredii, Rhizobium etlii, были выровнены и проанализированы на наличие 

характерных консервативных последовательностей. В результате была выбрана пара 

праймеров, являющихся, согласно анализу in silico, специфическими для B. japonicum и B. 

elcanii, которые используются для инокуляции сои. 

Для оценки количества брадиризобий предлагается использовать специализированную 

селективную питательную среду. За основу была взята широко используемая среда, 

содержащая маннит и дрожжевой экстракт (YEM). Для повышения специфичности 

предлагается наряду с красителем Congo Red (0.05 г л-1) вносить ингибитор роста 

мицелиальных грибов (циклогексемид) и ингибитор роста грамм-положительных бактерий 

(ванкомицин).  

Использование предлагаемых подходов позволит разработать систему экспресс-

диагностики количества и жизнеспособности брадиризобий в почве севооборотов, оценить 

эффективность инокуляции в почвах различных экосистем и условиях применения различных 

агротехнических приемов, а также оценить качество препаратов, используемых для 

инокуляции. 

Исследования выполнены в рамках научных проектов № 13-04-90442-Укр-ф-а, 

Ф53.4/028 при финансовой поддержке РФФИ и ГФФИ Украины. 
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Использование потенциала полезных почвенных микроорганизмов – одно из 

перспективных направлений растениеводства. Это обусловлено свойством микробно-

растительных симбиозов способствовать сохранению почвенного плодородия, 

биоразнообразия и повышению продуктивности культурных растений. В то же время, 

симбиотические системы являются удобной моделью для изучения взаимоотношений между 

организмами и окружающей средой, а также анализа экологических последствий воздействия 

поллютантов, что необходимо для разработки современных биотехнологий.  

При оценке эффективности инокулянта Эковитал, созданного на основе 

Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6018 и фосфатмобилизирующих бактерий Bacillus 

megaterium УКМ В-5724, нами проведены комплексные исследования ризосферной почвы 

сои сорта Горлица с применением классических микробиологических и современных 

молекулярно-экологических аналитических подходов. В условиях полевых опытов на серой 

лесной почве Киевской области показано положительное влияние Эковитала на структуру и 

метаболическую активность ризосферного микробиоценоза. Установлено увеличение 

численности бактерий цикла азота (бактерий, ассимилирующих органические соединения 

азота, использующих минеральный азот и олигоазотрофов) и фосфора. При этом количество 

олигоазотрофных микроорганизмов возрастало в 1,6, а фосфатмобилизирующих бактерий – в 

1,8 раза. Вариант с Эковиталом отличался также лучшим развитием прототрофов. 

Молекулярно-биологическими методами путем анализа таксономически значимого гена 16S 

рРНК показано, что мажорными компонентами исследованных микробных сообществ 

оказались представители Firmicutes, β-Proteobacteria (Nitrosomonadaceae), Acidobacteria. 

Изучение микробных ценозов методом анализа функционального гена nifH позволило 

оценить спектр диазотрофов, cыгравших, по-видимому, ведущую роль в онтогенезе сои при 

формировании продуктивного симбиоза. Среди доминирующих диазотрофов были 

обнаружены α-Proteobacteria, Firmicutes (Clostridium, Paenibacillus), Spirochaeta. Увеличение 

численности микроорганизмов основных эколого-трофических групп способствовало 

обогащению ризосферной почвы питательными и физиологически активными метаболитами. 

Установлено повышение содержания биогенных элементов в ризосферной почве по 

сравнению с контролем: количество легко гидролизуемого азота возрастало на 15%, 

подвижного фосфора – на 55%, обменного калия – на 18%. Прирост урожая при комплексной 

инокуляции составил 18,2% по сравнению с контролем и 12,6% – по сравнению с вариантом 

моноинокуляции при одновременном повышении качества зерна. В этом варианте получен 

самый высокий сбор сырого протеина, в 1,2 раза превышающий контрольную величину.  

Таким образом, применение комплексного инокулянта позволяет регулировать 

численность и активность полезной микробиоты в ризосфере возделываемых культур, что 

способствует повышению продуктивности агрофитоценозов. Исследования выполнены в 

рамках научных проектов Ф53.4/028, № 13-04-90442-Укр-ф-а при финансовой поддержке 

ГФФИ и Украины РФФИ.  
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ANAMMOX процес (анаеробне окиснення амонію з використанням нітриту як 

акцептора електронів та виділенням молекулярного азоту) здійснює група анаеробних 

представників прокаріот, які були віднесені в окремий порядок Candidatus Brocadiales класу 

Planctomycetia (1). З моменту відкриття ANAMMOX процес був зафіксований у багатьох 

екосистемах, де є анаеробні умови: донних відкладеннях, анаеробному шарі води. В 2002 році 

у Чорному морі на глибині 90-110 метрів були знайдені анаммокс бактерії роду Candidatus 

Scalindua, які поглинають до 40% амонійного азоту, утвореного в результаті відмирання 

планктону у верхньому шарі води (2). 

Метою роботи було зафіксувати ANAMMOX активність в донних відкладеннях 

Одеської затоки Чорного моря та Одеських лиманів. Зразки мулу відбирали з Одеської затоки 

Чорного моря, Хаджибеївського, Куяльницького і Сухого лиманів, які між собою 

відрізняються екологічними умовами. Накопичувальну культуру отримували на рідкому 

мінеральному середовищі (г/л): (NH4)2SO4 - 1,77; NaNO2 - 1,85; NaNO3 - 0,425; KHCO3 - 1,25; 

NaH2PO4 - 0,05; CaCl2·2H2O - 0,3; MgSO4·7H2O - 0,2; FeSO4 - 0,00625; EDTA - 0,00625. 

Для виявлення анаммокс мікроорганізмів у накопичувальних культурах 

використовували метод полімеразної ланцюгової реакції з специфічними парами праймерів 

368F/AMX-820R. Візуальне виявлення мікроорганізмів проводили за методом FISH з 

використанням флуоресцентного зонду AMX-820R-FAM. Для FISH мікроскопії зразки 

готували методом фіксації клітин у 2% розчині параформальдегіду/PBS-буфер з подальшою 

адгезією клітин на тонкому шарі желатину та гібридизацією з сумішшю 

зонд/(NaCl/формамід) протягом 90 хв. при 45
0
С. Мікроскопію проводили на 

флуоресцентному мікроскопі Сarl Zeiss при збільшенні х400. 

Встановлено, що в усіх зразках донних відкладень присутні представники родів 

Candidatus Brocadia та Candidatus Kuenenia. Використання флуоресцентного зонда AMX-

820R-FAM надало можливість візуально ідентифікувати анаммокс бактерії до роду в усіх 

досліджуваних зразках активного мулу. Інкубація зразків донних відкладень на мінеральному 

поживному середовищі в анаеробних умовах, показала різну інтенсивність споживання 

бактеріями амонію. Найбільш інтенсивна утилізація амонію анаммокс бактеріями 

зафіксована в зразках мулу із Хаджибеївського та Куяльницького лиманів. 
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Фітопаразитичні і ентомопатогенні нематоди в еволюції взаємодії паразит-хазяїн 

слідують за своїми симбіонтами. При становленні паразитизму нематоди активно 

використовують давніші паразитарні адаптації своїх симбіонтів-бактерій, поглиблюючи 

симбіотичну взаємодію з ними в системі “паразит-хазяїн”. Нематоди і бактерії у симбіотичній 

взаємодії стимулюють розмноження одне одного.  

Як симбіонти фітопаразитичних нематод, бактерії створюють для них безпечне 

середовище завдяки антагоністичній дії щодо патогенних бактерій, утворенню токсинів, 

бактеріоцинів, а також, заселяючи нематоди. Потрапляючи разом з нематодами у рослину, 

бактерії сповільнюють реакції фітоімунітету, спрямовані проти нематод. Вони сприяють 

харчуванню нематод, зупиняючи транспорт води і поживних речовин у судинах рослин. 

Симбіотичні бактерії, утворюючи в’язкі біоплівки, стійкі до висушування і антибіотичних та 

токсичних речовин, забезпечують життєздатність нематод і їх галл. Нематоди, у свою чергу, 

сприяють проникненню і поширенню бактерій всередині рослини-хазяїна. 

Прикладом симбіозу фітопатогенних бактерій і фітопаразитичних нематод є 

Rhodococcus fascians (Tilford 1936) Goodfellow 1984 та суничні нематоди Aphelenchoides 

fragariae (Ritzema Bos 1891) Christie 1932 і A. ritzemabosi (Schwartz 1911) Steiner & Buhrer 

1932, подвійна інфекція яких спричиняє бактеріальну виродливість суниці.  

Іншим фітопаразитичним бактеріально-нематодним симбіозом є Rathayibacter tritici 

(Carlson & Vidaver 1982) Zgurskaya et al. 1993 та пшенична нематода Anguina tritici (Steinbuch 

1799) Filipjev 1936, комплексне ураження яких викликає жовтий бактеріоз пшениці, 

небезпечну хворобу пшениці, збудники якої є карантинними для України.  

Ентомопатогенні ентеробактерії Xenorhabdus spp. Thomas & Poinar 1979 і бацили 

Photorhabdus spp. (Boemare et al. 1993) Fischer-Le Saux et al. 1999 та ентомопатогенні 

нематоди Steinernematidae і Heterorhabditidae (Gaugler 2006) представляють інші моделі 

симбіотичних взаємовідносин. Вивчення цих бактерій як джерела нових біоактивних молекул 

з інсектицидними, нематоцидними, антибіотичними і фунгіцидними властивостями, є дуже 

важливим і актуальним.  

Симбіоз ентомопатогенних бактерій і нематод використовується для розробки 

біологічно безпечних препаратів проти шкідливих комах. Ентомопатогенні нематоди, 

проникаючи всередину комах, вносять до них бактерії-симбіонти, які, у свою чергу, 

виділяють токсини, що призводить до загибелі жертви. При цьому вивільняються поживні 

речовини, як для бактерій, так і для нематод.  

Вивчення механізмів проникнення та дії токсинів бактерій-симбіонтів нематод на 

рослини та комахи, безперечно, сприятиме розробці заходів для захисту 

сільськогосподарських культур від хвороб та шкідників, а можливо, і знешкодження 

патогенів тварин та людини. 
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Biofilms is a surface-associated microbial growth mode thriving as sessile cells embedded an 

extracellular polymeric substances (EPS) matrix. The main factor which regulates biofilm formation 

of corrosion relevant bacteria is the presence of Fe2+ ions realized due to forms due to iron 

oxidizing. Metal chelation mediated by functional groups of EPS constituents is especially relevant 

for microbially induced corrosion (MIC). Therefore, EPS can act as a reaction space for the material 

dissolution process. Thus, regulation of the EPS production may suggest new strategies for 

preventing MIC.  

The EPS extraction formed in the presence/absence of mild steel coupons by 

Stenotrophomonas maltophilia 5426 UKM was performed by cationic resin using. The protein 

extraction was done by trichloracetic acid precipitation and determination by SDS-gel 

electrophoresis and ion-exchange chromatography with mass detection using. 

The obtained data suggest that planktonic cells cultivated in the mild steel presence have a 

completely different extracellular protein composition and the amount of the protein molecular 

weight in comparison with the sample without steel coupons presence. Thus, the unknown 

environmental signals might control planktonic EPS composition in presence of a mild steel surface. 

Impact of these signals could result in the transcription of the genes responsible for synthesis of 

proteins and other capsular components involved in cells attachment. This process could be 

launched at the first step of MIC (electrochemistry corrosion) in the aggressive soil when the pipe 

protective coatings were previously destroyed by heterotrophic bacteria and Fe
2+

 ions released.
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Lipopolysaccharides (LPS) are one of the most frequently investigated bacterial polymers. 

Possessing high enough toxicity for macroorganisms, they play an important role in interaction 

between gram-negative pathogenic bacteria and macroorganism. LPS-mediated immunomodulation 

has been well documented as well as LPS-induced antitumor activity that was showed for some 

bacterial LPS. However, sporadic cases of the LPS-induced tumor growth stimulation caused 

scientific skepticism to explore these biopolymers as potential immunotherapeutic agents.  

Moreover, effect of the phytopathogenic bacterium LPS on tumour formation in plants is not cleared 

and finally proved.  

Therefore, the aim of the study was to investigate the effect of LPS from Pseudomonas 

syringae pv. atrofaciens (McCulloch 1920) Young, Dye and Wilkie 1978  UKM B-1011 (ICMP 

4394, NCPPB 2612) on tumour formation in plants and tumor growth  in mice. 

LPS of P. syringae pv. atrofaciens UKM B-1011 were routinely extracted using 0,85 %  

NaCl solution. The experimental system of potato explants – Agrobacterium tumefaciens was 

applied to evaluate the effect of the LPS on tumour formation in plants. Ascitic and solid forms of 

Ehrlich’s carcinoma and sarcoma S-37 were used as tumor growth models in mice.  Treatment of the 

A. tumefaciens inoculated potato explants with LPS P. syringae pv. atrofaciens UKM B-1011 

resulted in significant decrease of an average  number of tumours observed on explants. Moreover, 

the number of explants without tumours was significantly increased. LPS-treatment of the explants 

before inoculation of A. tumefaciens demonstrated the most expressed antitumor activity. The effect 

of the P. syringae pv. atrofaciens UKM B-1011 LPS on the A. tumefaciens attachment to plants 

cells may be suggested because direct antibacterial activity of the LPS was not observed. LPS of P. 

syringae pv. atrofaciens UKM B-1011 did not show significant effect on growth of ascitic Ehrlich’s 

carcinoma and sarcoma S-37 in mice. A tendency to increase of average tumor weight (167.5119.0 

g as compared to 86.663.8 g in control group) was found in the Ehrlich’s solid carcinoma-

transplanted mice treated with the LPS. In addition, the mean survival time of these mice was 

comparable with the same one in control group (54.613.0 as compared to 59.117.0 days). In the 

same time, LPS injections significantly reduced (up to 58.1 %) average tumor weight in mice with 

transplanted solid sarcoma S-37, but the mean life time of the mice was not significantly increased. 

Thus, LPS of P. syringae pv. atrofaciens UKM B-1011 does not have significant effects on 

tumour formation in the A. tumefaciens inoculated potato explants as well as experimental tumor 

growth in mice. 
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Biosurfactants are amphiphilic molecules that contain both hydrophilic and lipophilic 

moieties and are produced by various microorganisms both prokaryotes and eukaryotes. Most yeasts 

reported to synthesize biosurfactants produce low-molecular weight glycolipid compounds. Among 

them are sophorolipids which are extracellular glycolipids composed of a glucose dimer sophorose 

(hydrophilic part) linked glycosidically to a hydroxyl fatty acid moiety (hydrophobic part). Most 

yeast known to synthesize sophorolipids belong to ascomycetous yeasts namely Starmerella clade 

isolated from bees or habitats visited by bees.  

In our previous work 160 yeast strains were isolated from various flowering plants and bees 

Apis mellifera. Two yeast strains shown to synthesize glycolipid biosurfactants have been selected. 

They were identified as Candida gropengiesseri and Candida bombicola based on their phenotypic 

characteristics. Both these species belong to Starmerella clade. 

Crude biosurfactants produced by the strains C. gropengiesseri 79a and C. bombicola 156a 

were isolated as ethyl acetate extract and by thin-layer chromatography proved to be a mixture of at 

least six glycolipids with Rf 0,15, 0,21, 0,31-0,35, 0,41-0,44,0,5 and 0,62 

The addition of oleic acid, sunflower oil and octadecane to the medium increased 

significantly biosurfactant activity of the studied strains measured by oil-spreading method. No 

significant emulsifying activity in these yeast strains was observed. The medium surface tension was 

reduced from 70.95 to 36.0-36.6 mN/m in the SL medium and from 62.83 to 32.3-33.5 mN/m in the 

SL medium supplemented with 5% sunflower oil after 6 days cultivation. The addition of 5% (v/v) 

sunflower oil resulted in the significant increase in glycolipid production by C. gropengiesseri 79a 

and C. bombicola 156a (up to 16 g/l glycolipids).  

Further analysis is necessary to elucidate the structure of these glycolipid biosurfactants.   
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Saccharomyces cerevisiae is considered as simple unicellular organism but placed onto the 

solid surface it tends to be the multicellular structure – the colony. Depending on their localization 

cells in the colony are differentiated to perform different functions. 

Aim of this study was to analyze and compare the expression level of flo11 gene in cells 

located in central and outside colony layers during yeast colony development. Flo11p is responsible 

for cell-cell adhesion, filamentous growth, biofilm formation, flocculation, thus playing the 

important role in yeast growth and development. For this purpose haploid yeast strain was grown on 

YPD solid media. Samples for gene expression analysis were taken from two colony layers on 7th, 

15th and 26th days of cultivation. qRT-PCRwith primers to gene encoding flocculin Flo11p was 

carried out using SYBR Green dye. 

Comparative analysis of gene activity in yeast colony at different cultivation periods revealed 

the increasing of flo11 expression after 15 days of growth and declining this value on 26th day. 

Slightly higher transcriptional activity was detected in outside colony layer relatively to central zone 

at each time point although the most significant difference was observed in 15-days colony. 

Analysis of gene expression in each layer depending on cultivation period showed the same 

regularity as for the entire colony but the differences were more significant between outside colony 

layers. 

Results obtained in our research indicate that the most dramatic differences of flo11 

expression between two cell layers have occurred in the 15-days yeast colony, that corresponds to 

the most differentiated one. 
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Yeast cell populations form colonies and biofilms consisting of differentiated due to their 

functions cells. Such well-organized complicated structures function as an entire organism that gives 

benefit against stress factors. Yeast colony is believed to be a useful model for studies of various cell 

processes, environmental adaptation, aging and longevity. This research aimed to monitor genomic 

changes that can occur in yeast colony during its growth and development. 

Saccharomyces cerevisiae haploid strain was grown on solid YPD medium. Growth 

parameters and samples for genetic analysis were taken at several time points during 21 days of 

colony development. 

Evaluation of the growth dynamics of yeast colony showed the highest value of colony radial 

growth rate up to 3rd day and its declining after 5th day of cultivation. DNA nucleotide repeats are 

the most variable part of genome and can be the source of mutations as a result of replication 

slippage and repair mistakes. To analyze distribution of some di-, tetra- and pentanucleotide repeats 

in yeast genome during colony development PCR with primers to short nucleotide repeats and DNA 

from cells of central and outside colony layers was carried out. 5 among 8 primers used in 

amplification reactions gave clear reproductive bands. Their size varied from 300 to 1000 bp and the 

number was 3-5 per primer. Comparative analysis of PCR-fragments patterns between two colony 

layers at three development phases revealed no differences. Thus, results obtained in this study 

suggest that yeast colony development is probably associated with rather epigenetic modifications 

than changes in nucleotide sequences. 
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Альфа-кетоглутарат (АКГ) – важливий клітинний інтерметаболіт, який бере участь в 

забезпеченні клітин енергією, а також в синтезі та розпаді амінокислот. На сьогодні АКГ 

активно вивчається як сполука, яка може покращувати загальний функціональний стан та 

підвищувати стійкість організму до дії різних несприятливих чинників. У даній роботі за 

мету було поставлено з’ясувати вплив екзогенного АКГ на перебіг метаболічних процесів та 

хімічний склад дріжджів Saccharomyces cerevisiae при тривалому культивуванні.  

У дослідженні використовували стандартний штам S. cerevisiae YPH250 (дикий тип). 

Дріжджі культивували у середовищі YPD з додаванням 10 мМ розчину натрієвої солі АКГ і 

вирощували при 28ºС на шейкері (175 кол/хв). Для біохімічних досліджень клітини відбирали 

на 18-ту год (експоненційна фаза), 42-гу год. (рання стаціонарна фаза) та 7-му добу (пізня 

стаціонарна фаза) культивування. Клітини руйнували шляхом вібрації зі скляними кульками 

на вортекс-міксері. Вміст глюкози, глікогену, трегалози та триацилгліцеридів визначали 

ферментативними методами з використанням діагностичних наборів фірми Cormay (Poland). 

Вміст низькомолекулярних тіольних груп визначали за методом Елмана, вміст білка – за 

методом Бредфорд. Метаболічну активність дріжджів оцінювали за здатністю клітин 

відновлювати 2,3,5-трифенілтетразолій хлорид до формазану. Активність ферментів 

визначали спектрофотометричними методами. 

Вміст водорозчинного білка, запасних вуглеводів, трегалози і глікогену, 

низькомолекулярних тіолів зростав у клітинах штаму YPH250 протягом періоду 

культивування як на контрольному середовищі, так і на середовищі з 10 мМ АКГ. Проте дані 

показники були вищими у клітин, які росли на середовищі з АКГ. Найбільш чіткою різниця у 

досліджуваних показниках була відмічена на 7 добу культивування. Так, вміст білка, 

трегалози, глікогену, низькомолекулярних тіолів у клітинах дослідної культури був на 20, 45, 

35 і 28% вищим, відповідно, ніж у клітинах контрольної культури. Вміст триацилгліцеридів 

був подібним у клітинах обох культур і майже не змінювався протягом культивування. Щодо 

загальної метаболічної активності клітин, то в обох культурах даний показник знижувався 

протягом періоду культивування. Водночас, метаболічна активність клітин, які росли на 10 

мМ АКГ, була вищою на 18 год. та нижчою на 42 год. культивування, порівняно з контролем. 

Активність СОД та каталази була вищою у клітин, які росли на АКГ, на 42 і 18 год. росту, 

відповідно, порівняно з контролем. На 7 добу культивування активності даних ферментів 

були подібними у клітин обох культур і суттєво нижчими, ніж на 42 год. росту.  

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що вирощування на середовищі з 

АКГ активує біосинтетичні процеси у клітинах дріжджів, сприяючи зростанню вмісту білка 

та запасних вуглеводів, глікогену та трегалози, протягом культивування. Очевидно, АКГ 

покращує забезпечення клітин енергією, включаючись в цикл Кребса та інтенсифікуючи його 

на ранніх етапах росту. Це сприяє посиленню біосинтетичних процесів у клітині, зокрема 

АКГ безпосередньо може використовуватися як субстрат для біосинтезу амінокислот. 

Підвищення вмісту запасних речовин може бути передумовою для забезпечення 

довготривалого виживання клітин дріжджів за умов нестачі поживних речовин і виснаження 

живильного середовища.  
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В виду того, что понимание механизмов воздействия биопрепарата немаловажно для 

расширения возможностей регулирования активности конечного продукта и повышения его 

биологической эффективности, одной из наиболее важных задач при создании микробных 

препаратов и усовершенствовании технологий их получения является идентификация 

активных метаболитов бактерий-продуцентов.  

Объектом наших исследований были активные метаболиты бактериальной культуры 

штамма Bacillus subtilis БИМ В-439, являющегося основой биопестицида Бетапротектин. 

Антагонистическую активность метаболитов оценивали методом лунок по диаметру зон 

задержки роста тест-культуры (фитопатогенный гриб Fusarium redolens). Выделение 

экзометаболитов проводили методом межфазного разделения, в результате был подобран 

оптимальный элюент – этанол. Фракционирование полученного экстракта проводили 

методом ТСХ на пластинках TLC Silica gel 60 при восходящем потоке элюента в 

экспериментально подобранной системе н-бутанол–уксусная кислота–вода (4:1:1). Фракции с 

антибактериальной активностью выявляли биоавтографически. Оптическую плотность 

выделенного антибактериального комплекса регистрировали на спектрофотометре Shimadzu 

UV-2400 PC. Для более точной идентификации выделенного соединения проводили 

разделение компонентов пробы методом HPLC на колонке Agilent Zorbax XDB C18 

жидкостного хроматографа Agilent 1200 с диодно-матричным детектором c последующей 

масс-спектрометрической детекцией. 

В результате проведённых исследовательских работ из супернатанта культуральной 

жидкости изучаемого штамма был выделен комплекс веществ с антифунгальной активностью 

и проведён его подробный анализ с помощью методов ТСХ, спектрофотометрии и масс-

спектрометрии. Было выявлено, что фракция, ответственная за антифунгальную активность 

штамма, локализуется в фугате бактериальной культуры и имеет максимум пика поглощения 

в диапазоне 204-206, характерный для пептидных соединений. В результате 

биоавтографического анализа на хроматографической пластинке визуализировали пятно с 

активной фракцией, имеющее значение Rf=54±2,54. Посредством масс-спектрометрического 

анализа в образце были выявлены активные компоненты, которые имеют молекулярные 

массы 992,4, 1020,4 (2 изомера), 1034,4 (2 изомера) 1048,4 и 1048,5 Да. По относительному 

количеству в группе данных соединений наибольшие показатели имеют изомеры с 

молекулярными массами 1020,4 и 1034,4 Да.  

По результатам проведённых исследований и литературным данным (E. Akpa et all., 

2001) было определено, что изучаемый комплекс соединений содержит низкомолекулярные 

вещества с амфифильными свойствами, относящиеся к группе циклических липопептидов из 

класса итуринов, которые широко известны как высокоактивные соединения с ярко 

выраженной антимикробной активностью, обеспечивающие антагонистическое действие 

штамма-продуцента по отношению к широкому спектру фитопатогенов.  

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ № Б13К-006. 
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Меланиновые пигменты благодаря своим антиоксидантным и радиопротекторным 

свойствам широко используются в медицине, косметологии и других отраслях народного 

хозяйства. Также существуют свидетельства, что благодаря подобию с гуминовыми и 

фульвокислотами меланины играют важную роль в образованию гумуса в почве.  

Наиболее экономически выгодный способ получения меланина в промышлености – 

биотехнологический. Поэтому поиск штаммов-продуцентов меланина среди бактерий рода 

Bacillus, которые в большинстве своем непатогенные для теплокровных, технологичные в 

производстве, стабильные при хранении, актуальный и перспективный. 

Объектом исследования служили штаммы B. subtilis v. aterrimus ВКМ – 761, B. subtilis 

v. aterrimus CCM877 — продуценты черного пигмента, которые были получены из музея 

отдела антибиотиков Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН 

Украины. Штаммы выращивали на среде следующего состава (г/л): натрия цитрат – 1,29; 

(NH4)2HPO4 – 4,75; KH2PO4 – 9,6; MgSO47H2O – 0,18; глюкоза 10–15; рН 7,0. Меланины 

выделяли из культуральной жидкости методом кислотно-щелочной экстракции. Безопасность 

штаммов бацилл для теплокровных исследовали на белых мышах общепринятыми методами. 

Во время экстракции чёрного пигмента у исследуемых культур было получено 4 

фракции: кислото-, щелоче-, спирто- и ацетонорастворимую. Щелочерастворимую фракцию 

по данным литературы можно отнести к истинным меланинам. Спектры поглощения 

полученных меланиновых пигментов имели вид прямой наклонной линии в диапазоне 400–

600 нм. По совокупности данных о растворимости и спектрами поглощения этих пигментов, 

их можно отнести к меланинам 

Нами было показано, что варьированием источников азотного питания и 

микроэлементов можно значительно стимулировать синтез пигментов исследуемых штаммов 

бацилл. Наибольший стимулирующий эффект был отмечен при добавлении в среду 

культивирования Fe2+ и Mn2+. Показано, что оптимальными значениями температуры 

культивирования и рН среды для пигментообразования штаммом B. subtilis v. aterrimus ВКМ 

– 761 являются 280С и рН 8,0, штаммом B. subtilis v. aterrimus CCM877 – 370С и рН 7,0 

соответственно. 

Полученные нами результаты свидетельствуют об авирулентности исследуемых 

штаммов бацилл для теплокровных животных. Не отмечено случаев заболевания или гибели 

мышей, вызванных введением суспензии исследуемых штаммов бацилл. Смертельные дозы 

нами не были определены, поскольку последние превышали исследуемые: ЛД50 per os > 15 і 

ЛД50 в/б > 2,5 млрд. клеток/мышь. 

Таким образом, нами показано, что штаммы B. subtilis v. aterrimus ВКМ – 761 и 

B. subtilis v. aterrimus CCM877 являются продуцентами пигментов меланиновой природы и 

непатогенны для теплокровных. Синтез пигментов можно усилить путем добавления Fe2+  и 

Mn2+ в среду культивирования и оптимизацией условий выращивания. Дальнейшие 

исследования биологической активности меланиновых пигментов, синтезируемых штаммами 

B. subtilis v. aterrimus ВКМ – 761 и B. subtilis v. aterrimus CCM877, - актуальные и 

перспективные. 
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Сірковідновлювальні бактерії перспективні для застосування у біотехнологіях очистки 

стічних вод від гідроген сульфіду і сполук важких металів. Після взаємодії гідроген сульфіду 

мікробного походження з іонами двовалентних металів відбувається їх іммобілізація у формі 

нерозчинних сульфідів, що дозволяє вилучати метали з природного кругообігу. Токсичність 

металів для бактерій є основною перешкодою їх практичного застосування. Метою роботи 

було вивчити рівень нагромадження біомаси, утворення гідроген сульфіду, активність 

каталази у клітинах бактерій роду Desulfuromonas, виділених з водойми Яворівського 

сіркового родовища, за впливу солей плюмбуму, цинку, нікелю, кобальту, феруму, кадмію, 

магнію та купруму. 

Бактерії Desulfuromonas acetoxidans ІМВ В-7384, Desulfuromonas sp. Yavor-5, 

Desulfuromonas sp. Yavor-7 вирощували за 300С за анаеробних умов у середовищі Кравцова-

Сорокіна, яке замість сульфатів містило сірку. Для вивчення впливу Pb(NO3)2, ZnCl2, NiCl2, 

CoCl2, FeCl24H2O, CdCl2H2O, MgCl26H2O та CuCl2 на ріст та утворення гідроген сульфіду 

клітини осаджували центрифугуванням (6 тис. об/хв, 30 хв) та інкубували з солями металів: 0 

(контроль); 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 мМ, у 0,9 % NaCl упродовж 60 хв. Клітини (10
8
 КУО/мл) 

висівали у пробірки, на 10 добу визначали біомасу колориметричним, вміст гідроген 

сульфіду – йодометричним методами. Для вивчення рівня утилізації бактеріями ацетату за 

впливу іонів металів (2,5 мМ) клітини вирощували у середовищі, яке замість натрій лактату 

містило натрій ацетат (17,9 мМ). Для визначення рівня зв’язування іонів металів гідроген 

сульфідом клітини вирощували впродовж 10 діб у середовищі з 0,5–4 мМ солей металів. 

Вміст металосульфідів визначали ваговим методом. Активність каталази визначали 

спектрофотометрично у безклітинних екстрактах бактерій, вирощених впродовж 2 діб у 

середовищі з фумаратом (3,5 мМ), цистеїном (0,15 г/л) та солями важких металів: 0 

(контроль); 1; 2; 3 мМ. Для вивчення утилізації бактеріями фумарату або малату за впливу 

іонів металів клітини культивували впродовж 10 діб у середовищі без сірки, натрій лактату з 

фумаратом або малатом (21,3 мМ), цистеїном та солями металів (2,5 мМ).  

Найбільш токсичними для сірковідновлювальних бактерій виявилися іони плюмбуму, 

нікелю, кобальту та кадмію. Якщо біомаса бактерій всіх штамів після 10 діб росту становила 

2,95–3,07 г/л, то за впливу 2,5–4 мМ солей металів спостерігали зниження росту у 2,2–3,4 

рази. За 10 діб росту бактерії утворювали до 2,1 мМ гідроген сульфіду. Значно нижчий (у 2,1–

2,5 рази), ніж у контролі, вміст гідроген сульфіду виявлено у культуральній рідині за впливу 

2,5–4 мМ іонів металів. За впливу іонів металів (2,5 мМ) ріст, рівень утилізації бактеріями 

всіх штамів ацетату та утворення в процесі дисиміляційної сіркоредукції гідроген сульфіду 

понижувалися більш ніж удвічі. За наявності у середовищі 0,5–1,5 мМ іонів металів 

ефективність їхнього зв’язування гідроген сульфідом сягала 100 %. Рівень зв’язування 2 мМ 

іонів плюмбуму (найбільш токсичного іону металу) та цинку (найменш токсичного) 

утвореним Desulfuromonas sp. Yavor-7 гідроген сульфідом становив 68,5 і 82,5 %, відповідно. 

За наявності у середовищі 1–3 мМ солей металів активність каталази в клітинах D. 

acetoxidans ІМВ В-7384 зростала у 1,2–2,7 рази. Ріст бактерій у середовищі з фумаратом та 

малатом за впливу 2,5 мМ іонів металів виявився значно пригніченим. Отже, показано, що 

солі металів за концентрацій понад 2,5 мМ виявляють токсичну дію на ріст і метаболічну 

активність бактерій роду Desulfuromonas. 
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Одним із важливих напрямків у сучасній молекулярній біології є вивчення біохімічних 

та біофізичних властивостей тонких клітинних структур. У грамнегативних бактерій 

основним структурним та функціональним компонентом клітинної оболонки є 

ліпополісахариди (ЛПС). Структурні дослідження як полісахаридної, так і ліпідної частини 

молекули ЛПС допоможуть з’ясувати ті властивості бактеріальної клітинної поверхні, які 

визначають специфіку впливу бактерії на організм «господаря». 

Pantoea agglomerans - грамнегативна бактерія, яка відноситься до родини 

Enterobacteriaceae. Зазвичай це фітопатогенний мікроорганізм, але деякі штами можуть 

продукувати антибіотичні речовини, які активно інгібують ріст і розвиток інших 

фітопатогенних бактерій та грибів. Середовищем існування P. agglomerans є ґрунт, поверхні 

різних рослин та їх кореневищ. 

ЛПС із 7 штамів P. agglomerans були виділені водно-фенольним методом. 

Встановлено, що досліджувані штами характеризуються різним відносним виходом ЛПС: від 

5,2 до 14,0 % від сухої маси бактерій. ЛПС характеризувались доволі високим вмістом 

вуглеводів – від 22 до 54 %, незначною кількістю нуклеїнових кислот та білка. Методом 

хромато-мас-спектрометрії в ЛПС були ідентифіковані жирні кислоти з довжиною 

вуглецевого ланцюга від С12 до С16. ЛПС всіх досліджуваних штамів містили 

диференцюючу 3-гідрокситетрадеканову кислоту і тільки в ЛПС двох штамів ідентифікована 

2-гідрокситетрадеканова кислота. Наявність 3-гідрокситетрадеканової кислоти є характерною 

для представників родини Enterobactecteriaceae.  

Відомо, що ЛПС є основними антигенами зовнішньої мембрани грамнегативних 

бактерій, які обумовлюють О-антигенну специфічність бактеріальної клітини. Для виявлення 

серологічних взаємозв’язків між досліджуваними штамами були одержані поліклональні 

антисироватки. В перехресних реакціях подвійної імунодифузії в агарі встановлено, що 

досліджувані штами P. agglomerans можна віднести до трьох серогруп. Ці результати 

свідчать про імунохімічну гетерогенність виду P. agglomerans.  

Дослідження фітотоксичності ЛПС P. agglomerans проводили, використовуючи як 

тест-об’єкти насіння та проростки рослин, зокрема томатів. В якості тест-функції виступають 

показники схожості насіння, дружність і час появи сходів, швидкість росту проростків, 

останній з яких вважається найбільш чутливим. У цьому відношенні рослинні тест-системи 

мають істотні переваги перед приладами: дешеві, легко відтворюються, швидко 

розмножуються, мають типову відповідну реакцію на вплив. Встановлено, що по впливу на 

ріст корінців томатів, препарати ЛПС можна поділити на три групи. До першої групи 

віднесені препарати ЛПС, які проявили найменший фітотоксичний вплив, більшість 

досліджених ЛПС віднесені до другої групи, представники якої проявляли значну 

фітотоксичну дію і лише ЛПС одного штаму виявився представником третьої групи, який 

характеризувався найбільшою фітотоксичною дією. Незважаючи на те, що ЛПС цього штаму 

в найбільшому ступені пригнічував ріст та розвиток корінців томатів, він проявив 

стимулюючу дію на розвиток пагонів.  
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Биосинтез сахарозы, широко распространенный среди растений и цианобактерий, 

является довольно редким явлением у протеобактерий и наряду с хемоавтотрофами  

реализуется у галофильных аэробных метилотрофов с рибулозомонофосфатным (РМФ) 

путем С1-ассимиляции.  

В геноме галотолерантного метанотрофа Methylomicrobium alcaliphilum 20Z нами 

обнаружен кластер генов sps-spp-fruK-ams, продуктами которых являются 

сахарозофосфатсинтаза (SPS), сахарозофосфатфосфатаза (SPP), фруктокиназа (FruK) и 

амилосахараза (Ams), катализирующие биосинтез и последующий метаболизм сахарозы.  

Установлено, что кластер sps-spp-fruK-ams также присутствует в геномах других, как 

галофильных, так и негалофильных метилотрофов с РМФ-путем С1-ассимиляции. Кроме 

того, гомологи данных генов обнаружены у галофильных и соленезависимых автотрофных 

протеобактерий с циклом Кальвина. Наличие аналогичных генных кластеров метаболизма 

сахарозы у различных групп прокариот и высокая гомология аминокислотных 

последовательностей соответствующих ферментов указывают на возможный горизонтальный 

перенос генов, участвующих как в синтезе, так и в деградации сахарозы.  

Измерение уровня сахарозы в клетках Mm. alcaliphilum 20Z с нарушенным 

биосинтезом основного осмопротектора – эктоина показало увеличение накопления сахарозы 

в 8 раз, по сравнению с клетками дикого типа. Напротив, смена источника углерода и энергии 

с метана на метанол или повышение концентрации метанола в среде (до 5 % по объему) не 

привели к достоверному изменению уровня сахарозы. Полученные данные свидетельствуют 

о том, что Mm. alcaliphilum 20Z синтезирует сахарозу в качестве дополнительного 

осмопротектора. 

Наличие у метанотрофа гена, кодирующего сахарозофосфатфосфатазу, указывает на 

то, что биосинтез сахарозы у данного метанотрофа происходит двухступенчато, с 

образованием сахарозо-6-фосфата в качестве интермедиата, т.е. путем, функционирующим у 

растений и цианобактерий. Делеция данного гена сопровождается потерей способности 

синтезировать сахарозу. Напротив, делеция гена ams приводит к увеличению 

внутриклеточного содержания сахарозы, что указывает на участие амилосахаразы в 

деградации дисахарида. 

Впервые для протеобактерий охарактеризованы рекомбинантные 

сахарозофосфатфосфатаза, амилосахараза и фруктокиназа. Ферменты SPP и Ams 

метанотрофа Mm. alcaliphilum 20Z отличаются от ранее охарактеризованных аналогичных 

ферментов, а их свойства коррелируют с осмопротекторной ролью сахарозы и 

необходимостью поддержания относительно высокой внутриклеточной концентрации 

данного дисахарида.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №13-04-01119-а  
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Сучасне практичне значення грибів полягає в тому, що вони є джерелом різноманітних 

біологічно активних речовин – ферментів, антибіотиків, фармакологічних сполук, 

нутрицевтиків тощо. Одним з відомих в світі об’єктів є Grifola frondosa, на основі якого в 

США та Японії виробляють унікальні протипухлинні та імуномодулюючі засоби. Технологій, 

що використовують метод глибинного культивування вищих базидіоміцетів для виробництва 

лікувально-профілактичних препаратів на даний час в Україні не існує. Тому, створення та 

впровадження в промисловість сучасної вітчизняної біотехнології отримання 

екзополісахаридів є актуальним і своєчасним. 

Тому метою роботи було встановити умови культивування та біологічні особливості 

культур Grifola frondosa (Dicks: Fr.) S. F. Gray та запропонувати технологію отримання 

біомаси лікувально-профілактичного призначення. 

Об’єктами дослідження були 6 штамів вищого базидіального лігнотрофного гриба 

Grifola frondosa (Dicks : Fr.) S.F. Gray, отриманого з колекції шапинкових грибів Інституту 

ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (Culture collection of mushrooms of M.G. Kholodny 

Institute of Botany). 

Глибинне культивування проводили в колбах Ерленмейєра на 100 або 250 мл, в умовах 

постійного перемішування за допомогою орбітальної качалки (170-180 об/хв.), при 

температурі 28±1С. 

В якості мінеральної основи для середовищ використовували сольовий розчин 

наступного складу (г/дм3): NH4NO3 – 3; KH2PO4 – 1; K2HPO4 – 1; MgSO43H2O – 0,6; 

глюкоза - 20. При цьому, для різних варіантів досліджень в якості ростових факторів та 

додаткових джерел азоту та вуглецю вносився в кількості еквівалентній 1 г/дм3 глюкози один 

з наступних компонентів: пивне сусло, бурякова меляса, кукурудзяний екстракт (КЕ), пептон, 

екстракт кормових дріжджів (ЕКД). 

Протягом культивування раз на добу проводили відбір проб культуральної рідини. В 

пробах визначали рН, вміст біомаси ваговим методом, білку, редукуючих речовин та 

екзополісахаридів. Вміст редукуючих речовин у культуральній рідині визначали 

фериціанідним методом. Концентрацію білку визначали методом Лоурі. Для визначення 

концентрації екзополісахаридів застосовували фенол-сірчаний метод. 

В результаті виконаних досліджень визначено динаміку росту міцелію та фізіологічні 

параметри гриба G.frondosa у глибинній культурі. Встановлено вплив рН та складу домішок 

на накопичення біомаси. Досліджено особливості споживання редукуючих цукрів та зміни 

концентрації білку в середовищі, зумовлені ферментативною активністю штамів. 

Запропоновано склад комплексного рідкого середовища з глюкозою, кукурудзяним 

екстрактом та мелясою для отримання міцеліальної маси. 

Окрім того, встановлено сприятливе для отримання біомаси рН. 

Розроблено технологію отримання біомаси G. frondosa як основи для створення 

біотехнології виробництво лікувально-профілактичних препаратів та нутрицевтиків. 
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Бактеріальні хвороби рослин спричиняють значну шкоду, знижуючи обсяг та 

погіршуючи якість урожаю. Серед збудників бактеріозів зернових культур, передусім 

пшениці, найнебезпечнішим є P syringae pv. аtrofaciens – збудник базального бактеріозу 

пшениці. Патоген уражує всі частини рослин та насіння, спричинює плямистість і 

пустоколосність, що призводить до втрати урожаю та зниження його якості.  

Захист сільськогосподарських рослин сьогодні базується, в основному, на застосуванні 

пестицидів.  

Зважаючи на розповсюдження фітопатогенних бактерій, які уражують зернові 

культури, а також широке застосування фунгіцидів, актуальним є вивчення їх впливу на 

фітопатогенні бактерії. 

Метою роботи було встановлення чутливості збудника базального бактеріозу до 

фунгіцидних препаратів. 

Для здійснення досліджень було відібрано фунгіциди, що рекомендовані до 

застосування в зернових та інших культурах Максим, Топсін М, Топаз 100, Скор, Альєтт, 

Фундазол, Ридоміл Голд МЦ 68 WG. 

Чутливість визначали для 4 штамів P syringae pv. аtrofaciens ізольованих в Україні 

(штами 9747, 9780, АФ4, К20) та неопатотипового штаму 4394. Для визначення 

антибактеріальної активності пестицидів їх, в рекомендованій виробником дозі, вносили до 

твердого поживного середовища, на якому здійснювали культивування P syringae pv. 

аtrofaciens. Після 24 годин культивування при температурі 28
0
С враховували наявність росту 

досліджуваних об′єктів. 

Встановлено, що антибактеріальну активність стосовно всіх досліджуваних штамів 

проявляє препарат Ридоміл Голд. Тобто цей фунгіцид може бути використаний для захисту 

рослин пшениці від базального бактеріозу, збудником якого є штами P. syringae pv. 

аtrofaciens. 

Фунгіциди Альєтт і Фундазол виявляють слабо антибактеріальну дію. Препарати 

Максим, Топсін М, Топаз 100 і Скор не пригнічують ріст досліджуваних штамів P. syringae 

pv. аtrofaciens.  

Оскільки більшість досліджуваних фунгіцидів не пригнічують розвиток збудника 

базального бактеріозу, то необхідною є подальша перевірка цих препаратів для виявлення 

інших можливих впливів, включно з мутагенною дією на бактерії P. syringae pv. аtrofaciens. 
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Возникновение в последнее десятилетие новой отрасли биологии  гликобиологии 

свидетельствует о чрезвычайной важности исследований, посвященных различным аспектам 

изучения гликополимеров. Достижения в области гликобиологии позволили по-новому 

взглянуть на роль углеводов. В настоящее время система углевод-белкового узнавания 

рассматривается как дополнительная к генетическому коду. Гликом микробной клетки 

включает в себя специфические полисахариды и гликоконъюгаты клеточной поверхности, в 

частности, липополисахариды грамотрицательных бактерий, анионные полисахариды 

клеточной стенки грамположительных бактерий, бактериальные внеклеточные 

полисахариды, которые обладают огромным потенциалом кодирования биологической 

информации. Гликом одной клетки во много тысяч раз сложнее и генома, и протеома, 

поскольку базовые строительные «кирпичики» гликома во много раз многочисленнее и 

разнообразнее четырех букв алфавита ДНК и двух десятков аминокислот, образующих белки. 

Олигосахаридные цепи гликопротеинов, липополисахаридов и полисахаридов чрезвычайно 

разнообразны. Они отличаются по длине, моносахаридной последовательности, положению 

связи, конфигурации аномерного центра, разветвлению и замещению О-ацетильной, 

сульфатной и др. групп. Это позволяет получить огромное разнообразие структур. Точное 

определение строения и роли углеводных цепей в гликопротеинах, в том числе и ряда 

ферментов, имеет важное значение для медицины, так как создает основу для разработки 

новых лекарственных препаратов. Основные достижения в структурных исследованиях 

липополисахаридов, тейхоевых кислот и пептидогликанов будут рассмотрены.  

Перспективы исследования микробных гликополимеров включают. 1) Структурное 

изучение поверхностных структур клеток грамотрицательных бактерий, определяющих их 

вирулентные и антигенные свойства, как ключ к пониманию молекулярных механизмов 

основных жизненных процессов в эволюции микроорганизмов и уточнению уже 

существующих представлений об организации и механизмах функционирования клеточной 

оболочки грамотрицательных бактерий. 2) Сравнительный анализ установленных структур и 

аннотированных генов позволит выявить пути диверсификации О-антигенов 

грамотрицательных бактерий, приводящие к изменению состава моносахаридов, а также 

неуглеводных компонентов, что обусловливает изменение субстратной специфичности 

гликозил- или ацилтрансфераз. 3) Использование углеводных лигандов для создания 

конъюгированных вакцин на основе химически синтезированных олигосахаридов. В 

частности, будут рассмотрены возможности создания онковакцин. 4) В последние годы 

разрабатывается новое направление в энзимологии  углеводная биоинженерия, то-есть 

модификация ферментов хитозаном и другими полисахаридами и ее влияние на 

функциональную активность и стабильность молекул ферментов. 5) Исследования генетики 

биосинтеза О-антигенов, направленные на решение таких фундаментальных задач, как 

выяснение молекулярных основ биосинтеза гликополимеров и изучение эволюционных путей 

формирования разнообразия антигенных форм. 6) Данные о биологической активности 

гликополимеров могут быть использованы при выборе наиболее перспективных препаратов 

для дальнейшего изучения в плане возможного использования в качестве 

иммуномодуляторов в медико-биологической практике. 
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На сьогоднішній день харчова промисловість потребує постійного надходження нових 

виробничих штамів молочнокислих бактерій (МКБ), основним джерелом яких є самоквасні 

ферментовані продукти. Зростає тенденція до створення саме регіональних заквасок з метою 

збереження певних традиційних технологій виготовлення ферментованих продуктів. Рід 

Lactobacillus є вторинною мікрофлорою таких продуктів та його властивості вивчені не 

досить добре, проте вони володіють високою біологічною та функціональною активністю. 

Метою роботи було виділення та ідентифікація домінуючих видів лактобацил у 

ферментованих продуктах, найбільш вживаних на території України. 

Було відібрано 22 зразки традиційних ферментованих продуктів з різних регіонів 

України, а саме кисломолочні продукти: сир, сметана, кисле молоко та ферментовані овочі: 

квашена капуста, квашені огірки та помідори. У кисломолочних продуктах середня кількість 

МКБ була вищою, ніж у ферментованих овочевих продуктах. Всього виділено 71 штам МКБ, 

за комплексом морфолого-культуральних ознак дані штами віднесено до бактерій роду 

Lactobacillus. Досліджено їх ріст при 100С, 450С, а також при різних концентраціях NaCl. 

Показано, що більшість штамів, ізольованих з ферментованих овочів росли при 100С, а з 

кисломолочних продуктів - при 450С. 78% лактобацил, виділених з ферментованих овочів, 

росли при концентрації NaCl≥4%, а з кисломолочних продуктів – 45% штамів.  

Для визначення видової належності штамів, було вивчено спектр зброджування 

вуглеводів з використанням тест-системи АРІ 50 СНL. Досліджуванні лактобацили віднесено 

до виду Lactobacillus plantarum. Однак, використання фенотипових ознак не дає змоги чітко 

провести видову ідентифікацію, тому проводили молекулярно-генетичну ідентифікацію з 

використанням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з родо- та видоспецифічними 

праймерами. Для усіх штамів підтверджена належність до роду Lactobacillus. 

Видоспецифічна ПЛР підтвердила належність до виду L. plantarum 67 штамів з 71. За 

результатами RAPD-типування з використанням праймеру М13 виявлено внутрішньовидову 

гетерогенність досліджуваних штамів лактобацил. 

В результаті виділено та ідентифіковано 71 штам лактобацил. Показано, що у 

ферментованих продуктах рослинного та тваринного походження домінуючим видом 

лактобацил є L. plantarum. Виділені штами є гетерогенними за фенотиповими ознаками. 
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На даний час стає зрозумілим, що більшість бактерій у природних умовах зростає у стані 

прикріплення до поверхонь у складі будь-яких систем, які забезпечені поживними речовинами і 

містять воду. Ці просторово пов'язані з поверхнею бактеріальні клітини значно відрізняються від 

вільно плаваючих клітин цих же культур за структурною організацією та біологічними 

властивостями. 

Біоплівка – мікробне угруповання, що характеризується клітинами, прикріпленими до 

поверхні або одна до одної, і укладеними в матрикс синтезованих ними позаклітинних 

полімерних речовин. Особливу увагу дослідників привертають біоплівки, сформовані 

патогенними та умовно-патогенними бактеріями, що колонізують різні біотопи організму 

людини і стають джерелом персистенції клітин збудника. Біоплівки – мінливі гетерогенні 

угруповання, можуть складатися з одного виду бактерій або, частіше, можуть бути полімікробні. 

Утворення біоплівок – одна з основних стратегій, що підвищують виживаність бактерій у 

навколишньому середовищі, у тому числі в організмі господаря. Здатність бактерій формувати 

біоплівки є істотним чинником патогенності. Незалежно від видового складу до структури 

плівки зазвичай входить 15-20% бактеріальної маси і 80-85% захисного матриксу. Подібна 

організація знижує ступінь впливу антибіотиків і антисептиків на мікрокультури-мішені в 

десятки, сотні і навіть тисячі разів, зростає стійкість до впливу несприятливих факторів 

середовища, таких як низькі або високі значення pH, висока осмотична сила та інші фактори, а 

також до дії імунного захисту організму-господаря.  

У складі біоплівки змінюються метаболічні властивості її учасників. Вони демонструють 

зміни параметрів росту та експресії специфічних генів. Так, приєднані до поверхні бактерії 

починають більш активно синтезувати екзополісахаридний навколишній матрикс, який 

складається з суміші полісахаридів, білків, нуклеїнових кислот та інших речовин. Всі біоплівки 

високо гідратовані. Матрикс оточує, закріплює і захищає прикріплені до різних поверхонь 

мікроколонії бактерій. Він розділений каналами, наповненими водою, через які транспортуються 

живильні речовини і проходять конвективні потоки кисню від зовнішніх до внутрішніх частин 

біоплівки, одночасно з цим виводяться метаболіти бактеріальних клітин. Також він є 

середовищем для передачі сигнальних молекул тощо. 

Формування біоплівок слід розглядати як спосіб адаптації бактерій до особливих зовнішніх 

впливів, таких як розпізнавання мікробами відповідних ділянок приєднання до субстрату, оцінка 

складу живильного середовища і зміна його кислотності, наявність антибіотиків тощо. Після 

остаточного дозрівання, у біоплівці встановлюється оптимальна швидкість росту/загибелі клітин, 

фізіологічна кооперативність і метаболічна ефективність, які забезпечують оптимальні умови для 

функціональної координації, в результаті чого створюється функціональна структура зі 

зміненими біологічними властивостями. 

У сенсі переліченого вище основними напрямками, на яких слід зосередити увагу, стають 

фактори ініціації плівкоутворення, причини та механізми виникнення 

антибіотикорезистентності, можливості регулювання росту та розвитку клітин за рахунок 

молекул системи Quorum sensing, а також пошук лікувальних та профілактичних засобів, що 

запобігають утворенню плівок, здійснюючи вплив на фізіолого-біохімічні властивості клітин, які 

входять до їх складу. 
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Ранее нами было показано, что накопление биомассы Staphylococcus aureus, Salmonella 

enteritidis и Pseudomonas aeruginosa в планктонных культурах и формирование ими 

биопленки дозо-зависимо уменьшается в присутствии N-бензотиазол-2-ил-

бензенсульфонамида (соединение І) и его производных с нуклеофильными заместителями 

(соединения ІІ, ІІІ и IV). Образование биопленки стафилококком одинаково подавляется 

всеми соединениями независимо от их структуры. В то же время, аналоги с нуклеофильными 

заместителями были более активными по сравнению с соединением І в отношении грам-

отрицательных бактерий. Наибольшая активность соединений ІІІ и IV зарегистрирована при 

концентрации 80 мкМ. При этом формирование биопленки S. aureus подавляется в 5,4 раза, 

P. aeruginosa – в 8,4 раза, S. еnteritidis – в 4,9 раза. Таким образом, было показано, что данные 

структурные аналоги сульфаниламидов ингибируют процессы, контролируемые системой 

межклеточной коммуникации (quorum sensing) у грам-положительных и грам-отрицательных 

бактерий.  

Экспрессия генов quorum sensing обеспечивается системой сигнальных молекул, 

имеющих разную химическую природу, причем, для каждого вида бактерий характерен свой 

набор аутоиндукторов. В то же время, эти молекулы могут иметь сходное строение 

(например, ацилгомосеринлактоны у грамм-отрицательных бактерий) либо быть общими для 

грамм-отрицательных и грамм-положительных бактерий – так называемый аутоиндуктор 2 

(АИ2). Ацилгомосеринлактоны и АИ2 синтезируются из общего предшественника – S-

аденозилметионина (SAM).  

Учитывая, что содержание SAM снижается в клетках при дефиците фолатов, синтез 

которых ингибируется сульфаниламидными препаратами, целью данной работы была оценка 

влияния производных N-бензотиазол-2-ил-бензенсульфонамида на уровень S-

аденозилметионина. Внутриклеточную концентрацию SAM определяли методом ВЭЖХ. 

Установлено что в контроле в клетках Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis и 

Pseudomonas aeruginosa содержание SAM составляет 73,4±5,2; 57,6±4,1 и 62,5±4,6 нмолей/г 

сырой массы, соответственно. 

Производные N-бензотиазол-2-ил-бензенсульфонамида значительно снижали уровень 

S-аденозилметионина в клетках всех изученных микроорганизмов. При этом степень 

ингибирования напрямую зависит от концентраций изучаемых соединений. При 

концентрации 0,4 мкМ содержание SAM снижалось на 15-24%. Ингибирующий эффект 

возрастал по мере увеличения концентраций N-бензотиазол-2-ил-бензенсульфонамида и его 

аналогов. В присутствии 80 мкМ данных соединений количество SAM в клетках 

Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis и Pseudomonas aeruginosa уменьшалось в 2-5,4 

раза, в зависимости от структуры аналога.  

Одновременно для Pseudomonas aeruginosa показано снижение содержания основных 

аутоиндукторов ацилгомосеринлактоновой природы: N-(3-оксо-

додеканоил)гомосеринлактона (3-оксо-С12-АГЛ) и N-бутирил-гомосеринлактона (С4-АГЛ). 
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В останні роки в усьому світі все більше уваги приділяється розробці нових 

кисломолочних продуктів з покращеними властивостями. Крім того, все більше зростає 

тенденція до врахування географічних та регіональних особливостей традиційних 

кисломолочних продуктів. 

Метою роботи був пошук біологічно активних штамів молочнокислих бактерій (МКБ) 

– представників мікрофлори національних традиційних кисломолочних продуктів, та 

розробка методичних підходів до створення бактеріальних заквасок для отримання 

кисломолочних продуктів покращеної якості та з новими пробіотичними властивостями. 

Було відібрано 31 зразок кисломолочних продуктів, отриманих в домашніх умовах в 

різних областях України. Це традиційні широковживані продукти з коров’ячого молока, такі 

як сир, сметана, кисле молоко, а також менш розповсюджені на території України продукти з 

козячого та овечого молока. На різних селективних середовищах всього було відібрано 1182 

штами МКБ. 

Штами охарактеризовані за рядом фізіологічних ознак, що дає змогу попередньо 

віднести їх до основних родів молочнокислих бактерій Lactobacillus, Lactococcus, 

Enterococcus, Leuconostoc.  

Першим етапом відбору була оцінка молокозгортаючої активності. Оцінювали час 

утворення згустку, зовнішній вигляд, титровану кислотність. Для подальшої роботи нами 

було відібрано 635 штам, що згортали молоко за 8-16 годин та утворювали згустки різної 

консистенції. Однією з основних характеристик заквасочних культур є швидкість 

кислотоутворення, що сприяє утворення молочного згустку. Було відібрано 91 штам 

молочнокислих бактерій, що знижували рН молока за 8 годин культивування до значень рН < 

5,5.  
Остаточну ідентифікацію відібраних культур проводили з використанням методу ПЛР. 

31 штам було віднесено до представників роду Enterococcus, 60 штамів було ідентифіковано 

як Lactococcus lactis subsp. lactis. Крім того, дослідження декарбоксилазної активності 

відібраних штамів, яка є небажаною ознакою, оскільки може призводити до накопичення 

біогенних амінів у кінцевому продукті, показало, що 20 (22%) штамів декарбоксилюють 

тирозин з утворенням тираміну, з них 4 – лактококи, 16-ентерококи, тобто 52% відібраних 

ентерококів та 6,7% лактококів.  

Отже, враховуючи отримані результати, для подальшої роботи нами були відібрано 

штами лактококів. Досліджували ароматоутворення в молоці, показано, що понад 50% 

штамів утворювали ацетоїн в молоці. Слід відзначити, що деякі штами з часом втрачали 

здатність до згортання молока, що можна пояснити можливою втратою плазмід. Нами було 

відібрано штами, активність яких була стабільною протягом досліджень.  

Заключним етапом оцінки технологічних властивостей була органолептична 

експертиза молочних згустків, отриманих з використанням монокультур. Більшість з них 

давали згустки з характерним кисломолочним смаком, за винятком декількох, що мали 

сторонній присмак та підвищений синерезис. Відібрано 11 перспективних штамів виду 

L. lactis subsp. lactis з технологічними властивостями, які відповідають вимогам, що 

висуваються до виробничих штамів у складі заквасок. 
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В Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 

НААНУ у попередні роки розроблено технологію біокомпостування гною великої рогатої 

худоби (ВРХ), збагаченого фосфоритами, за участі селекціонованої фосфатмобілізувальної 

бактерії Pseudomonas putida 17. Інтродукція цього мікроорганізму до компосту забезпечує 

додаткове вивільнення з фосфоритів водорозчинних фосфатів до 39 %. Подальше 

застосування отриманого біоорганічного добрива при вирощуванні сільськогосподарських 

культур потребує вивчення інших властивостей бактерії P. putida 17, зокрема здатності до 

продукування фізіологічно активних речовин. Теоретично, інтродукція P. putida 17 до 

компостованого субстрату може вплинути на накопичення цих сполук, оскільки відомо, що 

представники роду Pseudomonas є продуцентами низки фітогормонів.  

Для з’ясування даного питання проводили визначення вмісту фітогормонів (ауксинів, 

цитокінінів та гіберелінів) як за використання специфічних біотестів, так і методом кількісної 

спектроденситометричної тонкошарової хроматографії. 

Вміст ауксинів визначали за допомогою ауксинового біотесту на колеоптелях 

пшениці. Результати біотесту показали, що обробка колеоптилів пшениці суспензією 

P. putida 17 у розведенні 1 : 100 забезпечує їх приріст на 36% до контролю (обробка водою). 

Цей показник є вищим на 10% за приріст колеоптилів при їх обробці стандартним розчином 

(10 -5М) ß-індоліл-3-оцтової кислоти. Отже, досліджуваний бактеріальний штам продукує 

значні кількості ауксинів.  

Цитокініни у бактеріальній суспензії визначали за використання цитокінінового 

біотесту на сім’ядолях огірка. Найбільший приріст маси сім’ядолей спостерігається при їх 

обробці суспензією P. putida 17 у розведенні 1 : 100 і складає 282% у порівнянні з контролем і 

82% щодо показників, отриманих при використанні розчину (10-4 М) синтетичного аналогу 

цитокініну – 6-бензиламінопурину, що характеризує даний мікроорганізм як активний 

продуцент цитокінінів.  

Вміст гіберелінів у бактеріальній суспензії визначали за допомогою біотесту на 

колеоптелях кукурудзи. Результати біотесту показали, що фітогормони гіберелінової природи 

у бактеріальній суспензії знаходяться в незначних кількостях.  

Вищезазначені дані підтверджено результатами кількісного визначення фітогормонів. 

Так, синтез ß-індоліл-3-оцтової кислоти бактерією сягає 14,9 мкг/г сухої речовини, сумарний 

вміст цитокінінів (зеатину і зеатин-ребозиду) у суспензії дорівнює 8,1 мкг/г. Встановлено, що 

інтродукція бактерії P. putida 17 до гною ВРХ, збагаченого фосфоритами, забезпечує 

накопичення у субстраті фітогормонів у ході компостування. Спостерігається зростання 

вмісту ауксинів у 2,4 рази (з 0,160 мкг/г сухої речовини у компості без додавання бактерії до 

0,384 мкг/г у біокомпості). Щодо цитокінінів, то їх сумарна кількість відповідно зростає з 

0,30 мкг/г сухої речовини до 0,43 мкг/г.  

Таким чином, одержані результати свідчать, що фосфатмобілізувальна бактерія 

P. putida 17 синтезує значні кількості фізіологічно активних речовин, зокрема ауксини і 

цитокініни, які можуть накопичуватись у ході компостування органічної речовини та 

збагачувати отримане біоорганічне добриво.  
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Мікробне окислення органічних субстратів в аеробних умовах пов’язане з 

електронтранспортним ланцюгом, локалізованим у цитоплазматичній мембрані, в якому 

кінцевим акцептором електронів є кисень. Головна гілка цього ланцюга включає в себе білки-

переносники електронів і оксидоредуктази, а саме піридин-нуклеотидзалежні дегідрогенази, 

які потребують коферментів НАД або НАДФ і флавінзалежні дегідрогенази з простетичними 

групами ФАД або ФМН. Ці дегідрогенази переносять електрони або водень з субстратів на 

акцептори, є основними у ферментних системах усіх мікроорганізмів і тому відіграють 

головну роль на початкових етапах окиснення органічних речовин. Дегідрогеназна активність 

вважається індикатором активності мікроорганізмів і достовірною мірою мікробної 

окиснювальної активності.  

На фізіолого-біохімічну активність мікроорганізмів впливає багато факторів, серед 

яких важлива роль належить концентрації органічного вуглецю, рН, температурі. 

Оптимальний ріст бактерій B. subtilis спостерігається при 280С та рН 7,0 в середовищі, що 

містить 10 г/л глюкози. Вплив цих факторів на дегідрогеназну активність Bacillus subtilis ІМВ 

В-7023 не досліджувався, що не дозволяє отримати відповідь на питання чи корелюють 

оптимальні умови для дегідрогеназної активності з такими для росту.  

При визначенні дегідрогеназної активності в якості штучного акцептора електронів 

використовували розчинну сіль 2,3,5-трифенілтетразолій хлориду (ТТХ). При його 

відновленні утворюється формазан, що має червоне забарвлення. Його екстрагували 

етанолом і визначали концентрацію колориметрично при 490 нм. Реакційна суміш для 

визначення дегідрогеназної активності мала наступний склад: 1 мл розчину глюкози певної 

концентрації; 1 мл бактеріальної суспензії, що містила 108 кл/мл та 0,5 мл 1 % розчину ТТХ. 

В результаті проведених досліджень було виявлено, що найвища дегідрогеназна 

активність Bacillus subtilis спостерігалась при рН 7,0. За його підвищення до 8,0 відбувалось 

зниження цієї активності на 14%. При більш кислих значеннях рН 6,0 і 5,0 дегідрогеназна 

активність також була нижчою на 31 і 85 %, відповідно. 

Було також показано, що Bacillus subtilis проявляла найвищу активність дегідрогеназ 

за температури 370С. При її підвищенні до 500С дегідрогеназна активність знижувалась на 24 

%, а при 28 і 180С – зменшувалась на 57 і 65 %, відповідно. 

Одним з основних джерел вуглецевого живлення та енергії для Bacillus subtilis є 

глюкоза. Встановлено, що її концентрація значно впливає на рівень дегідрогеназної 

активності. Найвищий рівень активності спостерігався за вмісту 10 г/л глюкози, а при 

зниженні її концентрації до 5 та 1 г/л і підвищенні до 20 г/л дегідрогеназна активність 

знижувалась, відповідно, на 20, 27 і 10 %. 

Таким чином, максимальні показники дегідрогеназної активності бактерій Bacillus 

subtilis спостерігались за температури 37
0
С, при рН 7,0 в середовищі, що містило 10 г/л 

глюкози. Останні два показники корелюють з оптимальними для росту даних бактерій. 

Отримані результати можуть свідчити про те, що підвищені значення температури 

стимулюють певні ферменти дегідрогеназного комплексу бактерій. 
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Здатність бактерій D. acetoxidans ІМВ В-7384 використовувати S0, Fe (III) і Mn (IV) як 

акцептори електронів при окисненні органічного карбону забезпечує їхню особливу 

адаптацію до змін довкілля. Бактерії, які здійснюють дисиміляційну Fe (III) редукцію здатні 

відновлювати Ag (І) до Ag (0). Дослідження механізмів відновлення Ag (І) за участі бактерій 

має значення для розуміння механізмів мікробної резистентності до цього металу та 

принципів формування наночастинок срібла. Іони металів із змінною валентністю 

спричиняють утворення активних метаболітів кисню (АМК). Однією з основних причин 

пошкодження і загибелі клітин унаслідок дії АМК вважають перекисне окиснення ліпідів 

(ПОЛ).  

Метою роботи було дослідити вплив ферум (ІІІ) цитрату на інтенсивність процесів 

ПОЛ та показники антиоксидантної системи захисту клітин D. аcetoxidans ІМВ В-7384. Як 

маркери ліпопероксидації обрали вміст гідропероксидів ліпідів, дієнових кон’югатів та 

малонового диальдегіду (МДА). Питому активність каталази та вміст відновленого 

глутатіону обрали як показники антиоксидантної системи. Бактерії вирощували на 

модифікованому середовищі Постгейта С за внесення різних концентрацій ферум (ІІІ) 

цитрату (10, 14, 16, 18, 20 мМ). У контрольний зразок солі металу не вносили. Для 

дослідження впливу аргентум нітрату на показники ПОЛ та антиоксидантної системи 

суспензію клітин бактерій обробляли протягом однієї години розчином AgNO3 у 

концентраціях від 20 до 50 мкМ. Після інкубації клітини відмивали калій-фосфатним 

буфером і висівали на середовище Постгейта С. Дослідження інтенсивності перекисного 

окиснення та показників антиоксидантної системи проводили на 2, 3 та 4 доби 

культивування. 

Внесення ферум (ІІІ) цитрату у середовище культивування бактерій D. аcetoxidans 

ІМВ В-7384  зумовлювало зростання вмісту гідропероксидів ліпідів, дієнових кон’югатів та 

МДА, порівняно з контрольним зразком вже на другу добу культивування. За внесення солі 

металу вміст досліджуваних продуктів ліпопероксидації зростав зі збільшенням часу 

культивування і досягав максимуму на четверту добу культивування. За впливу ферум (ІІІ) 

цитрату найвищу питому активність каталази та найбільший вміст відновленого глутатіону 

спостерігали на другу добу культивування. Зі збільшенням часу культивування ці показники 

знижувалися. Внесення різних концентрацій AgNO3 в інкубаційне середовище бактерій 

спричиняло зростання вмісту гідропероксидів ліпідів, дієнових кон’югатів та МДА, 

порівняно з контрольним зразком. Вміст усіх досліджуваних продуктів ПОЛ зростав зі 

збільшенням концентрації солі металу. За збільшення часу культивування бактерій до 

чотирьох діб вміст досліджуваних продуктів ПОЛ знижувався. Питома активність каталази та 

вміст відновленого глутатіону зі збільшенням концентрації AgNO3 зростали. За збільшення 

часу культивування до чотирьох діб спостерігали зниження питомої активності каталази та 

вмісту відновленого глутатіону. 

Зростання вмісту гідропероксидів ліпідів, дієнових кон’югатів та МДА у клітинах 

D. аcetoxidans ІМВ В-7384 за впливу ферум (ІІІ) цитрату й аргентум нітрату засвідчує 

вільнорадикальний механізм окиснення поліненасичених жирних кислот. Нагромадження 

продуктів ліпопероксидації може бути однією із можливих причин зниження питомої 

активності каталази та вмісту відновленого глутатіону в клітинах D. аcetoxidans ІМВ В-7384 

за впливу ферум (ІІІ) цитрату та аргентум нітрату. 
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В настоящее время большое внимание уделяется разработке препаратов, в состав 

которых входят микроорганизмы, принадлежащие к разным видам и родам, при этом 

учитывают не только взаимодействие микробов в естественной среде обитания, но и 

технологический потенциал поликомпонентных бактериальных консорциумов в качестве 

основы заквасок для производства кисломолочных продуктов и пробиотических препаратов. 

Перспективы их совершенствования во многом связаны с изучением продуктов метаболизма 

микробной клетки, синергического и ингибиторного действия различных бактерий при 

совместном культивировании, так как от многоштаммовых и поливидовых заквасок 

требуется не только технологическая стабильность, но и улучшение биологической 

активности компонентов. 

Цель работы – изучение влияния внеклеточных метаболитов бифидобактерий на 

активность ферментов белкового обмена штаммов, перспективных для включения в состав 

консорциума. 

Особенности усвоения белков бактериями – компонентами консорциума, изучали, 

исследуя влияние метаболитов культуральной жидкости B. adolescentis на развитие 

отдельных культур и активность ферментов белкового метаболизма. Контролировалась 

активность протеазы по отношению к казеину, пролинаминопептидазы и 

лейцинаминопептидазы.  

Установлено, что при добавлении внеклеточных метаболитов бифидобактерий, 

находящихся в экспоненциальной фазе развития, на порядок повышается жизнеспособность 

культур консорциума при раздельном культивировании. Так, при выращивании на молоке 

штамма Lactococcus lactis, используемого в составе заквасок для ферментированных 

кисломолочных продуктов, внесение внеклеточных метаболитов бифидобактерий B. 

adolescentis вызывает продукцию лейцин- и пролинаминопептидазы, активность которых не 

обнаруживается при выращивании «чистой» культуры.  

Таким образом, исследование влияния внеклеточных метаболитов бактерий на 

активность некоторых ферментов белкового обмена показало возможность коррекции 

продукции казеинолитической протеазы, лейцинаминопептидазы и пролинаминопептидазы у 

бактерий – компонентов консорциума, что может быть целенаправленно использовано при 

разработке новых биотехнологий создания современных поливидовых бактериальных 

препаратов.  
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Карбонільний/оксидативний стрес це стан, що виникає внаслідок збільшення 

концентрації активних карбонільних сполук (АКС) та активних форм кисню (АФК). 

Небезпека даних сполук полягає у їхній здатності брати участь у неензиматичних 

перетвореннях, які майже не піддаються контролю в клітині. До таких процесів належать 

вільнорадикальне окислення та неензиматичне глікозилювання (глікація).  

Пекарські дріжджі Saccharomyces cerevisiae є популярною і однією з найзручніших 

модельних систем у вивченні механізмів розвитку карбонільного і оксидативного стресів та 

способів захисту від них в еукаріотів. Нещодавно було показано, що від концентрації та типу 

моносахариду у середовищі культивування залежить швидкість старіння та репродуктивна 

здатність дріжджів, а також їхня стійкість до стресу. Крім того, висловлюються припущення 

про нижчу інтенсивність утворення сполук-маркерів карбонільного/оксидативного стресу за 

умов інгібування TOR, проте доказів на користь цього немає. 

В роботі використовували батьківський штам S. cerevisiae JK9-3da (MATa leu2–3,112 

ura3–52 rme1 trp1 his4 GAL+ HMLa) та його похідні ∆TOR1, ∆TOR2 та ∆TOR1∆TOR2, 

отримані з лабораторії професора Michael Hall (Базельський університет, Швейцарія). 

Дріжджі вирощували за умов аерації при 28°С у середовищі YPD, яке містило 2% 

ферментативного пептону, 1 % дріжджового екстракту та 0,1 % або 2 % глюкозу чи фруктозу 

(за масою). Початкова кількість клітин становила 5×106 кл/мл. Клітини дезінтегрували на 

вортекс-міксері зі скляними кульками діаметром 450-500 мкм. Отриманий супернатант 

використовували для спектрофотометричного визначення рівня маркерів 

карбонільного/оксидативного стресу та активностей деяких ферментів захисту від цього 

стресу. 

У присутності 2% фруктози клітини демонстрували вищий рівень карбонільних груп 

та α-дикарбонільних сполук, а також ці показники у штамів, похідних за різними ділянками 

TOR-сигнального шляху були достовірно нижчими, ніж у дикого штаму. Вміст карбонільних 

груп та α-дикарбонільних сполук у клітинах, вирощених на 0,1% глюкозі і фруктозі, не 

відрізнявся у більшості випадків, проте достовірно збільшувався з часом росту культури та 

залежав від штаму. Також показано, що у присутності 2% вуглеводів клітини демонструють 

зниження метаболічної активності протягом росту культури. За росту на 0,1% вуглеводах у 

батьківського штаму та одинарних мутантів показник був вищим у клітинах, які росли на 

фруктозі, порівняно з клітинами, які росли у присутності глюкози, та у більшості випадків 

показник був вищим у мутантних клітин, порівняно з вихідним штамом. Активність 

гліоксалази І достовірно зростала з часом росту культур, які росли на середовищі із 

глюкозою, проте на середовищі із фруктозою спостерігалась інша тенденція: активність 

зростала до 3 доби росту, і вже на 5 добу достовірно знижувалася у більшості випадків. 

Також варто зауважити, що на 3 добу активність згаданого вище ферменту була вищою у 

клітинах, які як джерело карбону використовували фруктозу, в порівнянні із глюкозою. Отже, 

ріст на фруктозі призводить до розвитку карбонільного/оксидативного стресу, і як наслідок, 

може пришвидшувати старіння дріжджів. Проте дефекти у TOR-сигнальному шляху 

сповільнюють старіння S. cerevisiae. 

mailto:b.homza@ukr.net


Секція 2: «Фізіологія, біохімія, генетика і молекулярна біологія мікроорганізмів» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 82 

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОГО ТА ОРГАНІЧНОГО ЖИВЛЕННЯ НА КІЛЬКІСНІ ЗМІНИ 

ФОТОРЕАКЦІЙНИХ МОЛЕКУЛ У КЛІТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLA ІМВ К-8 

 

Горішний М.Б., Гудзь С.П. 

 

Львівський  національний  університет імені Івана Франка  

вул.  Грушевського 4, м. Львів 79005 Україна,  

E-mail: m_gorishniy @ukr.net  

 

Невелика група бактерій в природі здатна здійснювати аноксигенний фотосинтез – це 

зелені і пурпурові бактерії та геліобактерії. Перетворення квантової енергії в клітинах цих 

бактерій здійснюють бактеріохлорофіли та каротиноїди. У зелених сіркобактерій цей процес 

відбуваються у спеціалізованих везикулах – хлоросомах. Саме в цих структурах знаходяться 

бактеріохлорофіли с, d та е, а також ліпіди і каротиноїди. Бактеріохлорофіли виконують 

функцію світловловлюючих антен. Останні зв’язані з реакційним центром, локалізованим в 

плазмолемі, через бактеріохлорофіл а, який знаходиться в базальній пластинці і виконує 

функцію проміжної ланки при перенесенні енергії світла від хлоросом на реакційний центр. 

Зміни складу фоторецепторних молекул за різних умов живлення зелених сіркобактерій є не 

дослідженні.  

Внаслідок цього метою цієї роботи було дослідження зміни складу фоторецепторних 

молекул у клітинах C. limicolа ІМВ К-8 за різних умов культивування. 

Досліджено деякі метаболічні особливості кількісних змін фотореакційних молекул у 

клітинах зелених сіркових бактерій Chlorobium limicolа ІМВ К-8. За максимумами 

абсорбційний поглинань встановлені відмінності у кількісному складі бактеріохлорофілів с і 

d та каротиноїдів ізореніератину та хлоробактину, залежно від різних типів мінерального та 

органічного живлення. Зростання концентрації бактеріохлорофілів с та d, та каротиноїдів 

хлоробактину і ізореніератину спостерігали за умов одночасного інгібування процесів 

азотфіксації та глюконеогенезу і наявності низькомолекулярних джерел карбону.  
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Различие в почвенном покрове обуславливает формирование специфических для 

конкретных эдафических условий микробоценозов, виды в которых будут по-разному 

адаптироваться к действию факторов окружающей среды. Так, загрязнение почв становится 

ведущим экологическим фактором, определяющим уровень изменений в структуре ценозов 

почвенных микроорганизмов, в частности, стрептомицетов. Поэтому изучение 

чувствительности актиномицетов рода Streptomyces к действию тяжелых металлов, фторидов 

и засоления может представлять интерес при разработке биологических критериев индикации 

эдафотопов. 

Анализ осмотолерантности актиномицетного комплекса остепненно-пустынной 

светло-бурой засоленной почвы Монголии, который представлен родами Streptomyces и 

Micromonospora, показал незначительную осмотолерантность микромоноспор по сравнению 

со стрептомицетами. Видовое разнообразие рода Streptomyces уменьшается с возрастанием 

осмолярности среды. Установлено влияние экологических факторов – температуры и 

осмолярности среды – на развитие метаболически активных представителей филума 

Actinobacteria в домене Bacteria прокариотного микробного сообщества почвы. Показано 

доминирование в филуме Actinobacteria мицелиальных метаболически активных 

представителей над одноклеточными. Галотолерантные актиномицеты, выделенные из 

остепненно-пустынной почвы, оказались алкалотолерантными, ксерофильными и 

термотолерантными,  

Определение чувствительности более 40 видов стрептомицетов, выделенных из 

черноземов обыкновенных и южных Украины, России и Венгрии, а также из эдафотопов 

промышленных предприятий (посев на КАА с добавлением 0,01, 0,05, 0,1, 0,15, 0,3, 0,5, 0,7, 

1,0 и 1,5 г F–/л среды), показало, что на среде с максимальным количеством фтора слабый 

рост имели S. subhalophilus и S. grisinus, а S. spororutilis – хороший. При 1,0 г F–/л очень 

хороший рост отмечен у S. nidulosus, S. aerionidulus, S. grisinus и S. subhalophilus, менее 

интенсивный – у S. brasiliensis-1 и S. enduracidicus, а слабый – у S. sporoherbeus. Более 25% 

изученных видов были устойчивы к высоким концентрациям фтора. Чувствительными к 

фтору оказались S. violaceomaculatus, S. cinereorectus и S. ravulus, для которых концентрация 

0,01 г F–/л оказалась летальной. 

В эдафотопе промышленной площадки рудообогатительной фабрики (г. Кривой Рог, 

Украина) количество устойчивых к действию тяжелых металлов видов стрептомицетов 

больше в 1,7 раза их численности в черноземе обыкновенном (количество резистентных 

видов в ценозе составляло 86,7%). При внесении в КАА соединений тяжелых металлов (Cd
2+

, 

Fe
3+

, Ni
2+

, Cu
2+

, Pb
2+

 и Zn
2+

) в концентрациях 0,75, 1 и 3 ПДК установлено, что происходит 

перегруппировка видов за счет изменения доминантов и исчезновения чувствительных видов. 

Свидетельством этого является возрастание доли участия в сообществе S. albocrustosus от 30 

до 39% и S. conganensis от 21 до 35% (резистентных к высокому содержанию тяжелых 

металлов). Таким образом, продолжение работ по изучению физиологических причин 

различной чувствительности стрептомицетов к действию различных экологических факторов 

является перспективным направлением почвенной микробиологии. 
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Альфа-кетоглутарова кислота є природною органічною кислотою, яка бере участь у 

багатьох метаболічних шляхах. У деяких дослідженнях було показано, що додавання до 

харчового раціону модельних тварин солей альфа-кетоглутарової кислоти може 

послаблювати токсичну дію багатьох несприятливих чинників, зокрема шляхом запобігання 

окисним пошкодженням макромолекул. У даній роботі за мету було поставлено з’ясувати 

здатність альфа-кетоглутарату модифікувати стійкість до оксидативного стресу пекарських 

дріжджів Saccharomyces cerevisiae, які широко використовуються як модельний об’єкт для 

вивчення функціонування захисних систем еукаріотів на клітинному рівні. 

У дослідженні використовували стандартний штам S. cerevisiae YPH250 (дикий тип) та 

похідні від нього штами, дефектні за пероксисомною та цитозольною каталазами 

(Δcta1Δctt1), Cu,Zn-вмісною і Mn-вмісною супероксиддисмутазами (СОД) (Δsod1Δsod2), 

Cu,Zn-СОД (Δsod1), γ-глутамілцистеїнсинтазою (Δgsh1) та регуляторним білком Yap1 

(Δyap1). Дріжджі культивували у глюкозовмісному середовищі з додаванням 10 мМ розчину 

натрієвої солі АКГ і вирощували при 28ºС на шейкері (175 кол./хв). Для оцінки стійкості до 

оксидативного стресу клітини відбирали на 18-ту год культивування (експоненційна фаза 

росту), осаджували, ресуспендували у калій-фосфатному буфері (рН 7,0) та обробляли 10 мМ 

Н2О2 протягом 30 хв. Після інкубації визначали виживання клітин дріжджів шляхом посіву 

на свіже агаризоване середовище та підрахунку кількості колонієутворюючих одиниць 

(КУО). За 100% приймали кількість КУО у пробах, не підданих дії пероксиду водню. 

У ході проведених досліджень були отримані наступні результати. Додавання до 

живильного середовища АКГ у концентраціях 0,1-10,0 мМ суттєво не впливало на ріст 

культур дріжджів усіх досліджуваних штамів. Клітини дикого штаму YPH250, які росли у 

присутності 1 мМ та 10 мМ АКГ, виявилися стійкішими до дії пероксиду водню, ніж клітини 

контрольної культури. Так, після обробки пероксидом водню виживання клітин, 

культивованих з 10 мМ АКГ, на 20 % було вищим, ніж у контрольній культурі.  

Мутантні штами, окрім ∆sod1∆sod2, за контрольних умов виявили вищу чутливість до 

пероксиду водню, ніж батьківський штам YPH250. Це узгоджується з попередніми даними 

про важливу роль каталаз, глутатіону, Cu,Zn-СОД  та регуляторного білка Yap1 у захисті 

клітин дріжджів від дії пероксиду водню. Ріст у присутності 10 мМ АКГ не впливав на 

стійкість до пероксиду водню клітин штамів, дефектних за обома каталазами та 

суперокиддисмутазами. Водночас, виживання клітин за дії пероксиду водню у штамів ∆yap1, 

∆sod1 та Δgsh1, які росли на середовищі з 10 мМ АКГ, було у 1,5-2,0 рази вищим, ніж у 

контрольній культурі. 

Таким чином, АКГ підвищує стійкість клітин S. cerevisiae до оксидативного стресу, 

індукованого пероксидом водню. Наявність обох ізоформ каталаз та супероксиддисмутаз  є 

необхідною для реалізації захисного ефекту АКГ.  

mailto:grishuck.khristina@yandex.ua
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В останні роки увагу дослідників привертають такі глікозидази, як α-L-рамнозидази, 

які здатні гідролітично відщеплювати термінальні невідновлені залишки L-рамнози, що 

присутні як в синтетичних, так і природних глікозидах, оліго-, полісахаридах, гліколіпідах і 

різних глікокон’югатах. Ці властивості α-L-рамнозидаз дозволяють використовувати їх в 

різних напрямках досліджень. Так, на основі глікозидів рослинного походження, таких як 

рутин, кверцитрин, гесперидин дослідники створюють засоби для лікування серцево-

судинних захворювань, препаратів з противірусною та імунотропною дією. α-L-Рамнозидази 

використовуються також в харчовій промисловості. Гідролізуючи терпенові глікозиди  

рутинозиди, фермент сприяє вивільненню ароматичних сполук, які підсилюють аромат 

виноградних соків і вин. Відщеплення рамнози від біофлавоноїду нарингіну приводить до 

підсилення їх аромату. Використання α-L-рамнозидаз в хімічній промисловості пов’язано зі 

здешевленням виробництва рамнози.  

Здатність продукувати α-L-рамнозидази зустрічається серед мікроорганізмів різних 

таксономічних груп, в першу чергу це мікроміцети, серед яких найбільша кількість 

продуцентів, а також бактерії, в той час як серед дріжджів вони визначаються надзвичайно 

рідко. 

Раніше внаслідок скринінгу серед ~ 1000 штамів мікроорганізмів різних 

таксономічних груп співробітниками відділу було відібрано два продуценти α-L-рамнозидази 

Cryptococcus albidus і Eupenicillium erubescens. 

Осадженням сульфатом амонію, гель-фільтрацією на TSK-HW-60, іонообмінною 

хроматографію на Fractogel DEAE-650-s в градієнті NaCl (0-1 M) та рехроматографією на 

сефарозі 6В було одержано L-рамнозидази C. albidus і E. erubescens. Ферментний препарат E. 

erubescens проявляв лише α-L-рамнозидазну активність - 120 од/мг білка, в той час як 

C. albidus, крім α-L-рамнозидазної (12,5 од/мг білка), проявляв і β-D-глюкозидазну (3,9 од/мг 

білка) активність. Ступінь очистки їх складала 42 і 60 разів, вихід 0,7 та 0,5 %, відповідно, 

для C. albidus і E. erubescens. 

Вивчення амінокислотного складу α-L-рамнозидаз C. albidus і E. erubescens свідчить, 

що вони мають аналогічний якісний склад, але різняться за кількісним вмістом окремих 

амінокислот. В обох ферментних препаратах домінуючими були аспарагінова, глутамінова 

кислоти та гліцин. Ферментні препарати C. albidus та E. erubescens містять у своєму складі 31 

та 34 % неполярних гідрофобних амінокислот, кислих амінокислот 32 та 25 % та основних 

позитивно заряджених амінокислот 8 і 10 %, відповідно.  

В складі досліджених α-L-рамнозидаз виявлено вуглеводи 5 та 1 % для  C albidus і 

E. erubescens відповідно. Домінуючими моносахаридами α-L-рамнозидази C. albidus є 

арабіноза (43 %), маноза (25,1 %), ксилоза (10,4 %) і рибоза (7 %), в той час як α-L-

рамнозидази E. erubescens – маноза (27,83 %), фукоза (18,67 %), глюкоза (17,86 %), рамноза 

(16,3 %). Поряд з цим, слід зазначити, що α-L-рамнозидаза C. albidus на відміну від 

E. erubescens не містила фукозу, в той час як α-L-рамнозидаза E. erubescens - рибозу і 

арабінозу. Таким чином, значний вміст гідрофобних амінокислот, а також наявність 

вуглеводного компонента можуть бути відповідальними за стабілізацію структури ферментів. 
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Здатність нафтоокиснювальних мікроорганізмів засвоювати вуглеводні обумовлена в 

значній мірі властивістю продукувати біологічні поверхнево-активні (ПАР), що диспергують 

вуглеводні та збільшують їхню біодоступність для мікроорганізмів. Мікробні ПАР є відносно 

новим продуктом сучасної біотехнології. Завдяки унікальним фізико-хімічним властивостям 

вони не поступаються синтетичним аналогам, а такі їх переваги як біодеградабельність і 

нетоксичність роблять їх перспективними для створення екологічно безпечних технологій 

очищення довкілля від нафти і нафтопродуктів. При масштабних забрудненнях екосистеми 

очистка технологічними методами не є раціональною. У таких випадках найефективнішим 

способом очищення вважається біологічний, за допомогою мікроорганізмів, оскільки вони 

являються природними біодеструкторами нафтових вуглеводнів до простих сполук. Бактерії 

роду Bacillus – активно використовуються у біотехнології, як біосурфактанти, що сприяють 

активному розкладанню нафтових вуглеводнів [1].  

Метою даної роботи було визначення здатності морських бацил до продукції 

поверхнево-активних речовин та деструкції нафти та пошук штамів, активних продуцентів ПАР. 

Бактерії були ізольовані після пастеризації проб при 82 °C, відібраних з поверхневого шару води 

(0-50 см) акваторій о. Зміїний та Одеської затоки. В результаті було виділено 9 штамів, які були 

ідентифіковані як B. subtilis 1F, B. cereus 2F, B. subtilis 3B, B. cereus 5B, B. subtilis 6B, B. cereus 9L, 

B. megaterium 10DK, Bacillus sp. 13H, Bacillus sp. 14M. Бактерії вносили в морське калій-

дріжджове середовище з додаванням 1% сирої нафти. Культивували протягом 30 діб. Непрямим 

доказом присутності ПАР є зменшення поверхневого натягу культуральної рідини у порівнянні з 

водою. Поверхневий натяг визначали методом Вільгельми [2]. Загальний вміст нафти визначали 

флуориметричним методом, що заснований на екстракції її гексаном і вимірюванні інтенсивності 

флуоресценції екстракту [3].  

В результаті досліджень встановлено, що активними продуцентами поверхнево-

активних речовин були штами B. cereus 2F (34,9 мДж/м2), B. cereus 5B (41,3 мДж/м2) та B. 

megaterium 10DK (42,4 мДж/м2). Найбільш активний продуцент ПАР - штам B. megaterium 10DK 

володів вираженими нафтоокиснювальними властивостями – через 30 діб експозиції призводив 

до деструкції 58% нафти. Відносно високий рівень деструктивної активності мали штами B. 

cereus 9L та Bacillus sp. 13H (36% та 37%, відповідно). Таким чином, нафтоокиснювальні морські 

бацили B. megaterium 10DK, B. cereus 9L та Bacillus sp. є одночасно продуцентами поверхнево-

активних речовин і їх можна рекомендувати для використання у біотехнологіях очищення 

навколишнього середовища від нафти і нафтопродуктів. 
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В багатьох країнах яблyня є основною культурою садівництва. Україна не становить 

виключення. Серед плодово-ягідних культур на її частку припадає понад половина площ. 

Останнім часом інтродукування величезної кількості нових сортів, призвело до посилення 

захворювань даної культури, а в окремих випадках і появи нових патогенів.  

У 2012 році на території Київської та Запорізької областей нами було відмічено масове 

ураження насаджень яблунь різних сортів. При візуальному обстеженні уражених дерев 

сортів Галма, Джокос та Гренсіт, відібраних у Київській області, нами встановлено, що 

інфекція уразила практично всі наземні органи саджанців. Молоді, незадерев’янілі пагони 

змінили свій колір від насиченого зеленого до темно або світло-коричневого та були зігнуті у 

вигляді гачка. На гілках та стовбурі спостерігали виразки клиноподібної форми. З ран яблунь 

при розміщенні у стерильній вологій камері витікав ексудат з якого легко виділявся збудник. 

При візуальному обстеженні уражених дерев сортів Голден-Делішес, Йонаголд та Джонатан, 

відібраних на території Запорізької області, гілки та стовбур були вкриті коричневими з 

фіолетово-вишневим відтінком плямами різних розмірів, що від живої тканини відділяються 

тріщинами. Камбіальне кільце та внутрішній шар кори легко відшаровуються від коричневої 

деревини. З уражених тканин дерев нами було виділено в чисту культуру приблизно 60 

штамів. Ізольовані з насаджень яблуні у Київській області штами за комплексом морфолого-

культуральних та фізіолого-біохімічних ознак споріднені з типовими представниками роду 

Erwinia. Зокрема, вони здатні специфічно реагувати з моновалентною сироваткою до 

типового штаму Erwinia amylovora В-1095т. За результатами аналізу нуклеотидних 

послідовностей гену 16S рРНК досліджувані штами Erwinia sp. споріднені на 97-99 % з 

референтними штамами окремих видів бактерій, що належать до родів Erwinia та Pantoea. 

Оскільки представники видів Pantoea ananatis та Pantoea vagans є умовно-патогенним для 

рослин жовтопігментними бактеріями, це віддаляє їх від виділених нами штамів Erwinia sp. 

Серед задепонованих у GenBank представників роду Erwinia, з якими досліджені штами 

Erwinia sp. мають високий відсоток спорідненості, є штами, що належать до видів Erwinia 

pyrifoliae, Erwinia amylovora, Erwinia billingiae та Erwinia tasmaniensis. Останні два види є 

епіфітами, непатогенними для рослин. Згідно визначника бактерій Берджі Erwinia pyrifoliae 

та Erwinia amylovora є близькоспорідненими видами, які відрізняються наявністю лише 

окремих мігруючих генетичних елементів (плазміди pE A29), послідовністю ITS регіону та 

колом рослин, що уражуються. Оскільки дані ознаки не є обов’язковими видовими 

критеріями, ділення їх на 2 окремих види дискутується. Тобто, за результатами 

філогенетичного аналізу найбільш вірогідною є належність досліджуваних штамів Erwinia sp. 

до виду Erwinia amylovora. Решта штамів, виділені з уражених дерев на території 

Запоріжської області, за рядом морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних ознак 

споріднені з типовими представниками роду Pseudomonas. Вони здатні специфічно реагувати 

з моновалентною сироваткою до типового штаму P. syringae рv. syringae УКМ В1027Т. За 

результатами філогенетичного аналізу дані штами споріднені (99-100 % гомології) з 

задепонованими у GenBank нуклеотидними послідовностями гену 16S рРНК представників 

роду Pseudomonas, зокрема виду Pseudomonas syringae. 
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Наночастки та нанотехнології все частіше використовуються у різних галузях 

народного господарства. Наявні літературні дані щодо дії наночасток срібла та ТіО2 на 

біологічні властивості промислово важливих бактерій досить суперечливі. Тому вивчення 

впливу наночасток на бактерії роду Bacillus, які широко застосовуються у мікробіологічній 

промисловості, має вагоме наукове та практичне значення. 

Для вивчення впливу наночасток колоїдного срібла та ТіО2 на біологічні властивості 

бактерій з пробіотичними властивостями використовували штами Bacillus subtilis 44-р та 

B. subtilis В3 з колекції Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва НААН. Культивування бактерій здійснювали на рідких живильних середовищах 

в присутності 0,001 % наночасток впродовж 24 годин за t 37
0
С  

Визначення титру бактерій та вивчення морфологічних особливостей колоній 

здійснювали загальноприйнятими мікробіологічними методами.  

У результаті досліджень встановлено, що наночастки TiO2 не впливали на біологічну 

активність досліджуваних спорових культур. Наночастки срібла не впливали на титр бактерій 

штаму B. subtilis 44-р, але призвели до зниження кількості життєздатних клітин штаму B. 

subtilis В3 на 1,4 х 10
8
 КУО/см

3
 (на 56 %). Морфологічні ознаки колоній обох досліджуваних 

штамів, культивованих в присутності наночасток, не відрізнялись від контрольних зразків. 

Морфологічних змін бактеріальних клітин досліджуваних пробіотичних штамів за дії 

наночасток під оптичним мікроскопом не виявлено. Бактерії як в контрольних, так і в 

дослідних зразках, мали форму паличок із заокругленими кінцями. 

Для більш детального вивчення морфології клітин бактерій за дії наночасток 

проведено електронну мікроскопію. Впливу наночасток на клітини штаму B. subtilis В3 не 

відмічено, оскільки клітини оточені слизовим шаром. 

Встановлено, що наночастки срібла адсорбуються на мембранах клітин штаму 

B. subtilis  44-р і видимих пошкоджень не обумовлюють. Наночасток ТіО2 не видно на 

поверхні клітин штаму B. subtilis  44-р, але клітини в досліджуваних препаратах були 

пошкоджені: розірвані мембрани, розламані клітини, навколо клітин спостерігаються 

частинки, можливо це уламки пошкоджених клітин. Крім того, навколо бактерій наявні 

коронарні утворення, спричинені можливим витоком цитоплазми. На нашу думку, 

руйнування клітин B. subtilis  44-р, культивованих у присутності ТіО2, обумовлено 

активацією наночасток електронами, адже під оптичним мікроскопом руйнування клітин ми 

не спостерігали. Механізм цього унікального явища може бути подібним до фотокаталізу.  

Підтвердження чи спростування висунутих нами гіпотез потребує подальших 

досліджень.  
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Відомо, що ефективність колонізації бактеріями тієї чи іншої поверхні залежить від 

первинного етапу взаємодії клітин з твердими матеріалами – адгезії. Провідна роль у адгезії 

бактерій до різного роду поверхонь, визначається їх поверхневим зарядом. 

У свою чергу заряд бактерій формується завдяки синтезу різних компонентів 

клітинної стінки мікроорганізмів під впливом різних факторів зокрема і від умов 

культивування бактерій. 

Об’єктом дослідження були бактерії Bacillus subtilis ІМВ В-7023, що складають основу 

комплексного бактеріального препарату для рослинництва. Даний препарат суттєво підвищує 

врожайність рослин і захищає їх від шрокого спектру фітопатогенних бактерій і грибів. 

При вирощуванні даних бактерій в глюкозо-мінеральному середовищі, яке містить 0,2 

г/л фосфату, на поверхні бактеріальних клітин визначалися тейхуронові кислоти. В той же 

час за вмісту 1,0 г/л фосфатів синтезувалися тейхоєві кислоти. Постало питання дослідити 

адгезію до коріння огірків (як моделі біотичної поверхні) бактерій B. subtilis ІМВ В-7023, які 

мають різні типи поверхні. 

Результати проведених нами досліджень свідчать про незначні відмінності у адгезії 

бактерій, вирощених у середовищі з різним вмістом PO43-. Так, при культивуванні B. subtilis 

у середовищі, яке містило 0,2 г/л фосфату, чисельність клітин, що адгезувалися до 1 г 

коріння, складала (1,0±0,02)·108 КУО, а при концентрації PO43- 1,0 г/л – (0,97±0,02)·108 

КУО. Різниця між результатами недостовірна і очевидно тип поверхні бактерій (наявність 

тейхуронових або тейхоєвих кислот) не має вирішального значення для адгезії B. subtilis до 

коріння огірків. Можливо, у даному випадку адгезія визначається електростатичним 

фактором. 

Досліджено залежність адгезії B. subtilis до коріння огірків від типу живильного 

середовища. Встановлено, що мікроорганізми, які культивували на середовищі Мєнкіної з 

глюкозою і гліцерофосфатом, адгезувалися до коріння огірків на 37,5% краще ніж бактерії, 

що були вирощені в пептонному середовищі. Причому, при визначенні ζ-потенціалу 

досліджуваних мікроорганізмів, негативний заряд бактерій, що культивувалися на 

пептонному середовищі, був на 23,5% більшим у порівнянні з зарядом бацил, вирощених на 

середовищі Мєнкіної. 

Імовірно, що при вирощувані B. subtilis на різних середовищах змінюються 

електроповерхневі властивості клітин за рахунок утворення заряджених поверхневоактивних 

груп. Більш ефективна адгезія клітин, вирощених у присутності глюкози, обумовлена 

зниженням негативного заряду поверхні клітин (до -21,8 мВ) при культивуванні B. subtilis на 

середовищі Мєнкіної. Це і сприяло підвищенню адгезії бацил до коріння рослин, адже 

відомо, що зменшення негативного заряду бактерій підвищує їх адгезивні властивості. 
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ФУНГІЦИДНА АКТИВНІСТЬ ТА ПРИРОДА ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ 

BACILLUS SUBTILIS ІМВ В–7404 

 

Драговоз І.В., Леонова Н.О., Марченкова Ю.Ф., Крючкова Л.О., Авдєєва Л.В. 

Інститут мікробіології і вірусології НАН України,  

вул. Академіка Заболотного, 154, Київ ГСП, Д03680, Україна, 

E-mail: igordragovoz@ukr.net 

 

Одним з ефективних біологічних методів боротьби з ґрунтовими мікроміцетами – 

збудниками кореневих гнилей сільськогосподарських культур сьогодні є використання бактерій-

антагоністів та препаратів на їх основі. Серед перспективних антагоністів фітопатогенних грибів 

широко представлені аеробні спороутворюючі бактерії роду Bacillus. Відомо, що бактерії роду 

Bacillus здатні до синтезу антибіотичних сполук ліпопептидної природи.  

В роботі оцінювали антифунгальну активність екзометаболітів штаму Bacillus subtilis ІМВ 

В–7404 щодо фітопатогенних грибів Fusarium graminearum Schwabe (сумчаста стадія Giberella 

zeae Sacc.) та Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker (сумчаста стадія Cochliobolus sativus (Ito & 

Kuribayashi) Drechsler ex Dastur) та досліджували природу цих екзометаболітів. Використовували 

культуральну рідину штаму B. subtilis ІМВ В–7404, отриману при глибинному культивуванні на 

рідкому поживному синтетичному середовищі. Загальну фракцію ліпопептидів отримували з 

надосадової рідини екстракцією водонасиченим н-бутанолом згідно методики К. Йокота та ін. 

Екстракт випарювали під вакуумом, перерозчиняли у метанолі та використовували для тесту на 

антагоністичну активність щодо фітопатогенних грибів F. graminearum і B. sorokiniana. Очистку 

метанольного екстракту фракції ліпопротеїдів здійснювали за допомогою препаративно-

накопичувальної та аналітичної тонкошарової хроматографії на пластинках із силікагелем. 

Отримані після розділення смуги аналізували за допомогою якісних реакцій з груповими 

реагентами: обробка 0,25% р-ном нінгідрину – для виявлення амінокислот та пептидів; обробка 

парами йоду та 15% сірчаною кислотою – для виявлення ліпідних компонентів. Відповідні 

фракції ліпопротеїдів, що дали позитивний результат з груповими реагентами після 

препаративно-накопичувальної хроматографії, повторно екстрагували в метанолі, концентрували 

та розділяли методом аналітичної тонкошарової хроматографії. Очищені метанольні екстракти 

також тестували на антагоністичну активність щодо вказаних вище фітопатогенних грибів. 

Показано, що метанольний екстракт загальної фракції ліпопептидів розподілявся на 5 

смуг. Тест із використанням нінгідрину був позитивним щодо смуг № 1 і 2. При проведенні тесту 

з парами йоду та сірчаною кислотою у цих смугах було ідентифіковано також ліпідну частину. 

Використання специфічних якісних реакцій підтвердило, що досліджувані екзометаболіти 

належать до класу ліпопептидів. При визначенні антагоністичної активності екзометаболітів 

штаму B. subtilis ІМВ В–7404 щодо F. graminearum та B. sorokiniana було встановлено, що вона 

притаманна фракціям № 1 і 2, отриманим після препаративно-накопичувальної хроматографії, і 

зберігається тривалий час. Найефективнішим в тесті на антагонізм виявився неочищений 

метанольний екстракт, за дії якого спостерігали зони затримки росту мікроміцетів 9,5 та 10,5 мм 

для F. graminearum та B. sorokiniana відповідно. Суміш екстрактів смуг № 1 і 2 не проявляла 

адитивного або синергічного ефекту (зони затримки росту були на рівні 7,0 мм). 

Отже, екзометаболіти штаму B. subtilis IMB B-7404 проявляли антагонізм по відношенню 

до фітопатогенних грибів F. graminearum та B. sorokiniana. Аналіз хімічної природи отриманих 

смуг засвідчив ліпопептидну природу антифунгальних екзометаболітів. Ймовірно, досліджені 

нами позаклітинні метаболіти з антифунгальною активністю належать до родини фенгіцинів, 

синтез яких притаманний бактеріям роду Bacillus.  

Робота виконана за фінансової підтримки ДФФД, проект №Ф54.4/002. 
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НОВЫЕ АНТИБИОТИКИ, ОБРАЗУЕМЫЕ ШТАММАМИ BACILLUS SUBTILIS, 

ЭФФЕКТИВНЫЕ В ОТНОШЕНИИ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ, УСТОЙЧИВЫХ К 

АНТИБИОТИКАМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Ефименко Т.А.*, Маланичева И.А.*, Зенкова В.А.*, Катруха Г.С.*, Резникова М.И.*, Королёв 

А.М.*, Борщевская Л.Н.**, Тарасова О.Д.**, Синеокий С.П.**,  

Ефременкова О.В.* 
 

*Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 
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E-mail: odtar@yandex.ru  
 

В последнее время в медицине все острее встает проблема неэффективности 

антибиотиков из-за лекарственной устойчивости микроорганизмов – возбудителей заболеваний. 

Одним из решений этой проблемы является изыскание новых антибиотиков, преодолевающих 

лекарственную устойчивость микроорганизмов, которые могли бы пополнить арсенал 

современных медикаментов. В настоящее время все больше поисковых исследований такого 

рода проводится с организмами, выделенными из мало исследованных мест их обитания, 

например, из донных отложений, из растений, из морских беспозвоночных, из кишечника 

насекомых и др. 

Нами были выделены из плодового тела базидиомицетного гриба чешуйчатки 

обыкновенной (Pholiota squarrosa) устойчивые контаминанты – два штамма Bacillus subtilis, 

которые образовывали активные вещества с широким спектром антибактериального действия, в 

том числе в отношении метициллин-резистентного штамма Staphylococcus aureus ИНА 00761 

(MRSA) и устойчивого к гликопептидным антибиотикам штамма Leuconostoc mesenteroides 

ВКПМ B-4177, а также обладающие противогрибковой активностью.  

Для видовой идентификации штаммов-продуцентов выделяли их тотальную ДНК, 

амплифицировали и секвенировали гены 16S рРНК с использованием универсальных праймеров. 

Были получены последовательности длиной 659 и 588 нуклеотидов штаммов 3316 и 3952 

соответственно. Сопоставление этих последовательностей с данными GenBank показало, что оба 

исследуемых штамма принадлежат к следующим систематическим группам бактерий: отдел 

Firmicutes, порядок Bacillales, семейство Bacillaceae, род Bacillus. Последовательности были 

выровнены с соответствующими последовательностями типовых штаммов ближайших видов 

бактерий из базы данных GenBank. Основываясь на полученной позиционной гомологии было 

установлено, что исследуемые штаммы можно отнести к нескольким видам рода Bacillus, однако 

анализ филогенетического родства на основе типовых штаммов близкородственных бактерий 

показал, что наиболее близким к исследуемым штаммам является вид B. subtilus, гомология с 

которым составляет 98,4 и 98,3 % для штаммов 3316 и 3952 соответственно. 

Оба штамма, 3316 и 3952, образуют незначительные количества полиеновых 

антибиотиков – гексаена и пентаена, соответственно. Кроме того, штамм 3952 образует 

циклический полипептидный антибиотик, содержащий аминокислоты Asp, Gly, Leu, Pro, Tyr, 

Thr, Trp, Phe, а антибиотик штамма 3316 отличается наличием, помимо перечисленных 

аминокислот, двух дополнительных неидентифицированных небелковых аминокислот. Оба 

полипептидных антибиотика являются новыми природными антибиотиками, эффективными в 

отношении грамположительных бактерий и преодолевающими лекарственную устойчивость 

бактерий. 
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ВПЛИВ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ ЛАКТОБАЦИЛ НА ЇХ АНТАГОНІСТИЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ТА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ 
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Збереження життєздатності мікроорганізмів у мікробіологічній практиці має важливе 

значення. Суть проблеми складається у зворотному переведенні вегетативних клітин 

мікроорганізмів у анабіотичний стан, тобто, законсервувавши культуру, ми повинні зберегти 

максимальну кількість життєздатних і неушкоджених клітин мікроорганізмів без втрати 

фенотипових властивостей, важливих для ідентифікації або використання. 

Для визначення оптимальних умов, за яких ізольовані штами бактерій роду 

Lactobacillus виявляють найкращу життєздатність, нами були використані методи 

субкультивування та зберігання в суспензійному стані у запаяних ампулах при температурі 

+4
0
С протягом 3-х місяців. При визначенні більш оптимального методу зберігання 

враховували такий критерій як кількість життєздатних клітин. Дослідження, проведені через 

три місяці, показали, що для зберігання лактобацил більш придатним є метод 

субкультивування. За зберігання цим методом кількість життєздатних клітин достовірно 

зменшувалась з 10
9
 (контроль) до 10

8
, за зберігання у суспензійному стані у MRS-бульйоні з 

додаванням 15 % гліцерину кількість життєздатних клітин достовірно зменшувалась до 10
2
-

10
6
 КУО. 

У мікробіологічній і біотехнологічній практиці велике значення приділяється не тільки 

збереженню життєздатності культур мікроорганізмів, але й збереженню сталості ознак. 

Дослідження щодо визначення антагоністичних властивостей лактобацил на початку і після 5 

років зберігання показали, що різним штамам лактобацил притаманна різна антагоністична 

активність по відношенню до умовно-патогенних та сапрофітних мікроорганізмів. Ступінь 

антагоністичної активності більшості вивчених штамів характеризувався як середній і на 

початку, і після 5 років зберігання. Слід відзначити, що зберігання лактобацил способом 

субкультивування у колекції культур, не вплинуло на антагоністичну активність досліджених 

культур. Встановлена здатність лактобацил пригнічувати ріст широкого спектру 

неспоріднених мікроорганізмів і, особливо, грамнегативних, відіграє важливу роль у 

формуванні мікроекології травного тракту людини і створенні пробіотичних препаратів. 

Неабияке значення при впровадженні культур у виробництво пробіотиків має 

резистентність до антибіотиків. Порівнюючи дані, отримані до початку і після п’яти років 

зберігання, відзначено, що рівень резистентності деяких штамів зменшився, деяких штамів – 

залишився без змін. Однак, загалом, як кількість резистентних штамів, так і кількість 

антибіотиків, до яких спостерігалась стійкість, збільшилась. 

Таким чином, визначено, що метод субкультивування є більш придатним для 

зберігання лактобацил, ніж метод зберігання у суспензійному стані. Зберігання штамів 

бактерій роду Lactobacillus цим методом не впливає на такі ознаки як антагоністична 

активність і чутливість до антибіотиків. Збереження цих ознак має важливе значення при 

біотехнологічному застосуванні даних бактерій. 
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В 70-х роках минулого століття Всесвітня організація здоров’я (ВОЗ) вперше ввела 

поняття «синдром хворих будівель» (СХБ), який включає складний комплекс біотичних і 

абіотичних факторів, що визначають безпеку умов проживання та праці людей у житлових, 

офісних та виробничих приміщеннях. Так, сучасні будівельні і оздоблювальні матеріали 

містять безліч хімічних агентів, які можуть суттєво впливати на якість середовища 

перебування людей і, відповідно, супроводжуватись погіршенням самопочуття, 

подразненням дихальних шляхів, головним болем, появами синдрому стомлюваності і таке 

ін. 

З іншого боку, в будівлях з проблемами підвищеної вологості, яка є результатом 

підтоплення, протікання, як правило, з’являється загроза заростання будівельних конструкцій 

(особливо целюлозовмісних) мікроскопічними грибами, в т.ч. токсиноутворюючими. 

На сьогодні, мікологічний фактор СХБ є найбільш обговорюваним, достатньо 

дослідженим і, на жаль, найбільш небезпечним. Наразі розглядаються 4 основних аспекти 

шкодочинної дії мікроміцетів і, зокрема, алергічний, інфекційний, подразнюючий і 

токсичний. Кожен з них має свої характерні особливості і складності, які визначаються 

природою гриба, наявністю та доступністю елементів живлення, ступенем вологості 

середовища, здатністю до утворення тих чи інших метаболітів, тривалістю експозиції та ін. 

В деталях розглядається кожен з аспектів шкодочинної дії грибів та наводяться 

приклади хворобливих станів, зокрема, геморагічного синдрому, пульмонарного 

гемосидерозису, аспергильозів, стахіботріотоксикозу та ін. 

Розглядається потенційна загроза та фактори шкодочинності окремих видів 

мікроміцетів, причетних до СХБ. 
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Відомо, що бактеріальні хвороби ріпаку здатні викликати представники наступних 

видів фітопатогенних бактерій: Xanthomonas campestris pv. campestris, Pseudomonas 

fluorescens, Pseudomonas marginalis pv. marginalis, Pseudomonas syringae pv. syringae та 

Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum. Як правило, їх ідентифікація за стандартним 

набором морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних ознак є відносно трудомісткою, 

тривалою, а в окремих випадках і недостатньо дієвою. Натомість, кожен із згаданих вище 

видів має характеристичні жирнокислотні профілі ліпідів клітин, які є одним з обов’язкових 

таксономічних критеріїв. Проте, кількісні та якісні характеристики жирнокислотних спектрів 

суттєво залежать від зовнішніх факторів, зокрема і методу виділення клітинних ліпідів. Тому, 

метою наших досліджень було вивчення жирнокислотного складу клітинних ліпідів 

колекційних та типових штамів патогенних для ріпаку бактерій різними методами з ціллю 

виявлення найбільш ефективного з них для хемотаксономії даних збудників. Метилові ефіри 

жирних кислот одержували двома методами, які принципово відрізнялися на етапі гідролізу 

клітин використанням або 5 % розчину СН3СОСl у метанолі, або 1,5 % розчину H2SO4 в 

метанолі.  

У жирнокислотних спектрах штамів P. fluorescens 8573, P. marginalis pv. marginalis 

9175т та P. syringae pv. syringae В1027т виявлений типовий для представників даного роду 

набір ненасичених, насичених та оксикислот. Вміст останніх суттєво залежав від методу їх 

виділення. Зокрема, використання на етапі гідролізу H2SO4 знижувало їх кількість у 

клітинних ліпідах від 1,9 до 3,5 разів. Натомість, загальна кількість насичених, ненасичених 

та циклопропанових жирних кислот суттєво не залежала від методу їх екстракції. Певні 

закономірності вмісту і співвідношення окремих з цих кислот дозволили чітко 

диференціювати P. fluorescens 8573 та P. marginalis pv. marginalis 9175т від P. syringae pv. 

syringae В1027т. Основним хемотаксономічним критерієм жирнокислотних профілів P. 

carotovorum subsp. сarotovorum В1084т як, власне, і більшості ентеробактерій, є наявність 3-

гідрокситетрадеканової (C14:0 3OH) кислоти. На вміст даної кислоти також суттєво впливав 

метод екстракції ефірів жирних кислот з використанням H2SO4. Крім того, у складі жирних 

кислот виявлений типовий для цього виду набір насичених та ненасичених кислот. До 

клітинних ліпідів X. campestris pv. campestris 8003б входить різноманітний спектр жирних 

кислот, зокрема велика кількість розгалужених як насичених, так і ненасичених жирних 

кислот (iso- та anteiso- форми) і власне домінуючі ─ 13-метил-тетрадеканова (С15:0iso) та 12-

метил-тетрадеканова (С15:0anteiso) кислоти. Саме ця характерна особливість 

жирнокислотних профілів X. campestris pv. campestris дозволяє чітко ідентифікувати даного 

збудника від решти споріднених фітопатогенів. Слід відмітити, що типовий для даного виду 

набір оксикислот також є достатньо лабільною ознакою та значною мірою залежить від 

методу виділення. Отже, для хемотаксономічного аналізу фітопатогенних бактерій, що 

уражують ріпак та належать до родів Pseudomonas та Pectobacterium необхідно 

використовувати більш м’які методи екстракції ефірів жирних кислот, оскільки визначальним 

для їх таксономії є саме вміст оксикислот, що значним чином залежить від даного фактору. 

Натомість, патогенні для ріпаку представники роду Xanthomonas достатньо чітко 

ідентифікуються і на основі жирнокислотних профілів клітинних ліпідів, одержаних в 

результаті більш жорсткої їх екстракції. 
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Лектини – вуглеводзв'язувальні білки, притаманні всім живим об’єктам та відіграють 

фундаментальну роль в процесах вуглевод-білкового розпізнавання. Лектини відрізняються 

широким спектром біологічної дії, яка базується на структурно-функціональній гетерогенності 

цих молекул. Багаторічні дослідження сіалоспецифічного лектину Bacillus subtilis на прикладі 

штама-продуцента ІМВ В-7014 із застосуванням технології ізоелектрофокусування виявило 

гетерогенність лектинових субстанцій. Під дією постійного електричного струму вони 

розділились на окремі компоненти, які відрізнялись за фізико-хімічними та біологічними 

властивостями. Виявилось, що у репараційно-дефектних мутантів B. subtilis загальний рівень 

продукування позаклітинного сіалоспецифічного лектину змінюється від деякого підвищення 

(recA), до повної втрати у мутанта recP. У зв’язку з цим постає проблема дослідження генетичної 

основи продукування лектинів та їх ізоформ, що сприятиме розумінню фізіологічної ролі цих 

біологічно активних речовин та механізмів їх дії. В нашій попередній роботі за допомогою 

рекомбінантних плазмід було одержано мутанти B. subtilis, які містили послідовність Alu-повтору 

геному людини, для якого припускають важливу регуляторну роль. Мутанти виявляли високу 

адаптивність до несприятливих умов вирощування і демонстрували суттєві порушення процесів 

росту та контактного гальмування. Це проявлялось за формуванням колоній-гігантів, які згідно 

мікроскопічних досліджень складались з гетерогенних за розмірами клітин. 

Метою роботи було дослідження зв’язку між порушенням ростових характеристик 

типового Alu-інтегранта B. subtilis та його здатністю до продукування позаклітинних лектинів, які 

можуть бути причетними до регуляції ростових процесів. 

Матеріали і методи. Об’єктами дослідження були: стандартний штам B. subtilis Lys-42 

(контроль) та похідний від нього мутант ІМБГ 187-31 з колекції відділу генетики людини ІМБГ 

НАН України. Дотримувались розроблених раніше умов культивування. Лектинову активність 

визначали за реакцією гемаглютинації, вуглеводну специфічність – за пригніченням 

гемаглютинації в присутності вуглеводів. Електрофоретичний аналіз білків проводили у системі 

ПААГ-ДСН за Леммлі. Для аналізу отриманих денситограм застосовували програму TotalLab v 

2.01. 

Результати. Дослідження продукування позаклітинних лектинів у динаміці росту виявило 

певні міжштамові відмінності. Загалом підйоми лектинової активності відповідали трьом пікам, 

які у дослідного штаму відрізнялись дещо затриманою появою у часі. Дослідження вуглеводної 

специфічності позаклітинних лектинів виявило як спільні риси, так і суттєві відмінності: крім 

сіалоспецифічного лектину у мутанта з’являється компонент із специфічністю до D-галактози та 

N-ацетил-D-галактозаміну. Порівняльне дослідження білків зв’язаної форми виявило дві мажорні 

білкові зони з молекулярною масою 55 і 42 кДа. Характерно, що вихід білка 42 кДа. був у 

мутанта в 2,5 рази більшим, порівняно з контролем. За своїми молекулярними характеристиками 

цей білок нагадує димер відомого сіалоспецифічного лектину B. subtilis ІМВ В-7014 з Mm 

субодиниці близько 20 кДа. 

Висновки. Показано, що у мутанта B. subtilis з порушеннями росту змінюється динаміка 

продукування позаклітинних лектинів і спектр їх вуглеводної специфічності. Поява нової 

вуглеводної специфічності до галактози свідчить про вплив мутації на поліморфізм лектинів і 

можливу індукцію нової форми за наявності в геномі бактерії регуляторної послідовності геному 

людини –  Alu-повтору. 
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Монотонність біохімічних ознак, відсутність бактеріоцинів та бактеріофагів, досі не 

проведене серотипування, генотипова ідентифікація за генами, властивими лише для виду 

Helicobacter pylori — все це призводить до того, що ідентифікація культур при бактеріологічному 

методі обмежується встановленням виду мікроорганізма. При цьому навіть не ідентифікуються 

загальновизнані типи культур (1 або 2), фенотипи tox (tox+ або tox-). 

Генотипування виділених культур за генетичними детермінантами дає можливість 

поглиблювати ідентифікацію окремих штамів, генетичні детермінанти яких асоціюються з 

певними фенотипами і клінічними проявами хелікобактеріозів, також дає можливість 

досліджувати епідеміологічні ланцюги при епіданалізі. Останнє особливо актуально у 

сучасних умовах, коли вже інфіковано хелікобактером біля 2/3 людської популяції у світі. 

Якщо при діагностиці хелікобактеріозів використовувати реакцію преципітації з 

моноспецифічною хелікобактеріозною преципітуючою сироваткою VасА для виявлення 

вакуолізуючого цитотоксина VасА, то за результатами реакції, які оцінюються як позитивні 

при продукуванні токсину і негативні — при його відсутності, можна визначати патогенність 

культури, її фенотип (tox+ або tox-) і тип (1 або 2). Одночасно, за допомогою наступного 

аналізу участі окремих детермінант хелікобактера в процесі продукування токсину, можна 

встановлювати генотип cаgА vасА, саgА статус, наявність острова патогенності саg РАІ, алелі 

vасА гена. 

При позитивній реакції преципітації (культура токсигенна) можна, зокрема, визначити, 

що фенотип її tox+, а тип культури 1. Якщо взяти до уваги, що особливістю 

токсиноутворення хелікобактерів є присутність в геномі двох генів різної локалізаціїї - vacA у 

хромосомі бактеріїї і cagA в острові патогенності — то з аналізу наведених даних про 

токсиноутворення (позитивна реакція), можна зробити висновок що генотип цієї культури 

має бути cagA+vacA+ і позитивним є cagA статус культури, а в геномі бактерії є острів 

патогенності саg РАІ. 

Токсиноутворюючі хелікобактери з фенотипом тох+ (позитивна реакція преципітації) 

можуть мати лише алелі s1m1 гена vacA. Отже, в даному випадку культура має vacA ген з 

алелями s1m1, що достовірно асоціюється з виразковою хворобою, аденокарциномою і 

МАLТ лімфомою шлунка. Інші алелі vacA гена асоціюються з хронічним гастритом. 

Негативна реaкція преципітаціїї може мати місце при відсутності інфікування 

хелікобактером або інфікуванні 2 типом з фенотипом tox-, коли vacA ген має інші ніж s1m1 

алелі. Негативна реакція преципітаціїї при інфікуванні хелікобактером може спостерігатися 

також при алелях vасА гена s1m1, коли культура не має острова патогенності і має 

негативний саgA статус. 

H. pylori саgА позитивний, з генотипом cagA+vacA+, з алелями vacA s1m1, фенотипом 

tox+ 1 типу, що дає позитивну реакцію преципітаціїї (токсиноутворюючий), набуває 

канцерогенні властивості, коли vасА містить алелі s1m1 в асоціації з детермінантою vасА і1. 

Канцерогенні, токсигенні генотипи хелікобактерів, які дають позитивну реакцію 

преципітації, підлягають обов’яковій ерадикації, як такі, що мають генетичний потенціал  для 

розвитку канцерогенного хелікобактеріозу. 
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Для генотипової ідентифікації виділених чистих культур за допомогою полімеразної 

ланцюгової реакції (ПЛР) визначають гени, властиві виключно для виду Helicobacter pylori: 

ure C, vacA, hpaA. Додаткове визначення наявності в геномі гена головного чинника 

патогенності хелікобактера - саgА може дозволити встановити генотип саgА+vаcА+ (при 

наявності гена) або саgА-vасА+( при відсутності), а також саg статус культури, наявність або 

відсутність острова патогенності саg РАІ. 

Такі самі результати генотипування можна отримати при застосуванні замість ПЛР 

тесту «колібрі фенотип», механізм якого пов’язаний з тирозинзалежним фосфорилюванням 

білка СаgА, який поступає в епітеліальні клітини за IV типом секреції за допомогою генів 

острова патогенності саg РАІ. Патогенними, здатними викликати хелікобактеріоз, 

вважаються хелікобактери зі статусом саgА+ і саgА-. Канцерогенні властивості мають лише 

саgА+ штами. 

Перспективним і актуальним є отримання моноклональних антитіл до унікального 

вакуолізуючого цитотоксину хелікобактера VасА, детермінованого різними алелями vасА 

гена. Такі високоспецифічні антитіла можна буде застосовувати, як і ПЛР, для генотипoвої 

ідентифікації, а також для генотипування H. pylori, що особливо важливо для виявлення 

канцерогенного потенціалу. 

Позитивна реакція імунофлуоресценції з моноклональними флуоресцюючими 

антитілами VacA, наприклад, дає можливість ідентифікувати культуру як вид H. pylori, що 

продукує VасА цитотоксин. Вакуолізуючий цитотоксин можна також виявляти за 

вакуолізуючим тестом на клітинах HeLa і реакцією преципітаціїї з моноспецифічною 

преципітуючою хелікобактерною сироваткою VасА. Потребують розроблення інші методики 

фенотипного визначення вакуолізуючого цитотоксину H. pylori. 

Для генотипування за результатами виявлення вакуолізуючого цитотоксину в усіх 

наведених вище випадках наступним аналізом механізму утворення цитотоксину і 

обов’язковій участі певних генетичних детермінант, можна встановити генотип саgАvасА, 

саg статус культури, наявність острова патогенності саg РАІ, а також фенотип tох і тип 

культури. Виявлення генетичної детермінанти і1, асоційованої з канцерогенезом 

хелікобактерій, потребує виготовлення специфічних і1 моноклональних антитіл до продукту 

цієї детермінанти. Детальному визначенню канцерогенних властивостей хелікобактерів 

також може сприяти отримання моноклональних антитіл до BabA2. 

Генотипування хелікобактерій за фенотипом культур може використовуватися при 

ідентифікації культур і має значення для епідеміологічного аналізу при інфікуванні 

хелікобактеріями. 
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Создание эффективных средств защиты культурных растений от заболеваний, является 

актуальной задачей современной микробиологии. Одним из эффективных способов биоконтроля 

фитосанитарного состояния сельскохозяйственных посевов может быть литическая активность 

почвенных бактерий. В связи с этим, значительный интерес представляют бактерии рода Bacillus, 

характеризующиеся способностью к синтезу широкого спектра антибиотических соединений и 

гидролитических ферментов.  

Целью данной работы было изучение спектра и активности внеклеточных ферментов, 

синтезируемых бактериями рода Bacillus, представляющих интерес при создании биологических 

препаратов для растениеводства. 

В работе использовали штаммы Bacillus amyloliquefaciens ИМВ В-7100, Bacillus subtilis 

ИМВ В-7101, ИМВ В-7243 и ИМВ В-7404, а также штаммы Bacillus subtilis 113 и 1/11, 

обладающие высокой антагонистической активностью. Для исследования активности 

внеклеточных ферментов, штаммы высевались на чашки с агаризованной минерально-солевой 

средой с соответствующим субстратом-индуктором. Для стимуляции амилолитических 

ферментов использовали крахмал (0,5%), протеолитических – желатин (0,5%), 

ксиланолитических – ксилан (0,5%), целлюлазолитических – Na+-карбосксиметилцеллюлозу 

(0,5%), липолитических – оливковое масло (0,5%), пектинолитических – пектин (0,5%), 

хитинолитических – коллоидный хитин (0,25%). Культивирование микроорганизмов проводили 

в термостате при температуре 370С, после чего чашки обрабатывали соответствующими 

проявителями для обнаружения зон гидролиза того или иного субстрата вокруг колонии и 

измеряли в миллиметрах. Относительную ферментативную активность культуры выражали как 

отношение диаметра ореола просветления к диаметру колонии.  

Показано, что исследуемые штаммы бацилл способны синтезировать широкий спектр 

гидролитических ферментов. Так, наибольшую амилолитическую и протеолитическую 

активность проявлял штамм B. subtilis ИМВ В-7404 (относительная активность составляла 2,8 и 

2,5 соответственно). Установлено, что другие исследуемые штаммы бацилл обладали более 

высокой, чем штамм B. subtilis ИМВ В-7404, эндоглюканазной и ксиланазной активностью. Так, 

у B. subtilis 1/11 относительная эндоглюканазная активность составляла 4,0, а максимальная 

ксиланазная активность была выявлена у B. subtilis ИМВ В-7243 и составляла 4,2. Липазная 

активность проявлялась у двух штаммов – B. amyloliquefaciens ИМВ В-7100 и B. subtilis ИМВ В-

7243. Следует отметить, что все исследуемые штаммы при росте на пектин-содержащих 

субстратах не проявляли полигалактоуроназную активность, а пектин-эстеразная активность 

была выявлена только у B. subtilis 113. Известно, что миколитические ферменты способны 

усиливать действие антибиотических веществ бактерий рода Bacillus. Нами показано наличие 

хитиназной активности у B. subtilis ИМВ В-7404 (относительная активность фермента – 1,6), 

проявляющего высокую антогонистическую активность по отношению к фитопатогенным 

микромицетам рода Fusarium и Bipolaris.  

Таким образом, при создании биопрепаратов для защиты растений актуальным является 

дальнейшее исследование внеклеточных литических ферментов и выяснение их роли в 

проявлении антагонизма к фитопатогенам бактериальной и грибной природы. 

Робота виконана за фінансової підтримки ДФФД, проект №Ф54.4/002. 
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Розкриття механізмів реалізації фітопатогенних властивостей молікутів, розвитку 

мікоплазмозів рослин допомагає визначенню шляхів мінімізації негативного впливу 

молікутів на життєдіяльність рослини-хазяїна. Вирішення питання контролю мікоплазмових 

інфекцій рослин пов’язане як із дослідженням чинників патогенності даних мікроорганізмів, 

так і біохімічних змін, що відбуваються в клітинах організму-хазяїна під впливом молікутної 

інфекції, а також із вивченням ролі специфічних і неспецифічних факторів імунітету рослин у 

прояві мікоплазмозу. 

Представники класу Mollicutes здатні виділяти в середовище ряд речовин білкової 

природи, які дезорганізують метаболізм еукаріотичної клітини - нуклеази, протеази, 

нейрамінідази, білкові токсини тощо, які розглядають як  фактори патогенності молікутів. 

При вивченні головних факторів патогенності ахолеплазм, здатних уражувати рослини, нами 

досліджено білки, які екскретуються в їх культуральне середовище.  Було проведено скринінг 

цих сполук, встановлена здатність досліджених представників класу Mollicutes виділяти в 

культуральне середовище РНК-ази та ДНК-ази, здатні дезорганізовувати нуклеїновий обмін 

уражуваної клітини-хазяїна, досліджено певні властивості цих сполук, а також виявлені 

екскретовані ферменти протеолітичної дії. Встановлено відмінності між штамами родів 

Acholeplasma і Mycoplasma за динамікою утворення РНК-аз.  

Колонизація рослин патогенами супроводжується змінами ряда фізиолого-біохімічних 

показників, що пов’язані з активізацією  сигнальних систем. Лектини є найпершими 

сигнальними молекулами, які реагують на взаємодію між патогеном і організмом-мішенню, і 

спричиняють у них каскад взаємних перетворень, які зумовлюють особливості патогенезу 

мікоплазмозів. Використовуючи модельну систему взаємодії організмів in vitro на основі 

клітин калюсів цукрових буряків, заражених фітопатогенним молікутом A. laidlawii var. 

granulum шт. 118, встановили, що в ураженому ахолеплазмами рослинному матеріалі на 

ранніх етапах взаємодії у 3 рази підвищується лектинова активність, а також відбуваються 

суттєві зміни в спектрах білків. Крім того, досліджено дію екскретованих ахолеплазмами 

ферментів на стан рослинних клітин. Встановлено здатність препарату позаклітинного 

протеолітичного комплексу фітопатогенної ахолеплазми збільшувати рівень активності 

лектинів культур клітин цукрового буряку. Подальші експерименти допоможуть встановити 

роль комплексу позаклітинних ферментів молікутів у формуванні захисних реакцій рослин 

при їх інфікуванні зазначеним патогеном.  

Підтверджено, що зараження фітоахолеплазмою культур рослинних клітин призводить 

до виникнення стресу, що спричиняє активацію захисних систем рослини – змінюється індекс 

ненасиченості жирних кислот, збільшується вміст фенольних сполук і, відповідно, зростає 

активність фенілаланін-аміак-ліази і ліпоксигенази калюсних клітин. Проте, певні власні 

механізми молікутів дозволяють їм уникнути дії захисних реакцій рослини й існувати 

всередині уражених тканин рослини. Подальше вивчення молекулярних механізмів взаємодії 

в системі паразит-хазяїн сприятиме вирішенню проблеми пригнічення персистуючих 

інфекцій, а застосування засобів активізації захисних функцій макроорганізму надасть 

можливість сформулювати стратегію контролювання життєдіяльності патогенних молікутів і 

запобігати розвитку хвороб, асоційованих із ними.  
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Из почв различных регионов Украины нами выделены штаммы клубеньковых 

бактерий сои, которые отличаются по скорости роста, морфолого-культуральным и 

физиолого-биохимическим признакам. Проведена оценка молекулярно-генетических свойств 

штаммов ризобий сои с медленным и интенсивным ростом. Получены доказательства 

внутривидовой дифференциации клубеньковых бактерий сои на уровне молекулярных 

маркеров и фенотипических признаков.  

Анализ секвенированных полных нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК 

показал 100 % сходство по этому маркеру штаммов представителей двух групп (с 

интенсивным и медленным ростом) с типовым штаммом Bradyrhizobium japonicum USDA 6T. 

Однако важно отметить, что интенсивнорастущие штаммы также проявили 100 % сходство 

со штаммом B. japonicum USDA 127 широко известной серогруппы 123 (B. japonicum 

USDA 123). Согласно литературным данным, представители этой серогруппы обладают 

повышенной сапрофитной компетентностью. Проведенный нами серологический анализ 

представителей почвенных популяций ризобий сои, которые были сформированы 8-10 лет 

назад, также свидетельствует о более высокой приживаемости в почве именно интенсивно 

растущих штаммов, по сравнению с медленно растущими.  

При изучении структуры межгенного региона 16S-23S рРНК (ITS) нам впервые 

удалось выявить два генотипа микросимбионтов сои в почвах Украины, что свидетельствует 

о генетическом полиморфизме данного региона у клубеньковых бактерий, отличающихся 

скоростью роста. К первому ITS-типу отнесены штаммы с интенсивным ростом 

Bradyrhizobium sp. КВ11, КС19, КС22, а ко второму  ITS-типу отнесены медленнорастущие 

штаммы B. japonicum USDA 6T, 46, КС23, КН10. Такое деление штаммов по межгенному 

региону четко соответствует делению штаммов на группы по скорости роста.  

Согласно результатам секвенирования нуклеотидных последовательностей ITS 

изученные штаммы ризобий сои образуют 3 достоверно различающихся кластера, два из 

которых включают медленнорастущие штаммы (группа USDA 6 и группа USDA 4), а третий 

– филогенетически отличный кластер, формируют интенсивно растущие микросимбионты 

сои (группа USDA 123).  

Оценка генетического родства штаммов клубеньковых бактерий сои по геномным 

ПЦР-фингерпринтам (Rep-ПЦР с Rep-праймерами) показала, что исследованные 

микроорганизмы достоверно делятся на две генетически разные группы. В первую группу 

входят похожие по Rep-профилям интенсивно растущие штаммы, а вторую 

филогенетическую группу образуют медленно растущие штаммы клубеньковых бактерий 

сои, включая типовой штамм B. japonicum USDA 6.  

Такое генетическое разнообразие клубеньковых бактерий сои в почвах Украины 

обнаружено впервые. Полиморфизм, выявленный у изученных микроорганизмов, может 

свидетельствовать об их широких адаптационных возможностях. Дальнейшее изучение 

ризобий сои с медленным и интенсивным ростом позволит расширить наши знания о 

формировании биоразнообразия местных популяций микросимбионтов сои в почвах 

различных регионов страны. 
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Види мікроскопічних грибів Penicillium funiculosum Thom та Fusarium poae (Peck) 

Wollenw. широко розповсюджені в природі в багатьох кліматичних зонах та виявлені в 

різноманітних місцезнаходженнях, зокрема різних типах ґрунтів, на рослинних та інших 

субстратах. Особливий інтерес до F. poae пояснюється його патогенністю щодо багатьох 

сільськогосподарських рослин. Нами були виділені ендофітні штами цих видів. Широке 

розповсюдження грибів, ймовірно, обумовлене їх фізіологічними особливостями, які 

забезпечують здатність активно існувати в природі. Однак особливості трофіки цих грибів 

недостатньо відомі, а у ендофітних штамів фактично не вивчені. 

Метою даної роботи було дослідити здатність штамів P. funiculosum та F. poae 

споживати широкий набір джерел азоту та встановити відмінності між різними трофічними 

групами штамів цих видів. Об’єктами дослідження були 18 штамів F. poae (сапрофіти, 

ендофіти, фітопатогени) та 6 штамів P. funiculosum (сапрофіти, ендофіти). Критерієм 

споживання грибами джерела азоту (нітратні, амонійні солі та амінокислоти) була кількість 

біомаси, яку штами накопичували при 252 С в умовах стаціонарного культивування. Гриби 

вирощували на рідкому середовищі (мінеральний склад середовища Чапека), що містило 

еквімолярну щодо азотнокислого натрію кількість відповідного джерела азоту. 

Встановлено, що штами P. funiculosum та F. poae здатні активно рости та різною мірою 

накопичувати біомасу (від 1,0 до 16,0 г/л) на середовищах з усіма дослідженими джерелами 

азоту. У окремих ендофітних і фітопатогенних штамів F. poae на всіх середовищах відмічали 

період адаптації до відповідного джерела азоту до 7-ої доби культивування, після чого в 

подальшому вони фактично досягали рівня біомаси інших штамів. У штамів P. funiculosum і 

F. poae різних трофічних груп не були встановлені достовірні відмінності за рівнем 

накопичення біомаси. Однак при споживанні певного джерела азоту штамами в кожній 

трофічній групі виявлені значні (в 4–5 раз) штамові відмінності за цим критерієм.  

При культивуванні штамів на середовищах з різними джерелами азоту були виявлені 

зміни значень рН культуральної рідини, які свідчать про синтез грибами переважно 

екзометаболітів кислої природи. 

На нашу думку, отримані результати доповнюють відомості про біологічні 

особливості грибів P. funiculosum і F. poae різних трофічних груп та можуть пояснити їх 

широке розповсюдження в природі та здатність до засвоєння різних субстратів. 
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Дослідження видової різноманітності і фізіологічних особливостей групи ендофітних 

грибів, а також їх біологічної ролі має важливе екологічне значення. При вивченні видового 

складу ендофітів болотних рослин нами виявлені спільні для них види. Для подальших 

досліджень були відібрані види, що домінували та часто зустрічались. Для порівняння 

досліджені штами відповідних видів мікроскопічних грибів – патогенів рослин і ґрунтових 

сапрофітів. Мета даного дослідження – порівняльне вивчення ростових характеристик і 

особливостей споживання глюкози штамами Fusarium poae, Penicillium funiculosum, 

Alternaria alternata і Ceratocystis sp., які були ізольовані з різних місцеіснувань, як 

інтегрального показника їх загального фізіологічного стану. 

Ростові характеристики 9 штамів чотирьох наведених вище видів грибів визначали в 

умовах глибинного культивування (232 об/хв, температура 26 – 28 оС) на стандартному 

середовищі Чапека з 20 г/л глюкози протягом 10 діб. В експоненційній фазі росту 

розраховували питому швидкість росту (μ), в стаціонарній – економічний (Y) і метаболічний 

(q) коефіцієнти. 

Всі досліджені штами характеризувались міцеліальним ростом за виключенням 

ендофіта P. funiculosum (пелетний ріст). Рівень накопиченої біомаси в стаціонарній фазі росту 

був максимальним у ендофітів P. funiculosum, Ceratocystis sp. і ґрунтового штаму F. poae. 

Питома швидкість росту штамів F. poae була максимальною у ендофітного штаму (0,38 год-

1), дещо нижчою – у фітопатогенного (0,30 год-1) і ґрунтового штаму (0,18 год-1). У 

фітопатогенного штаму Ceratocystis sp. вона складала 0,17 год-1 та була нижчою – у 

ендофітного і фітопатогенного штамів A. alternata (0,15 і 0, 13 год-1 відповідно). На 

противагу цьому питома швидкість росту ґрунтового штаму P. funiculosum була вищою, ніж у 

ендофіта (0,35 та 0,24 год-1 відповідно). Відмінності в ростових параметрах ґрунтового й 

ендофітного штамів P. funiculosum можуть бути пов’язані з характером їх росту. Ендофіт, 

який росте у вигляді пелет, має нижчі питому швидкість росту і метаболічний коефіцієнт 

порівняно з ґрунтовим штамом, для якого характерним є міцеліальний ріст. 

Максимальні значення економічного коефіцієнта встановлені для ендофітів 

P. funiculosum, Ceratocystis sp. і фітопатогена A. alternata (46,4, 44,4 и 46,7%). Економічний 

коефіцієнт F. poae був вищим у ґрунтового штаму, ніж у фітопатогена й ендофіта (31,4, 24,9 и 

20,3% відповідно). Така ж тенденція відмічена і для штамів Ceratocystis sp. – у ендофіта його 

величина була в 1,6 рази вищою, ніж у фітопатогена. 

Значення метаболічного коефіцієнта були нижчими у штамів з максимальними 

економічними коефіцієнтами. Таким чином, штами F. poae і ґрунтовий P. funiculosum 

швидше й ефективніше серед всіх досліджених утилізували глюкозу в процесі росту з 

поживного середовища. 

Встановлено, що ростові параметри фітопатогенних штамів Ceratocystis sp. і F. poae 

більш подібні між собою (менша питома швидкість росту, рівень біомаси, повільніше 

споживання глюкози) і відрізняються від таких, що отримані для штамів A. alternata. Енергія, 

яку отримують фітопатогенні гриби від катаболічних реакцій, можливо, більшою мірою 

направлена на синтез позаклітинних метаболітів, зокрема ферментів гідролазного комплексу. 
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Вид Fusarium poae (Peck) Wollenw. загалом розповсюджений в регіонах з помірним 

кліматом. Він зустрічається в різних типах ґрунтів та у водних еконішах. В той же час цей 

вид широко поширений на зерні пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи та насінні різних трав. Як 

й інші гриби-ендофіти, цей вид розвивається у мохах, чагарничках порядку Ericales, деревних 

і трав’янистих рослинах, які існують у сфагнових болотах Українського Полісся. 

Відомо, що гриби виду F. poae входять до складу комплексу фітопатогенів, що 

викликають фузаріози зернових, а також кореневі і стеблові гнилі різних культур. 

Фітопатогенність цих мікроміцетів обумовлена їх здатністю до синтезу деяких мікотоксинів 

переважно трихотеценової природи. Найбільш характерними для них є Т-2 токсин та його 

менш токсичні похідні (НТ-2 токсин, Т-2 тріол, Т-2 тетраол), неосоляніол, ніваленол, 

діацетоксисцирпенол та інші. Проте системне вивчення здатності до синтезу трихотеценових 

мікотоксинів грибами F. poae з різних місцеіснувань залишилось поза увагою вчених. 

Метою цієї роботи було вивчення складу комплексу трихотеценових мікотоксинів, що 

синтезується штамами F. poae з різних еконіш, а саме ґрунтовими, фітопатогенними та 

ендофітними. 

Штами F. poae культивували в стаціонарних умовах на середовищі Чапека впродовж 

21 доби. Мікотоксини в отриманому екстракті визначали методом тонкошарової 

хроматографії в системі розчинників хлороформ : метанол (97:3), як контроль 

використовували стандартні розчини Т-2 та НТ-2 токсинів, Т-2 тріолу, Т-2 тетраолу і 

неосоляніолу. 

Отримані результати показали, що синтез Т-2 та НТ-2 токсинів, Т-2 тетраолу був 

характерний для всіх досліджених штамів різною мірою. Так, він був вищим у ґрунтових 

штамів порівняно з фітопатогенними та ендофітами. Однак синтез Т-2 тріолу був вищим у 

фітопатогенних штамів, а серед ендофітів цей токсин було виявлено лише у одного штаму. 

Цікавим є факт дуже низької, а в багатьох випадках навіть слідової кількості Т-2 

токсину, що супроводжувалася досить високим накопиченням його менш токсичних 

метаболітів. На нашу думку, це може свідчити про високу активність ферментів, що 

метаболізують Т-2 токсин в менш токсичні сполуки. За літературними даними це явище 

можна віднести до тих метаболічних механізмів, які створюють захист штамів-продуцентів 

від їх власних токсичних метаболітів. 

Синтез неосоляніолу був виявлений у трьох ґрунтових та у двох фітопатогенних 

штамів. У ендофітних грибів показана його відсутність. На нашу думку, факт синтезу меншої 

кількості токсинів або повної їх відсутності у ендофітів може бути поясненням 

збалансованого співіснування цієї групи грибів та рослин. 
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Гриби є основними редуцентами в екосистемах, симбіонтами багатьох організмів та 

продуцентами ряду біологічно активних речовин. При мутуалістичних асоціаціях гриби-

ендофіти посилюють ріст рослин, їх репродуктивні функції, стійкість до абіотичних і 

біотичних стресів та забезпечують рослину-хазяїна фізіологічно активними речовинами. 

Незважаючи на більш ніж сторічні дослідження, екологічне значення цих грибів залишається 

слабо вивченим. При формуванні симбіотичної асоціативної взаємодії ендофітів з рослиною-

хазяїном гриб утворює амінокислоти та білок, ферменти, вітаміни, гормони і гормоноподібні 

речовини та транспортує в рослини елементи мінерального живлення. Відомо, що гриби є 

продуцентами широкого спектру вітамінів та вітамінів групи В зокрема. Виходячи з 

наведеного вище, можна припустити, що гриби-ендофіти синтезують ряд вітамінів, в тому 

числі рибофлавін – В2 і нікотинову кислоту – В3, які визначали загально прийнятими 

методами. 

При вивченні видового складу ендофітних грибів болотних рослин нами виявлені 

спільні для них види, для подальших досліджень відібрані такі, що домінували та часто 

зустрічались – Fusarium poae, Penicillium funiculosum, Alternaria alternata і Ceratocystis sp. 

Метою даної роботи було порівняльне дослідження здатності до утворення В2 і В3 

ґрунтовими, фітопатогенними та ендофітними штамами наведених вище видів грибів. 

Так, в культуральних фільтратах (КФ) всіх досліджених штамів реєструвались слідові 

кількості рибофлавіну та незначні (менше 1,0 мг%) кількості вітаміну В3. Штами F. poae і 

Ceratocystis sp. з різних трофічних груп в цілому не відрізнялись між собою за вмістом В3. В 

КФ ґрунтових сапрофітів P. funiculosum кількість В3 становила 0,50–0,83 мг%, у ендофітів 

вона була дещо вищою – 0,67–0,83 мг%. У КФ штамів A. alternata, навпаки, кількість 

нікотинової кислоти була вищою у фітопатогенів, ніж у ендофітів (0,82–0,90 і 0,36–0,82 мг%). 

Кількість вітаміну В3 в міцелії ендофітного штаму Ceratocystis sp. досягала 9,55 мг% та була 

вдвічі нижчою, ніж у фітопатогенного. Навпаки, вміст В3 у ендофіта A. alternata досягав 

27,27 мг%, тоді як у фітопатогена він був вдвічі нижчим. Ендофіт P. funiculosum 

характеризувався в 1,5 рази вищим вмістом цього вітаміну (25,0 мг%), ніж ґрунтовий. Для 

штамів F. poae кількість В3 досягала 25,9 мг% у ґрунтового штаму, та була нижчою у 

фітопатогена і ендофіта (23,46 і 18,65 мг%). 

Кількість вітаміну В2 в міцелії ендофітних штамів F. poae та Ceratocystis sp. була 

найвищою – 2,52– 2,81 мг%, а у фітопатогенних відповідно – 1,76 –1,1, тобто в 1,6 рази 

нижчим. Для штамів A. alternata відмічена протилежна тенденція – фітопатогени утворювали 

більшу кількість вітаміну В2 (2,50 мг%). Вміст В2 в міцелії ґрунтових і ендофітних штамів 

P. funiculosum був майже однаковим – 0,21–0,97 та 0,24–1,07 мг%. 

Таким чином, вміст вітамінів В2 та В3 в міцелії ендофітів був вищим, ніж у штамів 

інших трофічних груп, за винятком фітопатогенів Ceratocystis sp. (В3) та A. alternata (В2). 

Загалом кількість вітамінів В2 та В3 в міцелії досліджених штамів мікроскопічних грибів 

була вищою, ніж в їх КФ, а вітаміну В3 – значно більшою за кількість вітаміну В2 у міцелії 

досліджених штамів. Ендофітні штами Ceratocystis sp. і P. funiculosum характеризувались 

вищим вмістом В3, тоді як у A. alternata і F. poae його було більше у фітопатогенів. 
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Ландоміцин Е (ЛЕ) пригнічує активність полімерази PARP – I (poly[ADP-ribose] 

polymerase I), яка відіграє важливу роль в репарації ДНК, індукції відмирання клітин, а також 

в їх диференціації та утворенні пухлин. У звязку з цим представляє певний інтерес вивчення 

дії ландоміцину Е та комбінований вплив різних ДНК – тропних агентів в поєднанні з ЛЕ на 

моделі мутантів із пошкодженою системою репарації ДНК.  

Дослідження проводили на восьми видах стрептоміцетів – продуцентів полікетидних 

антибіотиків. Перед вивченням спільної дії ЛЕ і УФ спочатку визначали рівень чутливості 

стрептоміцетів до кожного з цих агентів окремо.  

Дія ЛЕ. По чутливості до ЛЕ вивчені види розділилися на три групи: резистентні, 

середнього рівня чутливості і чутливі. До резистентних належить S. avermitilis 1038 

(продуцент авермектину) і S. cyanogenes S136 (продуцент ландоміцину А), а в групу 

середнього рівня чутливості – S. coelicolor A3(2) (продуцент актинородину і 

ундецилпродигіозину), S. fradiae 2717 (продуцент урдаміцину), S. aureofaciens O19 

(продуцент хлортетрацикліну) і S. glaucescens 49 (продуцент третраценоміцину). До ЛЕ-

чутливих віднесені  S. globisporus 1912 (продуцент ландоміцину Е), S. olivaceus 2353 

(продуцент елораміцину) і Uvs-мутант S. avermitilis 10 (продуцент авермектину). 

Дія УФ. По відношенню до цього агента вісім видів стрептоміцетів теж були розділені 

на три групи: резистентні (S. fradiae 2717, S. avermitilis 1038, S. glaucescens 49), середнього 

рівня чутливості (S. coelicolor A3(2), S. aureofaciens O 19, S. olivaceus 2353, S. cyanogenes S 

136) і чутливі (S. globisporus 1912 і S. avermitilis 10). 

Спільна дія ЛЕ і УФ на стрептоміцети. Сумарний вплив ЛЕ і УФ на репараційну 

здатність вказаних вище видів стрептоміцетів вивчали на фоні дії доз ЛЕ від 0,1 до 2 мкг/мл в 

середовищі. Одержані результати можна охарактеризувати наступним чином. По-перше, у 

стрептоміцетів, резистентних до ЛЕ (S. avermitilis 1038 і S. cyanogenes S136), не проявляються 

ні синергідний, ні адитивний ефекти. Чутливість цих видів до дії УФ залишається на тому ж 

рівні, що і до внесення ЛЕ в середовище. По-друге, у чотирьох видів, а саме S. aureofaciens 

019, S. fradiae 2717, S. glaucescens 49, S. olivaceus 2353 спостерігається адитивний ефект: 

величина інактивації після дії ЛЕ додається до величини інактивації викликаної УФ. По-

третє, крива залежності УФ виживання виду S. coelicolor A3(2) на фоні дії ЛЕ втрачає «плече 

резистентності» в районі доз до 50 Дж/м2. В цій ділянці доз УФ спостерігається синергідний 

ефект: сума величин інактивації, одержана після дії кожного агента окремо, менша за 

реальний ефект їх спільної дії. Із зростанням дози УФ до 200 Дж/м2 синергідний ефект 

переходить в адитивний. По-четверте, показовими є результати одержані на S. globisporus 

1912 (природний мутант, чутливий до УФ) і S. avermitilis 10 (індукований мутант, 

надчутливий до УФ). В обох штамів чітко проявляється синергідний ефект, лише у S. 

globisporus 1912 менш виражений. Таке підсилення інактиваційного впливу з великою 

ймовірністю може вказувати на те, що особливим місцем негативної дії ЛЕ виступає ДНК під 

час її відновлення від УФ пошкоджень. Можливо, що молекули ЛЕ, реагуючи із ДНК, 

насиченою УФ пошкодженнями, можуть бути перешкодою не лише для ендо- і екзонуклеаз, а 

навіть тоді, коли утворюється однониткова ділянка ДНК, створюючи бар'єр для роботи ДНК-

полімерази, яка веде ресинтез. З цієї причини, особливо коли вказані ферменти частково 

пошкоджені у мутантів, буде зростати чутливість до УФ на фоні дії ЛЕ. 
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Відомо, що серед бактерій роду Bacillus є продуценти біологічно активних речовин 

(антибіотиків, ферментів, пігментів тощо). Такі штами входять до складу пробіотичних 

препаратів та біопрепаратів для захисту рослин від ураження фітопатогенами. Зокрема, нами 

запатентовано штам Bacilllus sp. ІМВ В-7243, що проявляє високу антагоністичну активність 

щодо широкого спектру фітопатогенних бактерій та грибів і може використовуватись як 

ефективний агент біоконтролю для захисту рослин від фітопатогенів. Для впровадження 

біологічного препарату на основі цього штаму необхідне визначення його видової 

належності. Сучасна систематика мікроорганізмів ґрунтується на даних поліфазного 

таксономічного аналізу, що включає встановлення фенотипових і генотипових особливостей 

досліджуваних штамів. Згідно сучасних літературних даних, аутентичний рід Bacillus, до 

якого належать аеробні спороутворюючі бактерії, об’єднує багато фенотипово споріднених 

видів. Саме тому їх видова ідентифікація з використанням класичних мікробіологічних 

методів вкрай ускладнена. Зважаючи на зазначене вище, метою даної роботи було визначення 

видової належності Bacilllus sp. ІМВ В-7243.  

Попередньо нами були досліджені антагоністичні властивості штаму Bacilllus sp. ІМВ 

В-7243 та показано, що даний штам має виражені антагоністичні властивості щодо широкого 

спектру збудників хвороб рослин грибної та бактеріальної етіології.  

За морфолого-культуральними та фізіолого-біохімічними ознаками досліджуваний 

штам споріднений з типовими представниками роду Bacilllus, зокрема видами B. subtilis та  B. 

amyloliquefaciens. У складі ліпідів клітин штаму Bacilllus sp. ІМВ В-7243 та колекційного 

штаму B. amyloliquefaciens ІМВ В-5017 нами був ідентифікований наступний набір насичених 

жирних кислот: тетрадеканова (С14:0), пентадеканова (С15:0), 13-метил тетрадеканова 

(С15:0iso), 12-метил тетрадеканова (С15:0anteiso), гексадеканова (С16:0), 14-метил 

пентадеканова (С16:0iso), 15-метил-гексадеканова (С17:0iso), 14-метил гексадеканова 

(С17:0anteiso). Слід також зазначити, що жирнокислотні профілі досліджуваних штамів 

відрізнялися наявністю розгалужених насичених жирних кислот (iso- та anteiso- форми) і 

власне домінуючих ─ 13-метил тетрадеканової (С15:0iso) та 12-метил тетрадеканової 

(С15:0anteiso) кислот, що згідно з даними літератури свідчить про їх спорідненість з 

представниками видів B. subtilis, B. velezensis та B. amyloliquefaciens. Філогенетичний аналіз 

Bacilllus sp. ІМВ В-7243 показав високий відсоток гомології (99% спорідненості) 

нуклеотидної послідовності гену 16S рРНК даного штаму з задепонованими у Gen Bank 

нуклеотидними послідовностями референс-штамів B. amyloliquefaciens SE-02, B. subtilis 

TCCC 17019 та B. velezensis BCRC 17467. На думку ряду дослідників, за розташуванням 

поліморфних нуклеотидів у послідовності гену 16S рРНК виділяють 2 групи, що 

відповідають двом видам B. amyloliquefaciens та B. subtilis. Підвиди цих видів та нещодавно 

описані види B. atrophaeus, B. vallismotis, B. velezensis близькі до B. amyloliquefaciens, а B. 

axarquiensis, B. malacitensis B. mojavensis близькі до B. subtilis. Штами цих видів неможливо 

надійно відрізнити за нуклеотидними послідовностями гену 16S рРНК, оскільки різні алелі 

одного і того ж мікроорганізму відрізняються більше ніж гени виділені від різних 

мікроорганізмів. Отримані результати свідчать, що для остаточної таксономії даного штаму 

необхідно залучати групу методів «фінгерпринтування геному». 
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Серед мікроорганізмів здатність до синтезу фітогормонів властива ризосферним, 

епіфітним та бактеріям-симбіонтам, так званим PGPR-бактеріям. Крім того, така особливість 

може розглядатися і як фактор патогенності, оскільки фітопатогени можуть продукувати ці 

сполуки у надвисоких кількостях, що призводить до порушення гормонального статусу 

рослини і виникненню ряду захворювань. Існує думка, що серед усіх класів фітогормонів 

роль сигнальних молекул, що регулюють взаємодію мікро- та макроорганізмів (процеси 

формування симбіозу та перебіг патогенезу), можуть відігравати ауксини, цитокініни, 

абсцизова кислота та етилен. Тому, метою нашої роботи було порівняльне дослідження 

синтезу позаклітинних фітогормонів у мікросимбіонтів сої роду Bradyrhizobium і патогенних 

для даної культури бактерій родів Pseudomonas, Xanthomonas, Pantoea. 

Всі досліджені ризобії сої були здатні синтезувати індольні сполуки, але ця здатність 

виявилась для них штамовою ознакою, що не завжди корелювала з їх симбіотичною 

активністю. Ймовірно, ефективність симбіозу пов’язана з синтезом інших класів гормонів-

стимуляторів, зокрема цитокінінів, взаємодія яких з ауксинами може позитивно впливати на 

рослини в умовах симбіозу. Нами було показано, що висока біологічна активність ризобій сої 

була напряму пов’язана з їх здатністю до синтезу цитокінінів. Отримані результати 

підтвердили цю закономірність щодо прямої кореляції між симбіотичною ефективністю 

штамів ризобій та рівнем синтезу цитокінінів. Відомо, що ці сполуки відіграють важливу 

роль у формуванні бульбочок, оскільки стимулюють процеси проліферації, біосинтезу білка і 

РНК клітин рослинної тканини. Слід відзначити, що у найбільших кількостях усі досліджені 

штами ризобій сої  синтезували транспортну форму цитокінінів – рибозильований зеатин. 

Щодо синтезу гормонів-інгібіторів ризобіями сої, то нами не було відмічено кореляції між 

рівнем синтезу абсцизової кислоти (АБК) та етилену і високою біологічною активністю 

досліджених штамів.  

Аналогічно ризобіям, фітопатогенні бактерії сої також здатні до синтезу широкого 

спектру ауксинів. Нами була показана пряма кореляція між здатністю уражувати широкий чи, 

навпаки, вузький спектр рослин та загальним рівнем синтезу ауксинів і АБК. Слід  відмітити, 

що рівень синтезу етилену фітопатогенами, що уражують сою не залежав від їх здатності 

уражувати широке чи вузьке коло рослин, або рівня їх агресивності на рослинах. Спектр і 

кількість цитокінінів у фітопатогенних бактерій сої відрізнялися від синтезу ауксинів. 

Зокрема, монофаги та поліфаги – збудники захворювань сої, синтезували меншу кількість і 

вужчий спектр цитокінінів у порівнянні з ризобіями. Відомо, що фітопатогенні бактерії здатні 

використовувати цитокініни як додаткове джерело азоту (синтез нуклеїнових кислот), що 

може стимулювати їх ріст і, таким чином, прискорювати розвиток інфекційного процесу, що 

значною мірою і пояснює наявність у решти штамів поліфагової та монофагової природи 

"базового" рівня синтезу цитокінінів.  

Таким чином, синтез ауксинів і цитокінінів як ризобіями, так і фітопатогенними 

бактеріями сої безпосередньо пов’язаний з процесом взаємодії з рослиною. Зокрема, у 

високоефективних ризобій сої, на відміну від фітопатогенів, здатність до синтезу більш 

широкого спектру та великої кількості цитокінінів пов’язана з утворенням ефективного 

симбіозу. Натомість, бактерії – збудники захворювань сої, здатні синтезувати більшу 

кількість та ширший спектр ауксинів, що можна розглядати як один із факторів їх 

патогенності. Тобто різні класи фітогормонів–стимуляторів у ризобій та фітопатогенів 

відіграють важливу роль при взаємодії цих мікроорганізмів з рослинами–хазяїнами. 

Робота виконана за фінансової підтримки ДФФД, проект №Ф53.4/028. 
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ТЕЙХОЄВІ КИСЛОТИ ПРОБІОТИЧНИХ ШТАМІВ ЛАКТОБАЦИЛ  
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Насьогодні особливо актуальним є дослідження не лише пробіотичних властивостей 

молочнокислих бактерій, а й механізмів їх здійснення. У цьому плані особливу увагу 

науковців привертають тейхоєві кислоти, що представляють собою аніонні фосфатовмісні 

біополімери клітинної стінки грампозитивних бактерій та задіяні у ряд біологічних процесів, 

зокрема, мікробну адгезію та взаємодію із імунною системою макроорганізму. У більшості 

випадків їх вплив на імунітет вивчено для патогенних мікроорганізмів, у яких тейхоєві 

кислоти часто виступають факторами патогенності. Але фактично нез’ясованою є біологічна 

дія тейхоєвих кислот молочнокислих бактерій як факторів пробіотичної дії.  

Метою роботи було дослідження хімічного складу екстрактів тейхоєвих кислот 

пробіотичних штамів лактобацил та вивчення їх біологічної дії. Об’єктами дослідження були 

пробіотичні штами молочнокислих бактерій Української колекції мікроорганізмів Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ - Lactobacillus plantarum 11/16 та L. 

plantarum 195D. 

Тейхоєві кислоти попередньо екстрагували, очищували методами іонообмінної 

хроматографії та ліофілізували. Отримані екстракти досліджували методами інфрачервоної 

спектроскопії та спектроскопії ядерного магнітного резонансу 13C, 1Н та 31Р, а також 

двовимірної спектроскопії COSY та HSQC. Також було досліджено вплив тейхоєвих кислот 

на показники неспецифічного імунітету із використанням білих безпородних мишей та 

клітинної лінії мишей J 774. 

У результаті проведених досліджень встановлено тип та склад тейхоєвих кислот штамів 

L. plantarum 11/16 УКМ B-2694 та L. plantarum 195D. Тейхоєві кислоти обох штамів були 

представлені аланін- та цукровмісними гліцеринфосфатними полімерами. Основною 

відмінністю досліджуваних біополімерів була їх вуглеводна складова, яка представлена 9-ма 

різними цукрами у випадку зразка L. plantarum 11/16, і 4-ма - у L. plantarum 195D. Обидва 

зразки екстрактів тейхоєвих кислот характеризувалися доволі схожими ІЧ-спектрами, у тому 

числі, і зоною фінгерпринту. У них виявлялися смуги поглинання, характерні для 

функціональних груп ОН, СН, C=O, С-С, внутрішньомолекулярних ОН-груп, ефірних 

зв’язків, що характерно для багатоатомних спиртів, цукрів та амінокислотних радикалів; 

також спостерігалися смуги поглинання, що відповідають  групам С-О-Р, С-О, Р=О та α-

глікозидним зв’язкам.  

У результаті дослідження біологічної дії тейхоєвих кислот було відмічено підвищення 

показника фагоцитозу на 13-15% та підвищення проліферації макрофагів на 35-54%. У той же 

час, досліджувані тейхоєві кислоти не впливали на показники функціональної активності 

макрофагів (НСТ-тест) та не проявляли гемолітичної активності по відношенню до 

еритроцитів лабораторних щурів. 
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ВИДОВ COPRINUS S.L. 
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Общеизвестно, что базидиальные грибы являются ценным источником биологически 

активных веществ, в том числе ферментов. Опубликованные данные свидетельствуют о 

значительном потенциале коприноидных грибов относительно ингибирования роста разных 

линий раковых клеток. Из плодовых тел представителей Coprinopsis cinerea, Coprinus comatus и 

пр. были выделены вещества различной химической природы с антиоксидантными, 

антифунгальными, антибактериальными, гипогликемическими и другими свойствами. В 

частности показано, что съедобный вид C. comatus, известный своими органолептическими 

свойствами, обладает выраженным лекарственным эффектом. 

Нами было проведено тестирование наличия ферментов, отвечающих за обмен 

углеводов (амилаза, целлюлаза), липидов (липаза), азотистых соединений (протеаза, нитрат-

редуктаза) и окислительно-восстановительные процессы (лакказа) у 18 штаммов 4 видов родов 

Coprinellus, Coprinopsis и Coprinus разного географического происхождения из Коллекции 

культур шляпочных грибов Института ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины (ІВК): 

Coprinopsis atramentaria 1946, Coprinellus ephemerus – 8, 49, 245; C. сinerea – 200, 262, 

C. comatus – 137, 138, 173, 1544, 1687, 1727, 1930, 2000, 2141, 2237, 2238, 2278. Наличие 

ферментов устанавливали с помощью качественных цветовых реакций (Molitoris, 1986). 

Так, у всех исследованных штаммов, кроме C. atramentaria 1946, была отмечена высокая 

амилолитическая активность, которая проявлялась в образовании бесцветных зон вокруг или 

под колонией гриба после внесения 3% раствора Люголя. Большинство культур (штаммы 8, 49, 

137, 138, 200, 245, 1544, 2000) характеризовались значительной амилолитической активностью 

с максимальной бесцветной зоной (1 см) вокруг колонии у штамма 2000, хотя у отдельных 

штаммов (173, 262 1687, 1727, 1930, 2141, 2238) эта активность была выражена слабо. У 

большинства культур, за исключением штаммов C. atramentaria 1946 и C. comatus 2237, 2238, 

наблюдали наличие целлюлазы, которая возрастала с увеличением времени культивирования, 

причем наибольшая целлюлазная активность проявилась у видов C. ephemerus и C. cinerea. 

У всех исследованных штаммов, кроме C. cinerea 200, 262, реакция на липазу, фермент, 

катализирующий гидролиз триглицеридов, оказалась отрицательной. Для вида C.cinerea 

наличие высокой липазной активности может служить таксономическим критерием для 

идентификации данного вида в стадии анаморфы. 

У всех штаммов не установлена протеолитическая активность. У всех культур, кроме 

C. atramentaria 1946, реакция на нитрат-редуктазу – фермент, принимающий участие в 

восстановлении нитратов до нитритов, также отсутствовала. В то же время штамм 1946 показал 

сильную реакцию при добавлении в среду растворов сульфаниловой кислоты и α-нафтиламина, 

окрашивание среды при этом изменялось на ярко-розовое. 

Реакция на лакказу с помощью чувствительного теста с α-нафтолом у всех 

исследованных штаммов оказалась положительной. 

Таким образом, протеолитическая активность отсутствовала у всех культур. У 

C. atramentaria 1946 отмечена слабая лакказная и выраженная нитрат-редуктазная активность, 

реакция на другие ферменты отсутствовала. У штаммов C. cinerea отмечена высокая липазная 

активность, в то время как у других культур она не наблюдалась. Положительная реакция на 

амилазу, целлюлазу и лакказу оказалась более разнообразной и варьировала в зависимости от 

штамма и времени культивирования. 
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Родіола рожева (Rhodiola rosea L.) є відомою рослиною з адаптогенними 

властивостями, яка широко використовується у народній медицині Азії та Східної Європи, 

зокрема у Західній Україні. Недавніми дослідженнями показано, що препарати, отримані з 

родіоли рожевої, мають не тільки адаптогенні властивості, а також геропротекторні, тобто 

можуть подовжувати життя певних модельних організмів. Механізми, за якими R. rosea 

збільшує стійкість до стресорів та проявляє геропротекторну дію, дотепер залишаються не 

з’ясованими. У даній роботі ми поставили за мету оцінити геропротекторну та адаптогенну 

дію водних екстрактів з кореневища родіоли рожевої на дріжджі Saccharomyces cerevisiae та 

вияснити можливі молекулярні механізми адаптогенної дії препаратів R. rosea.  

У роботі використовували наступні штами S. сerevisiae: YPH250 (дикий тип) і 

похідний від нього Δyap1, дефектний за регуляторним білком Yap1; W303-1A (дикий тип) і 

похідний від нього Wmsn2msn4, дефектний за регуляторними білками Msn2 і Msn4. Клітини 

культивували в живильному середовищі з глюкозою.  

Для вивчення адаптогенної дії R. rosea клітини дріжджів відбирали на експоненційній 

фазі росту та інкубували протягом 2 год з водними екстрактами R. rosea. Після інкубації 

клітини осаджували, ресуспендували у 50 мМ калій-фосфатному буфері (рН 7,0) та піддавали 

дії пероксиду водню протягом 1 год. Життєздатність S. cerevisiae, яких піддавали дії стресу, 

визначали за здатністю клітин утворювати колонії після посіву на чашки Петрі. Визначення 

життєздатності клітин у культурі за умов тривалого інкубування проводили за методикою, 

описаною В. Лонго та колегами. 

У ході проведених дослідів показано, що довготривала інкубація S. cerevisiae YPH250 

з водними препаратами R. rosea модулює тривалість життя клітин дріжджів у залежний від 

концентрації препарату спосіб. Низькі концентрації препарату R. rosea (5 і 20 мкл/мл) 

збільшували хронологічну тривалість життя і репродуктивну здатність клітин S. cerevisiae. За 

концентрації препарату 100 мкл/мл спостерігалося зниження життєздатності клітин у 

стаціонарних культурах дріжджів. Попередня інкубація з низькими концентраціями водного 

препарату R. rosea (0,5 і 1 мкл/мл) виявляла адаптогенну дію по відношенню до S. cerevisiae, 

відібраних в експоненційній фазі росту, підвищуючи стійкість клітин дріжджів до наступної 

обробки пероксидом водню. За вищих концентрацій препарат R. rosea посилював токсичну 

дію пероксиду водню.  

Таким чином, препарати R. rosea будучи корисними за низьких концентрацій, є 

токсичними за високих концентрацій. Такий феномен нелінійної залежної від дози відповіді 

широко спостерігається у медицині і токсикології та носить назву «гормезис». У цьому 

відношенні фітосполуки розглядаються як горметини, які індукують адаптивну відповідь, що 

підвищує резистентність організму до дії різних несприятливих чинників. Відсутність у 

клітин S. cerevisiae білків-регуляторів стресової відповіді – Msn2/Msn4 і Yap1 скасовувала 

позитивний ефект низьких концентрацій препарату R. rosea на стійкість дріжджів до 

пероксиду водню. Тому можна очікувати, що регуляторні білки дріжджів Yap1 і Msn2/Msn4 

можуть відповідати за горметичний ефект препаратів R. rosea у даному модельному 

організмі. 
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Массированное, зачастую неоправданное, применение антибиотиков создает 

селективное давление, которое приводит к неуклонному росту процента устойчивых форм в 

популяциях патогенных микроорганизмов. В рамках программы поиска антибиотиков, 

эффективных в отношении бактерий, устойчивых к применяемым в медицине антибиотикам, 

из образца почвы Краснодарского края нами была выделена бактерия ИНА 01087, 

проявляющая антибиотическую активность в отношении грам-положительных бактерий, в 

том числе в отношении метициллин-резистентных стафилококков, устойчивых к бета-

лактамным антибиотикам (methicillin-resistant Staphylococcus aureus – MRSA), а также в 

отношении тест-штамма Leuconostoc mesenteroides ВКПМ В-4177 с высоким уровнем 

устойчивости к ванкомицину и другим близким гликопептидным антибиотикам группы 

ванкомицина (> 400 мкг/мл).  

Морфо-физиологическое исследование показало, что штамм ИНА 01087 относится к 

роду Bacillus. Для дальнейшей видовой идентификации на основании анализа ДНК 

использовали программу MicroSeq (фирмы Applied Biosystems). Были секвенированы 2 

фрагмента гена 16S рРНК – из его первой (422 нуклеотида) и последней (511 нуклеотидов) 

трети. Сопоставление полученных прочтений с базой данных MicroSeq показало, что штамм 

ИНА 01087 относится к виду B. pumilus с показателем идентичности 99 %.  

Химическая идентификация активного вещества штамма ИНА 01087 с 

использованием методов УФ-, ИК-, масс-спектроскопии и ЯМР показала, что исследуемый 

штамм образует антибиотик амикумацин А, описанный в 1980-е годы. Этот антибиотик – 

один из группы известных природных аналогов, обладающих разнообразным спектром 

биологической активности, включая антибактериальную, цитотоксическую, аскарицидную, 

противоязвенную активность и активность, направленную на подавление роста растений. 

Известно образование амикумацина А представителями двух родственных видов – B. subtilis 

и B. pumilus.  

В настоящее время ценность амикумацина А имеет особое значение в связи с его 

эффективностью в отношении MRSA, а также в отношении бактерий со средним уровнем 

устойчивости к гликопептидным антибиотикам группы ванкомицина (VISA). Нами было 

показано, что амикумацин А также эффективен в отношении штамма L. mesenteroides ВКПМ 

В-4177 с высоким уровнем устойчивости к антибиотикам этой группы. Таким образом, 

амикумацин А является примером «старых новых антибиотиков», востребованных на новом 

этапе. 
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Широке застосування ензимів в промисловості викликає зацікавленість в розробці 

методів і підходів для підвищення функціональності і стабільності ензиму. Одним з методів є 

хімічна модифікація, яка може приводити до зміни їх властивостей, зокрема, субстратної 

специфічності і каталітичної дії ензиму, що спричинює утворення інших продуктів реакції. 

Часто навіть незначні зміни в структурі активного центру ензимів істотно впливають на їх 

стабільність і функціональну активність.   

На особливу увагу заслуговують пептидази, які здатні гідролізувати важкорозчинний 

фібрин, який є основою кров’яних згустків судин. Фібринолітичні пептидази успішно 

застосовуються в тромболітичній терапії, для профілактики і лікування серцево-судинних 

захворювань, а також в складі мийних засобів для видалення нерозчинних білкових 

забруднень, зокрема плям від згустків крові. Фібринолітичні ензими виділено та 

ідентифіковано з різних мікроорганізмів: Streptococcus, Aeromonas, Vibrio, Serratia, Bacillus, 

Actinomycetes, Fusarium, Mucor, Armillaria. Раніше нами була виділена пептидаза B. 

thuringiensis ІМВ В-7324 зі специфічністю до фібрину, вивчено її фізико-хімічні властивості. 

Встановлено, що її молекулярна маса становить 24 кДа, оптимумом дії знаходиться при 

температурі 500С і рН 10,0. Ензим зберігає стабільність в діапазоні значень рН 6,0-10,0 і 

температури від 20 до 500С. З метою підвищення стабільності фібринолітичної пептидази B. 

thuringiensis ІМВ В-7324 було проведено її хімічну модифікацію.  

Гідрофобну хімічну модифікацію пептидази B. thuringiensis ІМВ В-7324 зі 

специфічністю до фібрину проводили за допомогою таких сполук, як цетилтриметил-амоній 

бромід (ЦТАБ) і амінокислот (лізин, аланін, феніланін, лейцин, ізолейцин, серин, аргінін, 

валін, триптофан, глутамінова та аспарагінова кислоти). Гідрофільну модифікацію 

здійснювали з використанням декстрану Т-500, поліетиленгліколю (ПЕГ) 1500 і 20000, 

сервацелу КМ-32 і ДЕАЕ-целюлози. Дослідження стабільності модифікованої пептидази при 

600С протягом 2 год показало, що активність ензиму зберігалася в присутності аланіну, 

феніланіну, ізолейцину і серину. В свою чергу, декстран Т-500, ПЕГ 1500 і ПЕГ 20000 як 

гідрофільні модифікатори здатні були також стабілізувати активність досліджуваного ензиму 

за тих же умов. 

Таким чином, стабілізація фібринолітичної пептидази B. thuringiensis ІМВ В-7324 

шляхом модифікації її гідрофобними і гідрофільними сполуками може бути використана в 

біотехнології при розробці методів зберігання білкових препаратів медичного призначення та 

в складі мийний засобів. 
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Молочнокислі бактерії (МКБ) є представниками корисної мікрофлори людини. Ці 

мікроорганізми відіграють велику роль у життєдіяльності макроорганізму. Антагоністичні 

властивості МКБ є важливою біологічною особливістю їх метаболізму. Здатність 

пригнічувати патогенну та умовно патогенну мікрофлору вважається на даний час основною 

стратегією використання цих мікроорганізмів у складі пробіотиків та продуктах 

функціонального харчування і є однією з найважливіших вимог до пробіотичних 

мікроорганізмів.  

Метою роботи було вивчення у порівняльному аспекті антагоністичних властивостей 

МКБ, виділених від жінок старших вікових груп (50-80 років) здорових та хворих на 

остеопороз. Об`єктами дослідження були 32 штами лактобактерій, ізольовані із вмісту 

дистального відділу кишечника здорових жінок і 42 штами  – від  хворих на остеопороз.  

За морфолого-культуральними ознаками 50% ізольованих штамів були віднесені нами 

до роду Lactobacillus, з яких 35,2% штамів - до групи облігатно гетероферментативних 

лактобацил, 24,3% - до гомоферментативних та 40,5% - до факультативно-

гетероферментативних лактобацил. Тридцять три виділених штами належали до 

молочнокислих коків і були віднесені нами до роду Enterococcus за ознаками здатності 

відновлювати трифенілтетразолію хлорид, рости за температури 10°С та 45°С, в середовищі з 

6,5% NaCl та рН 9,6. 

Для вивчення антагоністичної активності лактобактерій нами було використано 10 

референтних штамів умовно патогенних мікроорганізмів. Встановлено, що ступінь інгібуючої 

дії досліджених культур залежав лише від їх штамової належності. За допомогою пакету 

програм STATISTIСA 10, всі досліджені культури МКБ було розбито на 3 кластера у 

відповідності до ступеня їх антагоністичної активності до референс-штаммів: активні (17 

штамів), середньо активні (27 штамів) та низько активні (30 штамів). Найбільшу активність 

всі культури лактобактерій проявляли по відношенню до B. cereus, P. aeruginosa, P. vulgaris, а 

найменшу - до K. pneumoniae та S. enterica var. Abony. Жодна з культур МКБ не інгібувала 

ріст C. albicans. Специфічною антагоністичною активністю відносно тест-штамів володіли 

лише культури Lactobacillus sp. 157, Lactobacillus sp. 39, Lactobacillus sp. 6, Lactobacillus sp. 

38 та Lactobacillus sp. 55.  

За спектром ферментації вуглеводів з використанням системи для ідентифікації 

бактерій АРІ 50 СН та API 20Strep (Bio Mеrieux, Франція) і програмного забезпечення API 

WEB (Professional) штами 38 та 157 були віднесені до виду L. plantarum, штами 39 та 55 – до 

виду L. acidophilus, штам 6 – до виду L. salivarius var. salivarius, а  штам Enterococcus sp. 74 до 

виду E. faecium. 

Визначено, що антагоністична активність досліджених культур МКБ не залежала від 

стану здоров’я та  віку жінок, а мала лише штамову належність. 
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Целюлолітичні системи, склад і активність їх окремих компонентів, що продукуються 

різними мікроорганізмами, варіюються в широких межах. Нині найперспективнішими 

продуцентами целлюлаз з точки зору їх промислового використання є міцеліальні гриби 

наступних родів: Aspergіllus, Corіolus, Eupenіcіllіum, Fusarіum, Penіcіllіum, Phanerochaete, 

Physarіum, Sporotrіchum, Trіchoderma, Vertіcіllіum та ін. 

Індивідуальні властивості целлюлазних комплексів у значній мірі залежать від таких 

факторів, як рН і температурний оптимум дії, тобто стабільності дії ферментів у конкретних 

умовах застосування.  

Підвищена термостабільність ферментів зумовлює ряд переваг їх використання у 

біокаталітичних технологіях, отже актуальним є дослідження властивостей ферментних 

систем саме термотолерантних мікроміцетів. 

Метою дослідження було визначення впливу температури й рН на активність і 

стабільність ферментів целюлолітичного комплексу, що продукуються термотолерантним 

штамом мікроміцетів Corynascus sp. 2006 327н з Української колекції мікроміцетів Інституту 

мікробіології і вірусології НАН України.  

Вирощування продуцента проводили у колбах Ерленмейєра об’ємом 750 мл при 

температурі 42°С й постійному перемішуванні протягом 4 діб на середовищі, підібраному 

нами раніше для максимального біосинтезу целлюлолитических ферментів. Як посівний 

матеріал у колби вносили 10% 3-х добового інокуляту. Культуральну рідину від міцелію 

відокремлювали фільтруванням, на стадіях одержання ферментного препарату – 

центрифугуванням на лабораторній центрифузі LU-418 протягом 15 хв та частоті обертання 

ротора 3000 об/хв. 

Ендоглюканазну активність визначали віскозиметричним способом за здатністю 

фермента знижувати в'язкість 0,3%-го розчину натрієвої солі карбоксиметилцелюлози (Nа-

КМЦ з ступенем заміщення 65,3 і ступенем полімеризації 347).  

Результати проведених досліджень показали значну термостабільність ендоглюканази з 

Corynascus sp. 2006 327н в діапазоні температур 40...700С, оптимум дії якої припадає на 

600С. Разом з тим ендоглюканаза з Corynascus sp. 2006 327н виявила широкий діапазон рН-

стабільності: протягом 3 годин інкубування фермент зберігав понад 80% від початкової 

активності в діапазоні рН 4,0...7,0. За високих лужних значень (рН 8,0) спостерігали 

інактивацію ендоглюканази з Corynascus sp. 2006 327н на 20% лише через 2 години інкубації. 

Визначення оптимальних умов дії ендоглюканази з Corynascus sp. 2006 327н показало, 

що оптимум температури для даного ферменту складає 600С, а оптимальне значення рН – 

6,0. 

Отримані експериментальні дані свідчать про високу стабільність компонента 

целюлолітичного комплексу ферментів мікроміцета Corynascus sp. 2006 327н за підвищених 

значень температури та у широкому діапазоні рН, що свідчить про потенційні можливості 

широкого використання досліджуваного ферментативного комплексу у різних технологічних 

процесах, зокрема у кормовиробництві. 

mailto:evgomel@gmail.com


Секція 2: «Фізіологія, біохімія, генетика і молекулярна біологія мікроорганізмів» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 115 

ДЕЯКІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕНДОГЛЮКАНАЗ З 

ТЕРМОТОЛЕРАНТНОГО МІКРОМІЦЕТА CORYNASCUS SP. 2006 
 

Омельчук Є.О., Чернюк Б.В., Айзенберг В.Л., Стойко В.І. 
 

Національний університет харчових технологій,  

вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна,  

E-mail: info@nuft.edu.ua 

 

Останні роки ведуться активні дослідження термотолерантних штамів-продуцентів 

целюлаз, які володіють явною термостабільністю при високих температурах. Новий 

перспективний штам Corynascus sp. 2006 - активний продуцент целюлолітичних ферментів. 

Даний штам був отриманий внаслідок ступеневого скринінгу серед термотолерантних 

мікроміцетів з колекції культур відділу фізіології та систематики мікроміцетів Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Основною перевагою даного 

штаму є його термотолерантність. Тобто даний штам здатен до синтезу термостабільних 

целюлаз. Властивості даного мікроміцета та целюлозолітичних ферментів, які він синтезує, 

дає можливість стверджувати про перспективу промислового використання у процесах 

біоконверсії рослинної сировини та її відходів для отримання практично цінних 

напівпродуктів чи продуктів ферментативного гідролізу. 

Культивування мікроміцету здійснювали протягом 4 діб за температури 42°С на 

поживному середовищі такого складу, г/л: вівсяна солома – 20; NН4NO3 – 2; KH2PO4 – 1; 

MgSO4 – 0,5; KСl – 0,5; FeSO4∙7Н2О – 0,01. Вівсяна солома виступала одночасно як індуктор 

синтезу ендоглюканази та єдине джерело вуглецю. 

Біомасу від культуральної рідини відділяли центрифугуванням на лабораторній 

центрифузі LU 418 при 3000 об/хв. протягом 30 хв. 

Оптимальні температурні умови активності ендоглюканази з Corynascus sp. 2006 

визначали за стандартних умов проведення реакції в діапазоні температур 40-900С з 

інтервалом 10°С.  

Термостабільність визначали інкубуванням ферментного розчину протягом 30, 60, 90, 

120, 150 та 180 хв у діапазоні температур 40-900С з інтервалом 10°С з наступним 

визначенням ендоглюканазної активності в стандартних умовах. 

Ендоглюканазну активність (СМС) визначали за допомогою віскозиметра Освальда за 

зниженням в’язкості 0,3%-вого розчину Na-КМЦ. 

Дослідження впливу температури на ендоглюканазну активність культуральної рідини 

показало, що температурний оптимум дії спостерігається при 600С. Стабільність 

ферментативної активності зберігається на рівні 93% від початкової протягом чотирьох год 

інкубації при 400С. При 500С в таких же умовах спостерігається помірна втрата активності, 

що свідчить про стабільність ендоглюканази при температурах від 40 до 500С. При 600С 

інактивація ферменту відбувається після 60 хв інкубації.  
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З метою створення біологічних засобів захисту рослин як від бактеріозів, так і від комах 

шкідників були проведені експериментальні дослідження з виділення штамів бактерій роду 

Bacillus із рiзних екологiчних ніш, у тому числі з культивованих їстівних грибів, з субстрату, на 

якому вирощували гриби, з грибних комариків Bradysia pilistriata.  

Метою роботи було вивчення складу жирних кислот бактерій роду Bacillus патогенних до 

комах шкідників грибів та їх ідентифікація. 

Жирнокислотний аналіз досліджуваних штамів проводили з використанням автоматичної 

системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock (MIDI, USA) на базі газового хроматографа 

Agilent 7890 (Agilent Technologies, USA). Пробопідготовку  та хроматографічне розділення 

метилових ефірів жирних кислот проводили згідно [1]. 

Для підтвердження групової належності та визначення видоспецифічності застосовували 

метод мультиплексної ПЛР з використанням B. cereus групоспецифічних праймерів до гену 

groEL та В. thuringiensis видоспецефічних праймерів до гену gyrB. Реакцію ПЛР проводили 

згідно [2].  

Показано, що домінантними в жирнокислотних профілях були С15:0 iso (27,3-35,5%) 

ізомери С16:1 (12,2-14,4%), С13:0 iso (7,6-10,2%) в менших кількостях виявлені С14:0 iso (3,5-

7,3%), С14:0 (4,3-5,6%), С15:0 anteiso (4,3-5,2%), С16:0 iso (4,1-6,4%), С16:0 (2,7-4,1%), ізомери 

С17:1 iso (1,8-6,2%), С17:0 iso (4,1-6,3%), жирні кислоти С12:0 iso, С12:0, С13:0 anteiso, С17:0 

anteiso, С17:1 anteiso - до 1% від загальної суми площ піків.  

Автоматичною системою ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock (MIDI, USA) 

ідентифіковано Bacillus cereus – штам 14, Bacillus cereus – штам 15, B.thuringiensis – штам 29. 

Міжштамову гетерогенність досліджували методом ПЛР з праймером М13 згідно [3] та 

шляхом аналізу профілю загально-клітинних білків методом вертикального електрофорезу за 

Laemmli [4].  

В результаті мультиплексної ПЛР для штамів 14, 15 та 29 була виявлена присутність 

ампліконів групоспецифічних для B. cereus (близько 400 пн) та видоспецифічних В. thuringiensi 

(близько 299 пн). 

Показано, що штами 14 та 29 мали схожий профіль ПЛР продуктів праймера М13 (7 

продуктів). Профіль штаму 15 відрізнявся від попередніх та характеризувався більшою кількістю 

ампліконів (10). 

Аналіз профілю загально-клітинних білків штамів 29 та 14 не виявив відмінностей в складі 

мажорних білків. Були виявлені субодиниці з молекулярною масою близько 60, 20 та менше 14 

кДа. Штам 15 визначався меншою інтенсивністю полоси з молекулярною масою 20 кДа, та 

присутністю мажорного білка з масою близько 25 кДа. 
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Одним из экологически безопасных методов защиты растений от фитофагов является 

использование препаратов на основе энтомопатогенной бактерии Bacillus thuringiensis (Bt). 

В нашей работе были изучены новые штаммы из коллекции отдела микробиологии 

Института сельского хозяйства Крыма НААН, производственные штаммы – биоагенты 

препаратов, типовые штаммы B. thuringiensis разных серотипов.   

Нами были использованы микробиологические, биохимические и молекулярно-

биологические методы. Сбор и хранение насекомых, выделение штаммов, определение их 

морфологических признаков, идентификацию проводили общепринятыми методами. 

Первичная оценка эффективности новых штаммов была проведена в лабораторных опытах на 

личинках колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata, Coleoptera) младшего возраста. Для 

проведения молекулярно-биологических исследований данных штаммов и подтверждения их 

принадлежности к роду Bacillus применялись анализ нуклеотидной последовательности гена 

16S рРНК и методы AP-ПЦР: Rep-ПЦР (ERIC-ПЦР, BOX-ПЦР), а также новый метод - 

saAFLP.  

Из трупов имаго картофельной моли в период эпизоотии выделен новый штамм Bt 

0376 р.о., штамм Bt 408 выделен из трупа имаго зерновой моли. Показана высокая 

энтомопатогенная активность штаммов против личинок Leptinotarsa decemlineata, что стало 

основанием для проведения дальнейшего изучения их биохимических и генетических 

свойств. Были проведены необходимые биохимические реакции. В целом было 

проанализировано 15 признаков штаммов Bt. Кластерный анализ показал высокий уровень 

сходства (S) штаммов Bt І серотипа и Bt 0376 р.о., а также Bt X серотипа и штамма Bt 408 

между собой (0,7 < S ≤ 1,0) — 0,88. Для уточнения филогенетических взаимоотношений 

исследуемых штаммов нами были применены генетические методы исследования. На 

основании анализа нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК и gyrB все 

исследуемые штаммы были отнесены к роду Bacillus, группе B. cereus. С помощью 

сравнительного анализа нуклеотидной и аминокислотной последовательностей было 

уточнено таксономическое положение изучаемых штаммов и показано, что они относятся к 

виду Bt. Однако не удавалось выявить генетических различий, которые бы позволили 

разделить исследуемые штаммы, например, Bt 0376 р.о и Bt 408. Поэтому для выявления 

различий между близкими штаммами бактерий внутри вида были применены метод 

геномного фингерпринтинга – saAFLP. Показано, что типовые и референтные штаммы Bt 

sbsp. thuringiensis, Bt 0408, а также штамм Bt 0376 p.o., который также имел уникальную 

полосу, отличающую его от спектров штаммов группы, относятся к одному кластеру. 

Следует отметить, что штамм Bt 0376 р.о. хотя и был сгруппирован в данный кластер, был 

удален от других штаммов группы, вследствие наличия уникальных полиморфных 

признаков. Данные признаки в дальнейшем планируется изучить, определить нуклеотидную 

последовательность и, возможно, использовать в качестве маркера для диагностики или 

идентификации. 
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Одним з маловивчених феноменів при старінні культур дріжджів є розвиток 

адаптивного вторинного росту - появи більш пристосованих до несприятливих умов 

клітинних субпопуляцій. Вважають, що передумовою вторинного росту повинно бути 

зростання нестабільності геному клітин вихідної культури. Наявність точкової мутації cdc13-

1 при температурі понад 26 ºС призводить до різкого зменшення розміру теломерних ділянок 

хромосом дріжджів, внаслідок чого спостерігається загальна дестабілізація геному мутантних 

клітин та активуються механізми зупинки клітинного циклу та апоптозу. Метою нашої 

роботи було дослідження впливу дестабілізації теломерних ділянок хромосом на розвиток 

вторинного росту в колоніях дріжджів Saccharomyces cerevisiae. 

Досліджуваний гаплоїдний штам S. cerevisiae DLY1108 (похідний штаму W303), що 

несе мутацію cdc13-1, культивували на поживному середовищі YPD при температурі 22
0
С 

або 28
0
С протягом 30 діб. На цитологічних препаратах оцінювали розмір клітин та їх 

морфологію. За допомогою люмінесцентної мікроскопії (прижиттєве фарбування барвниками 

DAPI та пропідієм йодидом) оцінювали стан ядерного та мітохондріального геномів та 

життєздатність клітин. Методом серійних розведень проводили фенотиповий аналіз 

виділених клонів вторинного росту. 

Після культивування дріжджів протягом доби при 28
0
С спостерігали значне 

збільшення гетерогенності клітинної популяції: були присутні гігантські клітини, у клітинах, 

що брунькуються, розмір дочірньої клітини досягав розміру материнської, були наявні 

клітини з великою кількістю бруньок, що вказує на суттєві порушення регуляції клітинного 

циклу. Для клітин також були характерними значні порушення стану ядерного геному: 

присутні ядра неправильної форми, наявні багатоядерні клітини та без’ядерні великі бруньки, 

також спостерігалась фрагментація ядерного матеріалу, що свідчить про проходження 

апоптозних процесів. В культурах клітин, які культивували при 22
0
С, таких порушень 

зареєстровано не було. 

Поява перших ознак вторинного росту на колоніях була зареєстрована на 13 добу. При 

подальшому культивуванні його інтенсивність та розповсюдження по колонії значно 

залежали від температури: при 22
0
С вторинний ріст був незначним та повільним, але при 

зростанні температури до 28
0
С вторинний ріст інтенсивно поширювався по поверхні колоній. 

Аналіз цитологічних препаратів показав, що при 28
0
С протягом періоду культивування 

зберігався високий рівень гетерогенності клітинної культури. При цьому було зареєстровано 

появу субпопуляцій клітин, які мають типові розміри та форму, округлі ядра і добре 

розвинений мітохондріальний геном, що є характерним для культур, які ростуть при 

оптимальних умовах. При фенотиповому аналізі клонів вторинного росту було виявлено, що 

життєздатність та швидкість росту клітин при 28
0
С залежить від температури, при якій 

вторинний ріст було утворено, при цьому здатність до росту при 370С, яку виявляє вихідний 

штам W303, не поновлюється.  

Таким чином, дестабілізація теломерних ділянок хромосом внаслідок cdc13-1 мутації 

призводить до активного розвитку вторинного росту. Механізми адаптації клонів вторинного 

росту до несприятливих умов на фоні загального зростання нестабільності геному клітин 

вихідної культури обговорюються. 
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Забруднення навколишнього середовища нафтою і нафтопродуктами є однією з 

основних екологічних проблем сучасності. У зв’язку з постійно зростаючими обсягами 

видобутку нафти в багатьох країнах світу фіксують і збільшення ступеня забруднення 

ґрунтових і водних екосистем цими полютантами. На даний час найбільш ефективними 

визнані мікробіологічні методи біоремедіації нафтозабруднених об’єктів, основою яких є 

збільшення кількості вуглеводнеокиснювальних мікроорганізмів у забрудненому середовищі. 

Застосування цих методів часто є єдиною можливістю відновлення екологічної рівноваги на 

забруднених територіях без порушення природних біоценозів. 

Порівняльний аналіз мікробних спільнот чистих і нафтозабруднених ґрунтів України 

показав значне переважання в останніх представників родів Rhodococcus і Gordonia, серед яких 

найбільша частина штамів належала до видів Rhodococcus erythropolis і Gordonia rubripertinctа. 

На основі скринінгу активних деструкторів вуглеводнів нафти серед ізольованих і колекційних 

вуглеводнеокиснювальних мікроорганізмів нами були відібрані штами, які належать до 

актинобактерій видів Rhodococcus erythropolis, Dietzia maris, Gordonia rubripertinctа і 

грамнегативних бактерій Acinetobacter calcoaceticus. Показано, що вказані штами здатні до 

утилізації майже всіх компонентів нафти, включаючи і її найбільш важкоокиснювальні фракції 

– нафтові олії. Встановлено, що процес засвоєння актинобактеріями вуглеводнів 

супроводжується значним підвищенням (у 6-15 разів) гідрофобності клітинної поверхні і 

синтезом клітиннозв’язаних поверхнево-активних речовин (біоПАР), які проявляють 

емульгувальні властивості і утворюють прямі стійкі емульсії типу «масло у воді». У складі цих 

речовин переважають гліколіпіди (моно- і диміколати трегалози), які знижують поверхневий 

натяг води до 45,3-49,0 мН/м. Досліджені штами зберігають високу активність у середовищах з 

широким діапазоном мінералізації (1-7 г/л), кислотності (від рН 4,5 до рН 9,0) і температури 

(від +4 до +420С); вони проявляють стійкість до концентрації сірки 0,2-4,0 мг/мл і засвоюють 

фенол при його концентрації у середовищі 750 мг/л. Важливою екологічною характеристикою 

актинобактерий є їх здатність до деструкції вуглеводнів в мікроаеробних умовах у присутності 

нітратів. Показано, що ці бактерії можуть окиснювати вуглеводні не тільки на межі розділу фаз 

вуглеводень-вода, але й проникати безпосередньо у нафтову плівку, що дозволяє більш 

ефективно проводити деструкцію нерозчинних у воді субстратів. 

На відміну від актинобактерій штам A. cаlcoaceticus характеризується початковим ви-

соким рівнем гідрофобності клітинної поверхні (99 %). У процесі культивування на сере-

довищах з вуглеводнями він утворював позаклітинні біоПАР, які знижували поверхневий 

натяг у середовищі до 39 мН/м і формували зворотну стійку емульсію типу «вода у маслі». За 

хімічним складом ці біоПАР відносяться до «емульсанів» – складних комплексів 

гетерополісахаридів, що містять жирні кислоти і протеїни. 

Створені на основі досліджених штамів і нафтопоглинальних сорбентів комплексні 

біопрепарати «Родойл» (включає актинобактерії і ацінетобактер) і «Еколан-М» (включає 

актинобактерії) показали високу ефективність у біорекультивації забруднених вуглеводнями 

нафти ґрунтів та очищенні від них води. Встановлено, що біохімічна трансформація нафти і 

нафтопродуктів у результаті впливу мікроорганізмів препаратів підпорядковується, з точки зору 

екології, звичайним природним процесам і задовольняє санітарно-гігієнічним вимогам 

біоремедіації забруднених нафтою екосистем. 
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Багато мікроорганізмів утворюють вторинні метаболіти (пігменти, антибіотики, вітаміни та 

ін.), які представляють значний практичний інтерес. Особливо цінним об'єктом дослідження є 

пігменти бактерій, через можливе використання їх індикаторних властивостей, а також і через 

нез'ясованність питання про їхнє функціональне призначення. У роботах деяких дослідників 

(Жданова, 1988) вказується на те, що пігменти грибів (меланіни) здатні брати участь у 

різноманітних окислювально-відновних реакціях, а меланінвмісні організми легше адаптуються 

до несприятливих умов середовища. До теперішнього часу опубліковано багато робіт з вивчення 

акумуляції й адсорбції металів клітинами бактерій, грибів і рослин, однак практично немає 

досліджень про вплив важких металів (ВМ) на пігментсинтезуючу здатність бактерій.  

Тому метою нашої роботи було встановлення вірогідної ролі пігментів та їх попередників 

в механізмі захисту бактерій в умовах «металевого» стресу.  

Як було показано в наших попередніх дослідженнях, пігментсинтезуючі бактерії в умовах 

тривалого «металевого» стресу знижують свою пігментсинтезуючу активність із ростом 

концентрації металів в середовищі, або ж повністю втрачають цю здатність, і на певному 

концентраційному рівні спостерігається поява безлічі безбарвних колоній. Відзначалося також, 

що між втратою пігментсинтезуючої здатності та повним інгібуванням росту культури 

спостерігається деякий концентраційний інтервал. Результати наших досліджень переконують у 

тому, що втрата пігментсинтезуючої здатності  під дією ВМ носить універсальний характер і є 

відповіддю бактеріальної клітини на дію стресового фактора (Рильський, 2007, 2008). 

Відомо, що одним з безпосередніх попередників у синтезі продигіозіну є пролін, який 

може утворювати з іонами ВМ хелатні комплекси, що виключає подальшу участь попередника в 

ланцюзі синтезу пігменту. У цьому випадку попередник виконує функцію захисту клітини, 

зв'язуючи ВМ, що перебувають у непомірно високій концентрації та створюють стресову 

ситуацію. При перевірці даного припущення було встановлено, що в присутності проліну синтез 

пігменту у S. marcescens здійснювався при тій концентрації металу, при якій в середовищі без 

проліну він інгібувався. Це свідчить про те, що доданий пролін не весь піддався субстратному 

хелатуванню і його надлишок був використаний бактеріями як попередник у синтезі 

продигіозіну.  

Однак явище стійкого зниження пігментсинтезуючої здатності на певному 

концентраційному рівні металів може вказувати на те, що, можливо, існує інший механізм 

реагування бактеріальної клітини на стресовий фактор, і в цьому механізмі безпосередню й 

основну роль виконують попередники синтезу пігментів або самі пігменти. На нашу думку, вони 

стають «пастками» потоку вільних радикалів, що утворюються під дією стресових факторів. 

Аналіз хімічної природи речовин, що беруть участь у синтезі продигіозіну, показує, що серед них 

є речовини, які мають активні центри, здатні реагувати з вільними радикалами. Такими центрами 

є метиленові групи (-СН2–), що перебувають в α-положенні стосовно подвійного зв'язку 

(Степаненко, 1981; Петров, 2002).  

Таким чином, пігменти та їхні попередники можуть приймати на себе функцію захисту 

клітини та дозволяють «пережити стрес» в безпігментному стані. Концентраційний інтервал від 

моменту втрати пігменту до повного інгібування життєдіяльності клітини і є той запас міцності 

клітини, що дарує їй синтез пігментів. 
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Гликолиз является центральным катаболическим и энергетическим путем для многих 

про- и эукариот. Ферменты гликолиза, ведущего к расщеплению глюкозы и синтезу двух 

молекул АТФ, были описаны около ста лет назад, однако по мере секвенирования геномов 

микроорганизмов появляются данные о существенных модификациях этого пути, а также 

неоднозначности роли и происхождения его ферментов у прокариот. Метанотрофы являются 

уникальной специализированной группой бактерий, не растущих на полиуглеродных 

субстратах и использующих метан в качестве единственного источника углерода и энергии. 

Одним из объяснений облигатной зависимости метанотрофов от метана в течение нескольких 

десятилетий считалось наличие ряда «метаболических» блоков в путях центрального обмена, 

например, отсутствие активностей пируваткиназы (ПК). Однако анализ доступных в DataBase 

аннотированных геномов выявил наличие у облигатных метанотрофов предполагаемого гена 

пируваткиназы. В данной работе были изучены биохимические свойства рекомбинантной ПК 

из облигатного галоалкалофильного метанотрофа Methylomicrobium alcaliphilum 20Z, 

реализующего рибулозомонофосфатный (РМФ) путь С1 ассимиляции, и проведен 

филогенетический анализ гликолитических ферментов метанотрофов. 

ПК-Убиквитин-His6 из Mm. alcaliphilum 20Z – гексамер, К+-независимая, с удельной 

активностью около 7 Е/мг белка при оптимальном рН 7,5. Интересно, что в присутствии 

интермедиатов реакций РМФ цикла (глюкозо-6-фосфата, фруктозо-6-фосфата, рибозо-5-

фосфата, рибулозо-5-фосфата и эритрозо-4-фосфата) активность этого фермента возрастала 

примерно в 20 раз. Следовательно, у Mm. alcaliphilum 20Z интермедиаты РМФ цикла 

являются мощными активаторами пируваткиназы, катализирующей одну из реакций 

образования АТФ в гликолизе. Напротив, в присутствии АТФ, ФФн и Фн относительная 

активность фермента составила соответственно 12, 14 и 11 %, однако при добавлении 

активаторов (фруктозо-6-фосфата или рибозо-5-фосфата) эффект ингибирования исчезал. 

Ранее в экстрактах клеток Mm. alcaliphilum 20Z было показано наличие активности 

1,3-фосфоглицераткиназы, следовательно, у данного метанотрофа функционируют обе 

реакции субстратного фосфорилирования. При этом у Mm. alcaliphilum 20Z и большинства 

облигатных метанотрофов другую регуляторную стадию гликолиза – фосфорилирование 

фруктозо-6-фосфата до фруктозо-1,6-бисфосфата, катализирует 6-фосфофруктокиназа, 

использующая ФФн, но не АТФ в качестве донора фосфата. Следовательно, ввиду отсутствия 

потребления АТФ в реакции фосфорилирования фруктозо-6-фосфата и наличия двух реакций 

синтеза АТФ, гликолиз у метанотрофных бактерий протекает более эффективно, чем в 

классическом варианте у гетеротрофов. 

Проведенный анализ генома Mm. aclaliphilum 20Z выявил гены, кодирующие 

ферменты каждой стадии гликолиза, причем для некоторых реакций выявлено несколько 

ферментов, способных их катализировать. Кроме того, штамм имеет собственную плазмиду, 

в которой присутствует гены для альдолазы I класса и кофакторзависимой 

фосфоглицератмутазы, отсутствующие у других метанотрофов. Избыточность 

гликолитических ферментов указывает на важность этого пути в метаболизме Mm. 

aclaliphilum 20Z, что может быть связано с галофильной природой метанотрофа.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-32122. 
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На сьогодні існує багато чинників, які гальмують розвиток агропромислового 

комплексу і є причинами падіння урожайності сільськогосподарських культур, зокрема 

фітопатогенні міцеліальні гриби.  

З огляду на це, розробка засобів захисту рослин від фітопатогенних мікроміцетів і 

зокрема A. alternata є надзвичайно актуальним завдвнням. 

Раніше нами був виконаний системний скринінг серед широкого загалу мікроміцетів 

за антибіотичними, фунгіцидними та фітотоксичними, в тому числі й гербіцидними 

активностями. За результатами скринінгу щодо фунгіцидних властивостей було відібрано 3 

найбільш активних штами, які і стали предметом наших подальших досліджень.  

Об’єктами дослідження були екстракти культуральних фільтратів активних штамів 

мікроміцетів (Aspergillus niveus 2411, Myrothecium cinctum 910, Penicillium sp. 10-51), які 

отримували шляхом їх триразової екстракції хлороформом (1:5). 

Як тест-системи використовували 27 штамів A. alternata, з яких 13 були 

фітопатогенними і 14 – ендофітними культурами 

Фунгістатичну активність екстрактів визначали загальноприйнятим методом дисків. 

Екстракт M. cinctum 910 продемонстрував максимальний рівень активності і чутливими до 

метаболітів цього гриба виявились 15 тест-штамів. Зокрема, слід відзначити активність 

екстракту гриба щодо штамів A. alternata 16832, 16830, 16866, адже зони затримки росту цих 

ізолятів були більші ніж  30 мм.   

Менш активними були екстракти інших грибів. Так, екстракт Penicillium sp. 10-51 

проявляв антифунгальну дію щодо 6 фітопатогенних ізолятів A. alternata та 3 ендофітних 

штамів. Зони затримки росту тест-культур були в межах від 10 до 29 мм. 

Найменш активним серед досліджених мікроміцетів виявився екстракт A. niveus 2411, 

який проявляв антифунгальну активність щодо шести тест-культур.  

Слід зауважити, що серед тест-штамів A. alternata п’ять виявились резистентними 

щодо дії активних метаболітів досліджуваних грибів. Поряд з цим, не було засвідчено різниці 

в чутливості до екстрактів грибів між фітопатогенними та ендофітними штамами A. alternata.  

З огляду на актуальність розробки засобів захисту рослин від фітопатогенів, можна 

підсумувати, що активні компоненти досліджених нами екстрактів, при певному комплексі 

додаткових досліджень, можуть мати перспективи для подальшого дослідження та 

практичного застосування.  
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Останні десятиліття характеризуються своєрідним вибухом у дослідженні біології 

карбонільного та оксидативного стресів у галузях біохімії та медицини. Це зумовлено тим, 

що при перевищенні стаціонарної концентрації активних карбонільних сполук (АКС) та 

активних форм кисню (АФК) зростає інтенсивність неензиматичних процесів і, як наслідок, 

організм зазнає стресу. Відомо, що АКС та АФК задіяні у патогенезі багатьох захворювань та 

можуть прискорювати процеси старіння. З іншого боку, вільні радикали та інші активні 

форми відіграють важливу роль у функціонуванні живих організмів, оскільки впливають на 

біохімічні та фізіологічні процеси через регуляцію експресії генів. У зв’язку з цим у живих 

організмів є спеціалізовані системи генерації активованих форм. Водночас, активні форми 

екзогенного походження у низьких концентраціях також можуть брати участь у регуляторних 

процесах.  

Інтенсивність неензиматичних процесів істотно залежить від швидкості метаболізму, 

зокрема вуглеводів. Добре відомо, що дієта ссавців, багата на вуглеводи, призводить до 

розвитку багатьох захворювань та ускладнень. Карбонільний та оксидативний стреси 

вважаються однією з ймовірних причин виникнення таких станів. Проте, на відміну від 

білків, ліпідів та нуклеїнових кислот, зв’язок між обміном вуглеводів та неензиматичними 

процесами вивчений недостатньо. 

У наших експериментах, проведених в системах in vitro та in vivo, з використанням 

безклітинних препаратів та цілісних клітин дріжджів Saccharomyces cerevisiae, показано, що 

обмін вуглеводів тісно пов’язаний з неензиматичними процесами, які практично не 

контролюються клітиною. Причому інтенсивність генерації АКС та АФК та неензиматичних 

процесів залежить від типу вуглеводу та його концентрації. Особлива увага приділена 

специфіці участі глюкози та фруктози у неензиматичних реакціях як карбонілюючим 

агентам, а також певним системам захисту клітин від активних карбонільних сполук і 

координації цієї відповіді з гомеостазом активних форм кисню.  
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Устойчивость к антибиотикам у представителей симбионтной кишечной микрофлоры, в 

том числе бактерий рода Bifidobacterium, может быть обусловлена присутствием генов 

антибиотикорезистентности, которые потенциально способны передаваться другим 

микроорганизмам, в том числе патогенным и условно-патогенным. В настоящее время 

Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) ввело ограничения по 

использованию в составе пробиотиков и продуктов питания штаммов бифидобактерий, 

устойчивость которых к ряду антибиотиков превышает установленные значения. Согласно 

нормам EFSA, минимальная ингибирующая концентрация (МИК) ампициллина для 

бифидобактерий не должна превышать 2,0 мкг/мл, гентамицина – 64,0 мкг/мл, стрептомицина 

– 128,0 мкг/мл, хлорамфеникола – 4,0 мкг/мл, тетрациклина – 8,0 мкг/мл, эритромицина – 

0,5 мкг/мл. Нормы МИК для перечисленных антибиотиков рассчитаны, исходя из данных, 

полученных при изучении антибиотикорезистентности типовых культур и природных изолятов 

бифидобактерий, и являются усредненными показателями природной устойчивости к 

конкретным антибиотикам, характерной для представителей рода Bifidobacterium в целом. 

Штаммы бифидобактерий, антибиотикоустойчивость которых превышает указанные значения, 

должны проверяться на наличие генов антибиотикорезистентности, которые могут иметь 

хромосомную или плазмидную локализацию. 

Цель данной работы – исследование антибиотикоустойчивости коллекционных, вновь 

выделенных, а также входящих в состав ряда пробиотиков и кисломолочных продуктов 

штаммов бифидобактерий. 

Изучение антибиотикоустойчивости бифидобактерий показало, что они резистентны к 

аминогликозидам (гентамицин, стрептомицин), антибиотикам широкого спектра действия 

(тетрациклин, хлорамфеникол), чувствительны к β-лактамным антибиотикам (ампициллин, 

пенициллин) и препаратам, действующим на грамположительные бактерии (грамицидин, 

линкомицин, эритромицин). Полученные результаты согласуются с данными литературы о 

том, что для представителей рода Bifidobacterium характерна устойчивость к антибиотикам из 

группы аминогликозидов и чувствительность к β-лактамным препаратам. Резистентность 

бифидобактерий к аминогликозидам обусловлена отсутствием у них транспорта лекарствен-

ных препаратов, опосредованного цитохромами. Низкую устойчивость бифидобактерий к 

препаратам пенициллинового ряда связывают с отсутствием у них ß-лактамаз, участвующих 

в расщеплении ß-лактамных антибиотиков.  

Для тестируемых штаммов бифидобактерий МИК хлорамфеникола составлял 1,0–

4,0 мкг/мл, эритромицина – 0,05-0,5 мкг/мл, ампициллина – 0,3-2,0 мкг/мл, что соответствует 

требованиям EFSA. В то же время отмечались существенные различия в устойчивости 

анализируемых штаммов к гентамицину (МИК 30-200 мкг/мл), стрептомицину (80-250 

мкг/мл), тетрациклину (2,5-10,0 мкг/мл). Устойчивые и чувствительные к перечисленным 

антибиотикам культуры бактерий рода Bifidobacterium с равной частотой (~10 %) 

обнаруживались среди коллекционных, вновь выделенных и производственных штаммов. 

Для оценки безопасности бифидобактерий, а также изучения генетических аспектов 

антибиотикорезистентности данных микроорганизмов, планируется дальнейшее тестирова-

ние исследуемых штаммов на присутствие генов антибиотикоустойчивости, установление их 

локализации и определение нуклеотидной последовательности.  
Работа выполнена в рамках межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС 

«Инновационные биотехнологии». 
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Биоконверсия и широкое использование ежегодно возобновляемых растительных 

отходов, содержащих до 40 % тяжело разрушаемой и мало используемой целлюлозы, 

является одной из ключевых отраслей биотехнологии. Коммерческие ферменты для 

биоконверсии целлюлозосодержащих материалов в простые легкоусвояемые сахара 

малодоступны из-за их высокой стоимости, что препятствует их широкому внедрению в 

практику. В связи с этим актуальным представляется поиск эффективных штаммов 

микроорганизмов, способных продуцировать различные гидролазы, среди которых особый 

интерес представляет комплекс целлюлозолитических ферментов. 

В течение 2012-13 гг. в научно-производственной лаборатории «ООО КрымБио» 

проводили скрининг штаммов почвенных микроорганизмов, выделенных из различных 

природных источников, обладающих способностью к продуцированию целлюлозолитических 

ферментов.  

По результатам проведенных исследований выделен ряд штаммов (S 235, S236, S237, 

S238, S239) с выраженной целлюлозолитической активностью. Методом сравнительного 

анализа последовательности генов 16S рРНК подтверждено их таксономическое положение и 

они идентифицированы как Verrucosispora gifhornensis (S235), Microbacterium oxydans (S236) 

и Pseudomonas mendocina (S237, S238, S239).  

По результатам проведенных исследований физиолого-биохимических особенностей 

указанных штаммов они являются перспективными как источники целлюлозолитических 

ферментов, или как активная составляющая биопрепаратов, предназначенных для 

биоутилизации целлюлозосодержащих материалов. 
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Актуальність пошуку нових продуцентів целюлаз визначається потребами розвитку 

сучасних біотехнологій, зокрема в виробництві біоетанолу другого покоління. При створенні 

новітніх технологій, в основі яких лежить деструкція природних субстратів, перспективним є 

застосування мультиферментних комплексів. Відомо, що синтез глікозил-гідролаз у 

мікроміцетів відбувається з мультикопійних генів, які регулюються різними індуцибельними 

механізмами. Природні целюлозовмісні субстрати, як джерела вуглецю, слугують активними 

індукторами синтезу цих ферментів, однак ускладнюють оптимізацію складу поживного 

середовища. 

Для визначення оптимальних співвідношень компонентів поживних середовищ на 

основі природних субстратів використовуються комп’ютерні методи математичної 

статистики. Вперше для оптимізації двох компонентів целюлазного комплексу мікроміцетів 

ендо-β-1,4-глюканази (КФ 3.2.1.4) і екзо-β-1,4-глюканази (целобіогідролази) (КФ 3.2.1.91) був 

використаний метод Плакетта-Бермана (Plackett-Burman). План базується на побудові 

ортогональної матриці Адамара, де кількість варіантів повинна бути кратною 4 (n=4k), а 

кількість незалежних змінних – n-1. Перевагою такого плану є значне скорочення кількості 

експериментів для визначення головного ефекту. Об’єктами досліджень були мікроміцети 

Aspergillus sp. 262 та Corynascus sp. 2006, які були відібрані раніше в результаті ступеневого 

скринінгу. Як джерела вуглецю та індуктори синтезу целюлаз були використані первинні та 

вторинні сільськогосподарські відходи – вівсяна солома (Corynascus sp. 2006) та буряковий 

жом (для Aspergillus sp. 262); та як джерела азоту – нітрати, нітрити, сечовина; а також 

мікроелементи. Культивування проводили в колбах Ерленмейєра на качалках за різних 

температур. Активність ендоглюканази визначали віскозиметрично за зниженням в’язкості 

0,3% розчину Na-КМЦ, а целобіогідролази – за утворенням редукуючих цукрів ДНС методом 

при гідролізі фільтрувального паперу. Статистичний аналіз отриманих даних проводили за 

допомогою програми MiniTab 16, результати оптимізації виводились у вигляді діаграм 

Парето та графіків залежності змінних як функції факторів поверхневого відклику (response 

surface). 

Встановлено, що як Aspergillus sp. 262, так і Corynascus sp. 2006, виявляли здатність до 

росту і синтезу ферментів целюлазного комплексу на середовищах з буряковим жомом у 

кількості 3-4%. Однак для Corynascus sp. 2006 вівсяна солома була більш активним 

індуктором синтезу ендо- і екзоглюканази. Показана доцільність використання планів 

Плакетта-Бермана в експериментах по оптимізації складу поживного середовища з 

природними субстратами та умов культивування мікроміцетів Aspergillus sp. 262 та 

Corynascus sp. 2006. Рівень біосинтезу ендо- та екзоглюканази було підвищено у 4,9 та 7,86 

рази для Aspergillus sp. 262 та у 4,3 та 8,1 рази відповідно для Corynascus sp. 2006. 
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Серед широкого спектру речовин, що синтезуються мікроорганізмами, сполуки 

фенольної природи займають важливе місце. Вони є унікальними вторинними метаболітами 

різної структури, яким притаманна висока біологічна активність. Функціональна роль 

фенолів в клітинах живих організмів дуже різноманітна. Слід зазначити, що цей клас сполук 

вирізняється серед інших потужними антиоксидантними властивостями. Фенольні 

антиоксиданти ефективно інгібують пероксидний, алкоксильний, гідроксильний радикали, 

супероксидний аніон-радикал, синглетний кисень, які є агресивними стрес-агентами. Така 

протекторна дія обумовлена кількістю та положенням ОН-груп в ароматичному кільці, а 

також числом найближчих до гідроксильної групи замісників. 

Мікроорганізми, що відносяться до одного роду, але мають відмінні видові 

характеристики, здатні продукувати феноли різного кількісного вмісту та якісного складу. 

Так, відомо, що бактерії роду Bacillus Cohn синтезують широкий спектр цих сполук, які 

суттєво різняться по структурі. Раніше нами за допомогою хроматографічних методів 

показано, що Bacillus subtilis ІМВ В-7023, при культивуванні в середовищі з органічним 

фосфатом, продукує ряд речовин фенольної природи. В культуральному середовищі цього 

штаму бацил виявлено 1-(4-ацетилфеніл)-1-етанон, фенілоцтову (ФОК) та 4-

гідроксифенілоцтову кислоти (4-ГФОК). Ці дві фенолкарбонові кислоти синтезувалися в 

найбільших кількостях.  

Крім того, встановлено, що 4-ГФОК вибірково пригнічує окремі види фітопатогенних 

мікроміцетів (Fusarium solani 50666, F. culmorum 50536, Alternaria alternata 16765), покращує 

ріст та розвиток ряду сільськогосподарських культур, а також характеризується вираженим 

антиоксидантним потенціалом. Зокрема, 4-ГФОК є ефективним інгібітором утворення 

продукту окиснення ліпідів – малонового діальдегіду та вільних радикалів. Дослідження 

культуральних середовищ стрептоміцинстійкого штаму B. subtilis ІМВ В-7023 str+ та 

B. pumilus 3 показали відсутність у них цієї фенолкарбонової кислоти. 

Представляло інтерес дослідити наявність сполук фенольної природи та визначити їх 

загальну суму у різних видів фосфатмобілізувальних бактерій роду Bacillus Cohn, які були 

виділені нами зі зразків чорноземного ґрунту, відібраних на території України. Досліджено 10 

штамів фосфатмобілізувальних бактерій – B. subtilis (4), B.megaterium (4) та B. pumilus (2). 

Культури мікроорганізмів вирощували в періодичних умовах при 28 oС (240 об/хв) в 

мінеральному середовищі з глюкозою та гліцерофосфатом кальцію протягом 3 діб. Загальний 

вміст фенолів в культуральному середовищі бацил визначали спектрофотометричним 

методом. 

Встановлено, що штами B. pumilus синтезували найбільшу кількість сполук фенольної 

природи – від 37,7 до 66,0 мкг/мл, порівняно з штамами B. subtilis – від 20,8 до 29,0 мкг/мл та 

B. megaterium – від 17,0-23,8 мкг/мл. Таким чином, при вирощуванні різних видів 

фосфатмобілізувальних бактерій роду Bacillus в мінеральному середовищі з 

гліцерофосфатом, який був єдиним джерелом фосфору для бацил, спостерігалась суттєва 

різниця між загальним вмістом фенольних сполук, які синтезувались досліджуваними 

мікроорганізмами. 
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ВПЛИВ ПРОПІЛПАРАГІДРОКСИБЕНЗОАТУ НА МІКРОФЛОРУ 

КИШЕЧНИКА БІЛИХ ЩУРІВ ТА СКЛАД КОРОТКОЛАНЦЮГОВИХ ЖИРНИХ 

КИСЛОТ ВМІСТИМОГО ТОВСТОЇ КИШКИ ТВАРИН 
 

Скочиляс Н.Б., Литвин В.В., Колісник Я.І. 
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Організм людини і його нормальна мікрофлора - єдиний взаємопов’язаний і 

взаємозалежний природний комплекс, стан якого у значній мірі визначає здоров’я  людини. 

Мікрофлорою товстої кишки продукуються коротколанцюгові жирні кислоти, які є фізіологічно 

активними речовинами, що потрібні організму для підтримання нормальної життєдіяльності. 

Доведена участь цих сполук у енергозабезпеченні епітелію, процесах росту і диференціювання 

колоноцитів, постачанні субстратів ліпо- і глюконеогенезу, підтримці іонного обміну, здійсненні 

антибактеріального ефекту і блокуванні адгезії патогенів, активації місцевого імунітету та ін. Не 

дивлячись на те, що мікроекологічна система кишечника є динамічною саморегулюючою 

системою, під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів можуть відбуватися зміни її складу, 

спричиняючи низку порушень метаболічного та імунного статусу.  

Метою даної роботи було дослідити вплив консерванту ніпазолу (10 мг/кг тіла тварини) 

на якісний склад та популяційний рівень мікрофлори кишечника білих щурів та склад 

коротколанцюгових жирних кислот вмістимого їх товстої кишки. 

Ніпазол вводили у вигляді водно-гліцеринового розчину внутрішньошлунково. Динаміку 

зміни мікробоценозу порожнини товстої кишки досліджували через 4, 7, 11, 14 діб з моменту 

його введення. Виділені мікроорганізми ідентифікували, досліджуючи морфологічні, 

тинкторіальні, культуральні, біохімічні властивості. Визначення жирних кислот проводили за 

методом Рівіса Й.Ф. та ін. 

Результати наших досліджень показали, що резидентними бактеріями, які персистують у 

порожнині товстої кишки інтактних білих щурів, є представники родів Bacteroides, 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia, Enterococcus, Staphylococcus, Eubacterium, Prevotella, 

Fusobacterium. Бактерії родів Peptococcus, Peptostreptococcus та гриби роду Candida можна 

віднести до факультативної мікрофлори порожнини кишечника тварин. Бактерії роду Proteus, 

Clostridium та Streptococcus зустрічаються рідко. 

Введення тваринам 10 мг/кг ніпазолу призводить до змін кількісного складу порожнинної 

мікрофлори товстого кишечника: зменшується чисельність бактерій родів Bifidobacterium, 

Enterococcus, Escherichia (на 4 день), Eubacterium, Peptostreptococcus (на 7 день), Peptococcus, 

Lactobacillus (на 11 день) та грибів роду Candida (4-14 дні дослідження). За даних умов 

збільшується кількість представників родів Proteus, Staphylococcus, Clostridium та Fusobacterium 

(на 4, 7 та 14 дні дослідження, відповідно). Крім того, відбувається контамінація порожнини 

товстої кишки лактозонегативними представниками роду Escherichia та бактеріями Klebsiella sp. 

Константними представниками мікрофлори даного біотопу за впливу консерванту 

ніпазолу, порівняно з такими в інтактних тварин, стають мікроорганізми родів Clostridium, 

Prevotella, Proteus, Klebsiella і лактозонегативні представники роду Escherichia. 

Результати дослідження складу коротколанцюгових жирних кислот у вмістимому товстої 

кишки за перорального введення ніпазолу корелюють із отриманими нами даними чисельності 

бактерій в кишечнику, зокрема, знижується кількість оцтової та капронової кислот і зростає 

рівень пропіонової, масляної, ізовалеріанової та валеріанової кислот.  

Отже, консервант ніпазол у досліджуваній концентрації впливає не тільки на якісний та 

кількісний склад представників мікрофлори кишечника досліджуваних тварин, а й на процеси 

метаболізму, що відбуваються за участю мікроорганізмів у даному біотопі. 
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Экспресс-ПЦР анализ в режиме реального времени микроорганизмов и ГМО с 

использованием портативного многоканального микрочипового амплификатора  

 

Сляднев М.Н. 

 

ООО «Люмэкс-маркетинг»,  BOX 1234, Санкт-Петербург, 190000, Россия, 

E-mail: merlin_pro@lumex.ru  

 

Разработан и предлагается аппаратно-методический комплекс для экспресс ПЦР-

анализа микроорганизмов, вирусов, генно-инженерных конструкций в режиме реального 

времени с использованием амплификатора нуклеиновых кислот “АриаДНА” 

(зарегистрирован Минздравом РФ № ФСР 2011/12249).  

Скорость метода обуславливается использованием многолуночного микрочипа (30-96 

лунок), представляющего из себя пластину, в микрореакторах (лунках) которой 

иммобилизованы все компоненты ПЦР смеси – специфичные праймеры и универсальные 

зонды. Возможна также работа с жидкими ПЦР-реактивами при их вводе в микрочип. 

Приборный комплекс укомплектован программным обеспечением и комплектом реагентов 

для выделения ДНК. Микрочиповый формат ПЦР-анализа позволяет проводить 

одновременный анализ множественных объектов и сложных смесей в одном эксперименте, 

позволяет значительно снизить материальные затраты труда и времени, минимизировать 

ошибки оператора и снизить требования к персоналу, проводящему анализ. 

Амплификатор нуклеиновых кислот “АриаДНА” является портативным переносным 

прибором, который может использоваться как в лабораторных, так и в производственных и 

полевых условиях. 

Значительным преимуществом метода является возможность определения 

микроорганизмов без предварительного посева (в подавляющем большинстве случаев). 

Чувствительность метода составляет 0,1% ГМО или 103 копий микроорганизмов/мл. 

Достаточным является наличие 1-5 копий искомой ДНК в микрореакторе. 

Среднее время подготовки образца составляет 30 – 40 минут, средняя 

продолжительность анализа примерно 40 минут. Срок годности микрочипа с 

иммобилизованными компонентами ПЦР смеси – 6 месяцев.  

В настоящее время используются тест-системы для определения Trichomonas vaginalis, 

Candida albicans, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, 

Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, HSV 1/2 (герпес), Salmonella enterica sbsp. enterica, 

Chlamydophila pecorum, Chlamydophila abortus, Brucella spp., Ureaplasma diversum, 

Trichomonas foetus, Campylobacter fetus, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, 

Leptospira interrogans. 

Анализ ГМО основан на использовании маркерных последовательностей и вид-

специфичных праймеров, и позволяет определять количественное содержание ГМО в 

пищевых продуктах и кормах для животных, пищевом и кормовом сырье (включая растения).  

Возможности метода ограничиваются доступностью вид-специфичных 

последовательностей и наличием стандартных референтных образцов (или доступом к 

коллекции культур микроорганизмов).  
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ВИТАМИННО-ПРОТЕИНОВАЯ ДОБАВКА НА ОСНОВЕ МИКРОМИЦЕТОВ 
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В настоящее время мицелиальные грибы широко используются в различных отраслях 

народного хозяйства – сельском хозяйстве, медицине, а также в защите окружающей среды. 

На их основе разработаны биотехнологии получения витаминов, ферментов, липидов, 

пищевых волокон и т.д. Ранее нами были отобраны и селекционированы штаммы, 

являющиеся перспективными продуцентами витаминов и коферментов (Fusarium 

sambucinum), а также комплекса литических ферментов и протеина (Mycelia sterilia). При 

исследовании физиолого-биохимических свойств этих штаммов в лабораторных условиях 

была показана перспективность их использования в биотехнологии получения белково-

витаминного сырья для производства пищевых и кормовых добавок. Полученные штаммы 

технологичны, обладают высокой скоростью роста, так, для Fusarium sambucinum удельная 

скорость роста достигала 0,35 ч-1. Были подобраны условия для получения витаминно-

протеинового продукта в полупромышленных условиях. Проведена оценка качественного 

состава и количественного выхода протеина при раздельном и совместном культивировании 

штаммов микромицетов, а также содержания в полученном продукте других биологически 

активных веществ. Так, мицелий штамма Fusarium sambucinum отличается высоким 

содержание полноценного протеина – 276,8 мг/г АСБ. Биомасса грибов также содержит все 

незаменимые аминокислоты, причем лизин, валин, лейцин и аспарагиновую кислоту – в 

значительных количествах. В биомассе Fusarium sambucinum было выявлено значительное 

количество жирных кислот, более того, оказалось, что около 70% их общего пула, составляют 

ненасыщенные, такие как олеиновая, линолевая, линоленовая и арахидоновая. Особенно 

ценно наличие в продукте арахидоновой кислоты, являющейся предшественником 

простагландинов в организме животных и человека. В растительных маслах эта жирная 

кислота отсутствует. При совместном культивировании вышеуказанных штаммов в 

лабораторных условиях было отмечено сокращение сроков ферментации и повышение 

содержания витаминов в биомассе.  

В полупроизводственных условиях нами были получены опытные партии белково-

витаминной биомассы и проведены испытания её эффективности в качестве кормовой 

добавки на рыбах и мышах. В настоящее время также получены положительные результаты 

по испытанию исследуемой добавки на перепелах. Так, было отмечено незначительное, но 

стабильное повышение прироста живой массы, а также, что очень важно, повышение 

бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови. Это в целом приводило к 

повышению выживаемости, особенно молодых особей. Более того, введение в рацион 

добавки способствовало повышению яйценоскости и увеличению содержания витаминов А и 

В2 в яйцах перепелок.  

Таким образом, полученные данные испытаний биологической активности препарата 

свидетельствуют о возможности его применения для повышения биологических показателей 

сельскохозяйственных животных, а также для повышения их природной резистентности.  
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Гриби, як продуценти біопрепаратів для пригнічення патогенів, відрізняються від 

інших патогенних мікроорганізмів шляхами проникнення в організм господаря, механізмами 

патогенної дії і спектрами активності, тобто – специфічністю, серед яких є види як вузького, 

так і широкого спектра дії, зокрема, гриб-антагоніст Trichoderma lignorum щодо багатьох 

фітопатогенів. Відомо, що гриби різняться за потребами в живильних середовищах. Тому для 

росту і розвитку мікроорганізмів при глибинному культивуванні необхідно підібрати такі 

живильні середовища, які забезпечили б максимальний їх розвиток.  

Встановлено, що гриб Trichoderma lignorum добре засвоює неорганічні джерела азоту 

у вигляді нітратного та амонійного азоту. Ріст гриба інтенсивно проходить в середовищах з їх 

додаванням, при цьому за виходом біомаси (7,2-9,5 г/л і 7,0-12,9 г/л) і титром (0,34-0,61 і 0,19-

9,92 млн/мл) переважає контроль (3,0 г/л і 0,28 млн/мл). Наявність в живильному середовищі 

амінокислот підвищує вихід біомаси в 1,3-3,3 рази, в порівнянні з безазотним середовищем. 

Інтенсивніше проходить ріст гриба за присутності в середовищі сірковмісних, ароматичних і 

гетероциклічних амінокислот. З амінокислот гриб найкраще засвоює серин, аргінін 

солянокислий, орнітин солянокислий, аспарагінову, глутамінову кислоти, аспарагін. З 

випробуваних джерел азоту лише β-феніл- β-аланін не впливає на підвищення виходу біомаси 

та інгібує утворення хламідоспор в середньому до 35,0%, порівняно з умовним контролем без 

джерела азоту. Водночас амінокислоти сприяють утворенню дрібних хламідоспор гриба, 

діаметром до 5 мкм.  

Додавання джерел вуглецю до середовища має істотний вплив на вихід біомаси і титр 

хламідоспор. Без вуглецю Триходерма росте слабо, утворюючи тільки 0,7 г/л біомаси і досить 

незначну кількість хламідоспор 3,6 тис./мл. Серед моно- і дисахаридів гриб добре засвоює 

глюкозу, цукрозу і мальтозу, забезпечуючи високий вихід біомаси. Внесення в середовища 

вуглецевих сполук (метанол і етанол) і багатоатомних спиртів (манніт, дульцин, інозит, 

сорбіт, гліцерин, ізобутаном), ряд органічних кислот (оцтова, аскорбінова, лимонна, 

щавелева, молочна, винна, нікотинова, малеїнова) не сприяють росту гриба, оскільки він їх 

засвоює слабо. 

Найбільш сприятливими для росту та диференціації гриба є середовище на основі 

органічних джерел живлення - кукурудзяного екстракту та меляси. Максимум утворення 

біомаси та хламідоспор відбувалося на цих середовищах, відповідно 16,1 і 24 г/л та 10115 і 

11725 млн./мл, що свідчить про доцільність застовування їх при розробці живильного 

середовища для масового вирощування гриба Триходерми. В кукурудзяному екстракті 

кількість загального азоту коливається в межах 3-8% (в перерахунку на сухі речовини), 

амінного азоту – 1-3%. Якісно кукурудзяний екстракт містить всі розповсюджені 

амінокислоти, а меляса до 50 % цукрози, азотні сполуки, мікроелементи, тобто, ці 

компоненти можуть в повній мірі забезпечити потреби гриба T. lignorum в необхідних 

елементах живлення, а також прийнятні з економічної точки зору, оскільки є побічними 

продуктами харчової промисловості. 
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Відомо, що переважна більшість представників класу Mollicutes, серед яких багато 

збудників захворювань людини, тварин і рослин, є високоспеціалізованими паразитами, які 

залежать від клітини-хазяїна. Представники цього класу мікроорганізмів викликають у вищих 

організмів патологічні процеси, які активуються різними факторами. У молікутів такими 

ймовірними факторами патогенності можуть бути речовини білкової природи. До таких 

речовин відносять адгезини, нейрамінідази, нуклеази, а також ферменти протеолітичної дії. 

Останнім часом стає все більш очевидним, що патогенні молікути обов`язково взаємодіють з 

мембранними структурами клітин хазяїв, до яких дуже щільно прикріплюються. При цьому 

ці патогени синтезують ряд хімічних речовин-сигналів, які, можливо, здатні порушувати 

цілісність клітин хазяїна і тим самим дезорганізовувати метаболізм уражуваних клітин. 

Відсутнісь чіткого уявлення про роль ферментів протеолітичної дії молікутів  у таких 

взаємодіях спонукала нас до пошуку відповідей на ці питання, для чого необхідно виділити і 

дослідити позаклітинні протеолітичні ферменти окремих представників цієї групи 

мікроорганізмів.  

Проведеними дослідженнями показано, що всі позаклітинні протеолітичні ферменти 

досліджуваних штамів молікутів Acholeplasma laidlawii  PG-8, Mycoplasma fermentans PG-18, 

Acholeplasma laidlawii var.granulum шт.118 і Mycoplasma pneumonia FH висолювались при 

високих концентраціях сульфату амонію в розчинах (55 і 80 % насичення) (2,2 і 3,2 М) і їх 

основна кількість вміщувалась в надосадових рідинах. В результаті проведених 

експериментів одержано хроматографічні профілі з колонки з феніл-сефарозою та 

встановлено, що основна кількість ферментів починає елююватись з колонки, коли насичення 

буферу сульфатом амонію знижувалося до 50 % і елюція припинялася при зниженні його в 

буфері до 30 %. Пік елюції протеолітичної активності відзначали при досягненні 40 – 45 % 

насичення буферу сульфатом амонію. Показано, що найбільша протеолітична активність була 

виявлена у надосадовій рідині Mycoplasma fermentans PG-18 – 137,2 одиниць,  а найменший 

показник протеолітичної активності був відмічений у препаратах Mycoplasma pneumonia FH – 

11,5 одиниць. Встановлено, що максимальна желатиназна активність (як і казеїнолітична) 

виявлялась в надосадових рідинах. При цьому найбільшу желатиназну активність відмічали у 

надосадовій рідині штаму Acholeplasma laidlawii  PG-8 – 1190 од., а найменшу – у Mycoplasma 

pneumonia FH – 80,2 од.  

Аналізуючи одержані дані і порівнюючи показники протеолітичної і желатиназної 

активностей в препаратах, слід відмітити, що показники желатиназної активності в 

препаратах, одержаних з надосадових рідин досліджених штамів молікутів були вищими в 

порівнянні з відповідними значеннями протеолітичної активності даних штамів. 

Таким чином, одержані результати свідчать про те, що всі досліджені штами молікутів 

здатні продукувати в зовнішнє середовище ферменти протеолітичної дії. В залежності від 

виду молікута ця здатність проявляється в більшій чи в меншій мірі. 

Подальші дослідження протеолітичних ферментів цієї групи мікроорганізмів 

дозволять краще зрозуміти молекулярні механізми міжклітинної взаємодії патогенних 

молікутів з уражуваними ними клітинами еукаріот.  
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Залізо, завдяки своїм унікальним хімічним властивостям, залучене у численні 

метаболічні процеси і необхідне всім живим організмам, водночас його надлишок може 

привести до серйозних пошкоджень внаслідок утворення активних форм кисню. Хоч цей 

елемент широко розповсюджений в природі, аеробні організми мають проблеми в 

забезпеченні себе залізом, пов’язані з низькою розчинністю Fe(III) і утворенням 

нерозчинного гідроокису заліза. Всі організми у процесі еволюції виробили механізми, які 

забезпечують клітини залізом, однак не допускають його надлишку. Багато білків, залучених 

в метаболізм заліза, є консервативними від дріжджів до людини. Зазвичай як модельний 

організм для дослідження метаболізму заліза використовуються дріжджі Saccharomyces 

cerevisiae. Дріжджі, подібно до людини, не мають екскреторного шляху і контролюють 

гомеостаз заліза шляхом регуляції його абсорбції і зберігання. Однак існують суттєві 

відмінності в регуляції асиміляції заліза між різними видами дріжджів. Pichia (Candida) 

guilliermondii належить до групи дріжджів (серед них патогенний вид Candida albicans), у 

яких CUG кодує серин, а не лейцин. Подібно до С. albicans вони містять комплекс 1 

дихального ланцюга, є Кребтрі негативними та здатні до надсинтезу рибофлавіну за умов 

дефіциту заліза.  

Встановлено, що у P. guilliermondii функціонують сидерофоро-, цитратозалежна 

системи поглинання заліза та відновна асиміляція заліза. На відміну від S. cerevisiae, гем 

залучений у регуляцію поглинання заліза. Пошук гомологів основних компонентів систем 

поглинання заліза, описаних в інших видів дріжджів, показав, що в геномі P. guilliermondii 

немає генів, які потенційно кодують низькоафінний транспортер заліза FET4р та 

сидерофорозв’язуючі білки клітинної стінки FIT1-3р, а також транскрипційний активатор 

Aft1p, задіяний в індукції експресії так званого «залізного регулону». У P. guilliermondii  

функціонує високоафінна система транспорту заліза. Виявлено щонайменше 2 гени, які 

потенційно кодують ферооксидази, 4 гени, які кодують фериредуктази, і 4 гени, які кодують 

пермеази. Ідентифіковані у P. guilliermondii гени, які кодують ферооксидази, мають різні 

рівні експресії за умов оптимального забезпечення клітин залізом. Експресія обох генів 

зростає в клітинах, вирощених за умов дефіциту заліза, а також в присутності іонів кобальту.  

Дослідження властивостей селекціонованих мутантів з пошкодженою регуляцією 

біосинтезу рибофлавіну за участю заліза вказують на спільність деяких елементів 

регуляторних систем, які контролюють біосинтез рибофлавіну та  асиміляцію заліза.  

Обговорюється можливість використання дріжджів P. guilliermondii як непатогенної 

моделі для дослідження регуляції поглинання заліза, його використання, запасання та інших 

залізозалежних процесів метаболізму.  
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Рамнолипиды – биосурфактанты, продуцируемые бактериями рода Pseudomonas, а 

также некоторыми представителями других родов и семейств, благодаря своим физико-

химическим свойствам находят широкое практическое применение. Они не уступают 

химическим сурфактантам по эмульгирующей способности, что дает возможность 

эффективно использовать их для биоремедиации загрязненных почв, повышения 

нефтеотдачи. Кроме того, они обладают антимикробной активностью, используются в 

косметологии, производстве средств бытовой химии. Особый интерес представляет их 

применение в качестве лекарственных средств в онкологии и дерматологии. Практическое 

использование рамнолипидов ограничено высокой стоимостью их производства. В связи с 

этим, актуальной задачей является оптимизация процессов получения биосурфактантов и 

повышение выхода конечных продуктов. В настоящее время для этого используют несколько 

подходов: подбор оптимального состава культуральных сред, селекция надпродуцентов, 

генная инженерия. Учитывая, что синтез рамнолипидов находится под контролем системы 

quorum sensing (QS), в частности, её rhl-звена, представляется перспективным подход, 

основанный на активации функционирования системы межклеточной коммуникации.  

Целью данной работы была оценка влияния экзогенных аутоиндукторов QS 

Pseudomonas aeruginosa – N-(3-оксо-додеканоил)гомосеринлактона (3-оксо-С12-АГЛ), N-

бутирил-гомосеринлактона (С4-АГЛ), и 2-гептил-3-гидрокс-4-хинолона (PQS) на синтез 

рамнолипидов штаммом P. aeruginosa РА01.  

Полученные результаты показали, что при добавлении в среду экзогенного 3-оксо-

С12-АГЛ существенных изменений в количестве синтезируемых рамнолипидов не 

наблюдается. В то же время, в присутствии двух других аутоиндукторов: С4-АГЛ и PQS, 

содержание рамнолипидов значительно возрастает. С4-АГЛ в концентрациях 5 и 10 мкМ 

вызывал повышение синтеза биосурфактантов P. aeruginosa в 3,4 и 4,1 раза, соответственно. 

В присутствии PQS в диапазоне концентраций 40-80 мкМ наблюдалось 

пропорциональное увеличение синтеза рамнолипидов. Их уровень возрастал в 1,9; 3,3 и 5,2 

раза при 40, 60 и 80 мкМ сигнального хинолона, соответственно. 

Кроме оценки общего содержания рамнолипидов в исследуемых пробах определяли 

соотношении ди- и монорамнолипидов. Через сутки в контроле это соотношение равнялось 

2,2:1. В присутствии С4-АГЛ оно почти не менялось и составляло 2:1 при концентрации 

аутоиндуктора 5 мкМ и 2,4:1 в присутствии 10 мкМ N-бутирил-гомосеринлактона. 

Сигнальный хинолон значительно увеличивал синтез дирамнолипидов и, прежде 

всего, Rha-Rha-C10-C10. При концентрация PQS 40, 60 и 80 мкМ соотношение Rha-Rha-C10-

C10/Rha-C10-C10 составляло 3:1, 3,6:1 и 4,5:1, соответственно. 

Полученные результаты позволяют высказать предположение о том, что сигнальный 

хинолон вызывает активацию рамнозилтрансферазы 2 за счет усиления экспрессии гена rhlC, 

кодирующего синтез данного фермента. Кроме того, не исключена возможность 

непосредственного влияния PQS на активность рамнозилтрансферазы 2. 
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КАТАЛАЗНА АКТИВНІСТЬ штаму CORYNEBACTERIUM FLAVESCENS УКМ АС-

611Т та його варіанту, резистентного до лінкоміцину, ЗА УМОВ впливу цього 

антибіотика 
 

Фуртат І.М., Пастиря А.С. 
 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», 

вул. Сковороди 2, Київ, 04655, Україна, 

Е-mail: furtat.im@gmail.com 
 

Широкомасштабне застосування різноманітних антимікробних речовин у клінічній 

практиці, харчовій, мікробіологічній та біотехнологічній промисловості може призводити до 

появи резистентних форм мікроорганізмів зі зміненим метаболізмом й деякими біологічними 

ознаками. Разом із тим антибіотики здатні викликати у бактерій окиснювальний стрес. Одним 

із шляхів специфічної відповіді бактерій на цей стрес є підвищення концентрації 

антиоксидантних ферментів, зокрема каталази. На думку багатьох авторів, саме каталаза 

може відігравати важливу роль у відповіді бактерій на стрес, викликаний антимікробними 

препаратами. Тому, метою роботи було дослідження каталазної активності інтактних клітин 

штаму Corynebactеrium flavescens УКМ Ас-611Т та його варіанту (varЛІН) зі штучно 

сформованою резистентністю до лінкоміцину за умов впливу згаданого антибіотика. 

Формування резистентності до лінкоміцину розпочинали із мінімальної інгібувальної 

концентрації (МІК=1,25 мкг/мл), яку поступово збільшували з кожним пересівом. Показано, 

що у штаму С. flavescens УКМ Ас-611Т досить швидко формувалася резистентність до 

лінкоміцину, зокрема після 20 пересівів він був здатен до росту за концентрацій, які більше, 

ніж у 40 разів перевищували МІК. Також встановлено, що варінт УКМ Ас-611 varЛІН, 

адаптований до концентрації лінкоміцину 50 мкг/мл, надалі виявляв здатність до росту за 

концентрації цього антибіотика у середовищі 1600 мкг/мл. Отже, було з’ясовано, що 

адаптація коринебактерій до невисоких концентрацій антимікробних речовин 

супроводжується формуванням у них стійкості до набагато вищих концентрацій.  

Зважаючи на те, що у роботі планувалося вивчати каталазну активність штаму УКМ Ас-

611Т за умов впливу лінкоміцину, попередньо необхідно було визначити його концентрацію, яка 

б пригнічувала ріст клітин вихідного штаму та резистентного варіанту varЛІН приблизно на 50 і 

70 %. За умов періодичного культивування пригнічення росту клітин на 50 та 79 % у штаму 

УКМ Ас-611Т спостерігали за концентрацій 2,5 і 4 мкг/мл у культуральному середовищі, що 

відповідно складало 2 і 3,2 МІК. У варіанту УКМ Ас-611 varЛІН зі штучно сформованою ре-

зистентністю концентрації, які пригнічували ріст клітин на 45 та 66 %, сягали 1000 і 1600 мкг/мл 

(тобто, 800 й 1280 МІК, відповідно).  

Вплив лінкоміцину на каталазну активність штаму С. flavescens УКМ Ас-611Т та його 

варіанту (varЛІН) моделювали шляхом внесення у середовище культивування попередньо визна-

чених концентрацій антибіотика у середині логарифмічної фази росту культури. Каталазну 

активність (КА) визначали спектрофотометрично за розкладом Н2О2 (λ 240 нм) у стандарти-

зованій суспензії інтактних клітин (1·109 кл/мл) з моменту додавання у культуральне середовище 

лінкоміцину, через проміжки часу кратні часу поділу клітин коринебактерій (90, 180, 360 хв і 24 

год). Показано, що наявність антибіотика у середовищі культивування не впливала на каталазну 

активність вихідного штаму. Так, через 90 хв. з моменту внесення антибіотика у концентрації 2,5 

і 4 мкг/мл, відповідно, показники КА становили 2820,1 та 2752,4 мкмоль/хв·109кл. і практично не 

відрізнялись від такої у контролі (2538,1 мкмоль/хв·109кл). Порівняно із вихідним штамом, у 

варіанту Ас-611 varЛІН за культивування без антибіотика каталазна активність була дещо вищою 

і сягала 4771,6 мкмоль/хв·109кл. Втім статистично значимої різниці між показниками КА за цих 

умов та у присутності 1600 мкг/мл лінкоміцину виявлено не було (4478,9 мкмоль/хв·109кл). 

Натомість статистично вірогідне підвищення у 2.5 рази КА (12374,5 мкмоль/хв·109кл) спостері-

галося через 90 хв після додавання у середовище лінкоміцину у концентрації 1000 мкг/мл.  
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КОМПОЗИЦИЯ ШТАММОВ Bacillus subtilis с высокой 

ЦЕЛЛЮЛОЗОлитической активностью 
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В последнее время остро стоит проблема утилизации целлюлозосодержащих 

растительных остатков, значительное количество которых не используется в сельском 

хозяйстве. Один из способов решения этой проблемы – использование биопрепаратов 

деструкторов целлюлозы. Для этой цели преимущественно используются препараты на 

основе целлюлозоразрушающих микроскопических грибов. Другая перспективная группа 

микроорганизмов для создания на их основе препаратов-деструкторов – бактерии рода 

Bacillus, которые в большинстве своем непатогенные для теплокровных, технологичные в 

производстве, стабильные при хранении.  

Целью нашей работы был подбор штаммов бацилл перспективных для создания на их 

основе препарата для утилизации пожнивных остатков. 

Объектами исследования служили 18 штаммов бактерий рода Bacillus, отобранные в 

результате первичного скрининга, как наиболее активные по целлюлозолитической 

активности. Бациллы культивировали на среде следующего состава (г/л): (NH4)2SO4 – 1,4; 

K2HPO4 – 6,0; KH2PO4 – 2,0; MgSO4·7H2O – 0,1; целлюлоза – 5,0; рН – 7,0. Штаммы 

культивировали при 37 оС на протяжении 72 час на качалке при 200 об/мин. Количество 

образовавшихся редуцирующих веществ определяли методом Шомодьи-Нельсона. Белок 

определяли методом Бредфорда. Антагонистическую активность – методом 

перпендикулярных штрихов. Безопасность штаммов бацилл для теплокровных исследовали 

на белых мышах общепринятыми методами.  

Нами было показано, что наибольшую удельною активность имели штаммы B. subtilis 

80 ЛГ и B. subtilis MC 132. Отсутствие взаимного антагонизма у исследуемых штаммов 

бацилл позволяет создать на их основе препарат. Следует отметить, что штамм B. subtilis 80 

ЛГ имеет высокую ксиланолитическую активность. Наличие в одном препарате обоих видов 

активностей позволит более полно осуществить разложение растительных остатков, в 

которых, в большинстве случаев, целлюлоза тесно связана с ксиланом.  

При отборе микроорганизмов, на основе которых в дальнейшем будет создан 

биопрепарат, особенное внимание уделяется их безопасности для теплокровных. Полученные 

нами результаты свидетельствуют о авирулентности исследуемых штаммов бацилл для 

теплокровных животных. Не отмечено случаев заболевания или гибели мышей, вызванных 

введением суспензии исследуемых штаммов бацилл. Смертельные дозы нами не были 

определены поскольку, последние превышали исследуемые: ЛД50 per os > 15 і ЛД50 в/б  > 

2,5 млрд. клеток/мышь. 

В дальнейшем нами было исследовано эффективность созданной композиции при 

разложении целлюлозосодержащих материалов. Было показано, что под действием штаммов 

B. subtilis 80 ЛГ и B. subtilis MC 132 происходит на 38 – 45 % уменьшение веса пшеничной 

соломы, кукурузы и подсолнечника. 

Таким образом, нами были отобраны штаммы B. subtilis 80 ЛГ и B. subtilis MC 132, 

перспективные для создания препарата для утилизации пожнивных остатков на их основе. 

Исследуемые штаммы характеризовались высокой целлюлозолитической активностью и 

непатогенностю для теплокровных. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПУТИ У АЭРОБНЫХ МЕТАНОТРОФОВ: НОВЫЕ ДАННЫЕ 

 

Хмеленина В.Н., Бут С.Ю, Розова О.Н., Решетников А.С., Мустахимов И.И., Троценко Ю.А. 

 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов 

им. Г.К. Скрябина РАН, просп. Науки, 5; Пущино, 142290 

E-mail: khmelenina@rambler.ru 

 

Метан – существенный компонент глобального цикла углерода и один из наиболее 

опасных парниковых газов. В то же время, метан – составная часть природного газа и 

возобновляемого биогаза, ресурс которого практически не используется, является одним из 

перспективных источников углерода для биологической продукции полезных соединений с 

использованием аэробных метанотрофов и их ферментов в качестве биокатализаторов. 

Секвенирование последовательностей геномов 15 аэробных метанотрофов различных 

физиологических и таксономических групп предоставило новые инструменты для 

реконструкции ключевых метаболических путей и оценки метаболического потенциала этих 

уникальных бактерий.  

С использованием современной методологии, основанной на клонировании генов, 

гетерологичной экспрессии и аффинной хроматографии рекомбинантных белков, у четырех 

видов метанотрофных бактерий получены активные препараты уникального фермента 

гликолиза – пирофосфат-зависимой 6-фосфофруктокиназы, свойства которой коррелировали 

с таксономическим положением бактерий и путями ассимиляции С1-соединений. Выявлено 

присутствие генов-гомологов данного фермента исключительно у протеобактериальных 

метанотрофов с мембранной формой метанмонооксигеназы, а также у хемоавтотрофов, 

окисляющих энергетический субстрат по механизму монооксигенирования. Выдвинуты 

гипотезы о причинах и следствиях замены АТФ на неорганический пирофосфат в качестве 

фосфатного донора в ключевой реакции гликолиза.  

Из галоалкалофильного метанотрофа Methylomicrobium alcaliphilum 20Z получен 

препарат рекомбинантной пируваткиназы и обнаружены уникальные регуляторные свойства 

фермента: активирование интермедиатами ассимиляционного рибулозомонофосфатного 

цикла и ингибирование АТФ, пиро- и ортофосфатом. В совокупности с высокими 

активностями ФФн-зависимой 6-фосфофруктокиназы и других ферментов гликолитической 

последовательности, полученные результаты указывают на функционирование у 

метанотрофов модифицированного гликолиза, более эффективного по сравнению с 

классическим вариантом, что служит биохимической основой микроаэрофильной природы и 

обусловливает высокую выживаемость этих бактерий в лимитированных по кислороду 

эконишах. Обнаружена способность Methylomicrobium alcaliphilum 20Z к ферментации 

формальдегида при ограничении роста кислородом. У галофильных и соленезависимых 

метилотрофов изучены гены/ферменты биосинтеза и последующего метаболизма эктоина и 

сахарозы, выявлена роль сахарозы в качестве осмо- и термопротектора.  

Обсуждаются основные направления исследований метанотрофов как перспективной 

системы биокатализа на основе метана. 

 

Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ №11-04-00801-a и №13-04-

01119-a  
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ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ШТАМІВ FUSARIUM OXYSPORUM ТА 

FUSARIUM POАЕ  
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Відомо, що целюлоза є найпоширенішим рослинним полімером на нашій планеті. Так, 

запас целюлози у рослинах складає біля 7,21011 т, щорічно продукується 41010 т. У природних 

умовах розклад целюлози здійснюється за допомогою ферментів різних груп мікроорганізмів. 

Одну з провідних ролей у цьому процесі відіграють мікроскопічні гриби, які можуть 

розщеплювати не лише модифіковану, аморфну, а й нативну целюлозу, серед них також 

зустрічаються штами, що здатні розкладати лігнін, наприклад Aspergillus niger, Fusarium 

semitectum, Mucor racemosus, Penciillium funiculosum, P. cyclopium, Trichoderma lignorum та ін. 

Нині целюлозолітичні ферменти застосовують в найрізноманітніших галузях харчової та 

кормової промисловостей.  

Значні об’єми целюлозовмісної сировини у вигляді доступних рослинних відходів 

підприємств сільського господарства (пшенична солома, стебла і качани кукурудзи, лушпиння 

соняшникового насіння, пшеничні висівки тощо) та інших галузей можуть бути використані в 

подальшому для утворення різноманітних органічних речовин – простих цукрів, можуть 

слугувати вихідною речовиною для синтезу складних органічних сполук. Найбільш 

перспективним в цьому напрямку вважається застосування листової маси і грубих 

післязбиральних залишків кукурудзи, пшеничної та житньої соломи.  

Метою нашої роботи було вивчення здатності 9 штамів ендофітних та ґрунтових грибів 

видів Fusarium oxysporum та Fusarium poае продукувати комплекс целюлозолітичних ферментів. 

Культивування мікроміцетів F. oxysporum та F. poае здійснювали глибинним методом на 

качалках (232 об/хв) при 25±2С протягом 8 діб на рідкому поживному середовищі Чапека з 

додаванням таких целюлозовмісних субстратів: фільтрувальний папір, лушпиння насіння 

соняшника, пшенична солома, подрібнені качани кукурудзи. Концентрація інокуляту становила 5 

% за об’ємом середовища. За даними літератури склад лігноцелюлозного комплексу різних 

природних субстратів відрізняється: у лушпинні насіння соняшника міститься 27% целюлози, 

21,5% геміцелюлози, 27,4% лігніну, у пшеничній соломі – 39% целюлози, 23,4% геміцелюлози, 

24,5% лігніну, а у кукурудзяних качанах – 33,5% целюлози, 37,7% геміцелюлози та 15,1% лігніну. 

Визначення активності целюлозолітичних ферментів проводили на 4-ту, 6-ту та 8-му доби 

культивування. Для цього культуральну рідину відфільтровували та проводили визначення 

ферментативної активності з використанням 3,5-динітросаліцилової кислоти (3,5-ДНСК). 

Нами показано, що в усіх досліджених штамів під час їх культивування на природних 

целюлозовмісних субстратах (фільтрувальний папір, лушпиння насіння соняшника, пшенична 

солома, подрібнені кукурудзяні качани) активність комплексу целюлозолітичних ферментів була в 

межах від 0,04 до 1,24 од/мл та залежала від штаму та типу целюлозовмісного субстрату і 

тривалості культивування. Найбільш сприятливим субстратом для утворення комплексу целюлаз, 

для всіх досліджених штамів, були подрібнені качани кукурудзи. Найактивнішими на даному 

субстраті виявивилися F. oxysporum 724, у якого вже на 4-ту добу культивування спостерігалася 

максимальна активність ферментів целюлозолітичного комплексу – 1,24 од/мл. 

Отже, в ході роботи було відібрано найбільш активний штам F. oxysporum 724, який в 

подальшому може бути використаний для дослідження гідролізу рослинних субстратів. 
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Здатність ряду мікроорганізмів стимулювати ріст та розвиток рослин за рахунок 

синтезу рослинних гормонів привертає до себе все більшу увагу дослідників. Ризосферні 

бактерії, які продукують речовини фітогормональної природи, можуть бути як вільно 

існуючими, так і проникати в тканини хазяїна (ендофіти). Такі мікроорганізми можуть 

успішно використовуватися для виготовлення біодобрив, які застосовуються з метою 

підвищення родючості ґрунтів, покращення росту і розвитку рослин, та не забруднюють 

навколишнє середовище. 

У відділі мікробіологічних процесів на твердих поверхнях селекціоновані 

азотфіксувальні бактерії Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076, які введені до складу 

комплексного бактеріального препарату. Встановлено, що внесення у живильне середовище 

цих мікроорганізмів природних та синтетичних дисперсних матеріалів призводить до 

підвищення їх чисельності та активації синтезу рослинних гормонів, що позитивно 

впливають на ріст та розвиток рослин. 

Методом біотестування показано, що культивування A. vinelandii в середовищі, яке 

містило часточки сапоніту чи вермикуліту (5,0 г/л), збільшувало накопичення ауксинів у 

культуральній рідині (КР) бактерій. Так, при розведенні останньої 1:400 даний показник був 

більшим за значення в контролі на 27 %. Однак, при внесенні діоксиду титану в культуральне 

середовище ауксинова активність КР була на рівні контролю. 

Подібний вплив на синтез цитокінінів спричиняло культивування азотобактера з 

часточками діоксиду титану. При високих розведеннях КР (1:1000) показники цитокінінової 

активності були вищими за значення у контролі на 61 %. Подальше розведення культуральної 

рідини, отриманої за культивування A. vinelandii з діоксидом титану, призводило до її 

зниження. Однак, навіть за таких умов, цитокінінова активність КР A. vinelandii була вищою 

за показники у контролі на 30 %. 

При культивуванні азотобактера в середовищі, яке містило 5,0 г/л сапоніту чи 

вермикуліту, спостерігали підвищення цитокінінової активності КР. Найвищі показники 

цитокінінової активності спостерігали при розведенні КР 1:1500 після взаємодії з часточками 

цих мінералів. Дані показники були більшими за контроль на 73 % та 47 % відповідно. 

Таким чином, отримані нами результати свідчать про позитивний вплив дисперсних 

матеріалів на фізіолого-біохімічну активність досліджуваних бактерій, продукування 

останніми біологічно активних речовин, які позитивно впливатимуть на ріст та розвиток 

рослин. 
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В останні десятиріччя значна увага приділяється застосуванню в агроекосистемах 

мікробних препаратів, які здатні покращувати фосфорне та азотне живлення рослин, 

фіксувати атмосферний азот, продукувати ряд біологічно активних речовин (ауксини, 

цитокініни, абсцизову кислоту, амінокислоти). Особливо перспективним є використання в 

рослинництві комплексних бактеріальних препаратів. Це в значній мірі обумовлено синтезом 

фітогормонів інтродукованими мікроорганізмами. Ці біологічно активні речовини діють в 

дуже малих концентраціях на рівні 10-6-10-12 М. Деякі дослідники відзначають, що за 

певного вмісту ауксини можуть гальмувати ріст кореня. 

В природних екосистемах, поряд з мікроорганізмами, широко представлені 

найпростіші. Вони відіграють значну роль в контролі чисельності інтродукованих бактерій в 

різних агроекосистемах. Тому метою роботи було дослідження фізіолого-біохімічної 

активності бактерій Bacillus subtilis ІМВ В-7023 в змішаній культурі з Colpoda steinii та їх 

вплив на проростання насіння огірків. 

Показано, що інкубування B. subtilis (106 кл/мл) в середовищі Кнопа без внесення L-

триптофану на протязі 14 діб без проростків огірків супроводжувалося накопиченням 17,2 

нг/мл вільної і 18,0 нг/мл зв’язаної індоліл-3-оцотової кислоти (ІОК), а також 16,6 та 4,3 нг/мл 

абсцизової кислоти (АБК) відповідно. Культивування цих бактерій в змішаній культурі з 

C. steinii на початку досліду в кількості 5100 (особин/мл) призводило до зменшення кількості 

вільної та зв’язаної ІОК. 

В середовищі Кнопа, в якому вирощували огірки без бактерій і інфузорій (контроль), 

виявлено 6,0 нг/мл вільної та 13,7 зв’язаної ІОК, а також 6,6 нг/мл вільної АБК. Додавання до 

нього бацил (106 кл/мл) при пророщуванні огірків, супроводжувалось підвищенням вмісту 

зв’язаної ІОК до 45,0 нг/мл, тоді як вміст вільної ІОК і АБК зменшувалось. При цьому 

довжина паростків і маса огірків зростала на 10,0 і 28,7 % відповідно. 

При культивуванні огірків в змішаній культурі інфузорій з бактеріями кількість 

зв’язаної ІОК знижувалася до слідових значень, в той час як вміст АБК зростав. При цьому 

довжина паростків і маса рослин збільшилася на 5,5 і 38,0 % в порівнянням з контролем, 

довжина коренів наближалася до показника в контролі.  

Ймовірно, низькі концентрації екзогенних ауксинів підвищували швидкість росту 

коренів огірків сорту Джерело, в той час як більш високий їх рівень інгібував цей процес. 

Можливо дані гормони відіграють основну роль в процесі регуляції росту та розвитку 

рослин. Можна допустити, що інфузорії мають здатність трансформації індоліл-3-оцтової 

кислоти. 
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Проблема захисту гумотехнічних матеріалів (ГТМ) від грибного пошкодження 

лишається наразі невирішеною. Особливо гостро це питання постає при виготовленні гум на 

основі вторинної сировини – відходів гумової промисловості та сільського господарства. Для 

ефективного вирішення даної задачі нами було проведено: 

- вивчення особливостей видового складу мікроміцетів-контамінантів ГТМ; 

- визначення ростових характеристик виділених мікроскопічних грибів; 

- порівняльна оцінка впливу на ГТМ тест-культур мікроміцетів за ГОСТ 9.049-91 та 

виділених нами з гумових субстратів. Поряд із визначенням грибостійкості зразків, протягом 

одного року проводили дослідження зміни їх фізико-механічних характеристик (твердості за 

Шор А, умовної міцності та відносного видовження при розриві) і компонентного складу 

(метод ІЧ-спектроскопії); 

- визначення фунгіцидної активності ряду сполук, перспективних до застосування в 

гумовій промисловості щодо ізолятів-деструкторів ГТМ. 

З ГТМ різного призначення (суцільнолиті та автомобільні шини, каучук СКН-18) нами 

було ізольовано 192 штами мікроскопічних грибів, які після ідентифікації були віднесені до 

36 видів 20 родів, з них до відділу Zygomycota – 6 штамів 2 видів 2 родів, до Ascomycota – 186 

штамів 34 видів 18 родів. Встановлено домінування на гумових субстратах лише двох видів 

грибів – Aspergillus flavus та Alternaria alternata, вісім видів – А. sydowii, A. ustus, 

Cladosporium cladosporioides, C. sphaerospermum, Fusarium poae, Penicillium chrysogenum, 

P. expansum та Trichoderma viride траплялися постійно, інші 27 – рідко або поодиноко. Дані 

ізоляти були використані нами в подальших дослідженнях та відрізнялися від контрольних 

вищими (1,5-3 рази) значеннями швидкості радіального росту(Kr) та питомої швидкості росту 

μ (2 рази), а також більшою (1,2-1,5 рази) активністю ліполітичних ферментів. 

Порівняльне дослідження грибостійкості гумотехнічних матеріалів та їх основних 

компонентів з використанням видів, запропонованих стандартом та таких, що були виділені із 

зразків ГТМ, показало, що використання останніх є більш ефективним. Так, експериментально 

показано, що інтенсивність обростання зразків гуми завжди була більшою на 2-3 бали у випадку 

застосування культур, які були виділені з ГТМ. Довготривале експонування (1 рік) зразків 

бутадієннітрильного каучуку СКН-18 в оптимальних для росту мікроміцетів умовах призводило 

до зниження їх умовної міцності та відносного подовження при розриві – на 10-15 %, зростання 

показника твердості за Шор А – на 3-4 одиниці. Вперше за допомогою методу ІЧ-спектроскопії 

гумових матеріалів виявлено зменшення складноефірних груп в їх складі, що свідчило про 

поступове засвоєння грибами дибутилфталату – пластифікатору, що входив до складу СКН-18. 

Досліджена фунгіцидна активність ряду сполук на основі полігуанідинів, що містили 

різні хімічні групи (ди- та триетиламінну, оксиалкільну та дифенілпропанову) щодо 

мікроскопічних грибів, що домінували або постійно зустрічалися на гумових субстратах. 

Встановлено, що найбільшу активність мала сполука М1 (у концентрації 3 %), яка містила 

дифенілпропанові групи.  

Наші дані можуть бути застосовані для доповнення списку тест-культур в існуючих 

стандартах, які стосуються випробувань грибостійкості ГТМ, а також розширюють відомості 

щодо комплексної дії грибів на гумові субстрати. Вказане вище дозволить створити базу для 

виготовлення нових, дешевих та грибостійких гумотехнічних виробів та матеріалів. 
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Many soil microorganisms (including bacteria, fungi and yeasts) produce various 

biologically active substances such as antibiotics, vitamins and phytohormones (particularly auxins, 

gibberellins and cytokinins). Phytohormone-producing microorganisms actively interact with 

plants, form symbiotic systems varying from mutualism to parasitism and significantly affect plant 

growth and nutrition. Symbiotic microorganisms can not only produce but also metabolise and 

utilize phytohormones and their precursors as nutrients, however these processes have received 

much less attention (Dodd et al., 2010).  

The present report briefly outlines microbial metabolism of phytohormones and aims to 

demonstrate the important role of this trait for plant-microbe interactions. Rhizobacterial utilization 

of indole-3-acetic acid (IAA) may have ecological significance and affects plant hormonal status 

via establishing specific IAA concentrations in the rhizosphere, modifying the rhizosphere 

microbial community and plant responses to phytopathogens (Leveay and Gerards, 2008). A 

substantial literature has described the important role of bacterial 1-aminocyclopropane-1-

carboxylate (ACC) deaminase in stimulating plant growth, by allowing bacteria to utilize ACC, a 

precursor of the phytohormone ethylene (Glick et al., 2007). Positive effects of ACC-utilizing 

rhizobacteria are particularly evident under unfavorable environmental conditions, allowing 

improved adaptation of plants to heavy metal and drought stresses (Belimov et al., 2005, 2009), 

since stress-induced ethylene synthesis inhibits plant growth. Comparatively little is known about 

microbial utilization of other phytohormones such as cytokinins, gibberellins and abscisic acid 

(ABA), and possible roles of these traits in mediating plant hormone status and plant-microbe 

interactions. However, a bacterium isolated from ABA supplemented soil and designated as 

Corynebacterium sp. converted ABA to dehydrovomifoliol [(±)-1′-hydroxy-4′-keto-α-ionone] in 

vitro and possessed vomifoliol dehydrogenase activity (Hasegawa et al., 1984). Surprisingly, no 

further information about this bacterium or other microorganisms utilizing ABA and their possible 

role in plant microbe interactions is available.  

Therefore, for the first time we isolated and characterized rhizosphere bacteria capable of 

utilizing ABA as a sole carbon and energy source in batch culture. Bacteria were assigned to 

Rhodococcus sp. and Novosphingobium sp. via partial 16S rRNA gene sequencing. Using original 

gnotobiotic cultures we showed that inoculation of rice plants and tomato genotypes differing in 

ABA biosynthesis (ABA deficient mutants flacca and notabilis and the wild-type cv. Ailsa Craig) 

with the isolated bacteria significantly decreased the concentrations of this phytohormone in plant 

tissues (roots and/or leaves). Furthermore, the bacteria inhibited primary root elongation but 

increased leaf biomass. 

Investigating microbial transformation of phytohormones may provide new avenues to 

understand biological processes occurring in the rhizosphere and the role of symbiotic 

microorganisms in plant growth and adaptation to the environment. 

We thank Prof Wolfram Hartung for inspiring this study, the TGRC for donating seeds, 

Maureen Harrison and Caroline Kemp for technical assistance, and the Royal Society, the Gov. of 

St.Petersburg and the RFBR (12-04-01501-а, 13-04-01655-a) for financial support. 
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Plant-microbe interactions realize in a complex multi-component system, in which plant 

metabolites play an important role. The mycelial actinobacteria of the genus Streptomyces are 

spread in plant rhizosphere; they synthesize a wide range of biologically active metabolites, having 

an influence on growth and development of plants and their resistance to pathogens and pests. Study 

of metabolites spectrum of soil separate streptomycetes strains is promising for  development of 

biological products which increase efficiency of plant-microbe systems. 

Streptomycetes S. marinolimosus, S. cremeospinus, S. violarus and S.avermitilis were 

obtained from dark chestnut soils of Ukraine. Substances with antagonistic activity to 

phytopathogenic bacteria, fungi, and plant-parasitic nematodes were detected among  metabolites of 

these actinobacteria. Ethanol extracts from biomass of S. violarus UCM Ac-2191 and S. avermitilis 

UCM Ac-2179 caused the death of 100% of root-knot nematode Meloidogine incognita. The 

ethanol extract from S. avermitilis UCM Ac-2179 biomass is composed of  macrolide antibiotic 

avermectin and many biologically active substances: plant hormones (auxins, cytokinins, 

gibberellins, brassinosteroids), amino acids (glutamic acid, alanine, leucine, valine, γ-aminobutyric 

acid etc.), vitamins of B group (biotin, thiamine, pyridoxine), lipids (sterols, phospholipids, mono-, 

di-and triglycerides, sterol esters, waxes and fatty acids including arachidonic possessing properties 

of elicitors). Antibiotic avermectin has acaricidal, nematisidal and insecticidal action on plant pests. 

In addition to the above mentioned the biologically active substances increase systemic resistance 

of plants to diseases. Testing of this substance in the laboratory, vegetation and field conditions 

have shown its ability to nematode control of Meloidogine incognita, Heterodera schachtі, and 

Ditylenchus dipsaci. It was proved its phytostimulating action and ability to raise plant resistance to 

diseases of fungal and bacterial etiology. 

On the basis of soil streptomyces metabolites, their biological effects on plants, 

phytopathogens and pests the strain S. avermitilis UCM Ac-2179 is promising to create a 

preparation with antynematodes, phytostimulating and imunomodulating properties. 

mailto:galyna.iutynska@gmail.com
mailto:bilyuvskal@ukr.net
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More than 200 million ton fertilizer is introduced into soil annually, but only 100 million 

ton is assimilated by plants The remainder is washed off or evaporated, which results in global 

pollution of environment. Therefore, it is extremely urgent to develop fertilizers of prolonged 

effect and to inculcate such fertilizers in agriculture. Transformation of nitrogen into ammonia 

from the polymer is realized by urease, that is, the role of sulfuric acid  in the cultivation 

medium is played by microbial ferment – urease. 

Degradation of cryogenic compositions based on prolonged action carbamide by isolation 

of ammonia was accomplished by the use of urobacteria (family Urobacillus). With this in 

view, various urobacteria strains were isolated from soil. Carbamide based cryogen 

compositions which suffer structuring by urobacteria were obtained, tested and selected, taking 

into consideration optimal nutrient media for urobacteria cultivation when intense growth of 

urobacteria takes place. Various concentrations of carbamide-based compositions were added to 

the medium as the sources of carbon and nitrogen, which, thanks to urobacteria, were degraded 

at various intensity. The effect of polymers on the growth and development of microorganisms 

was also observed, which enabled us to fix significant effect, and this effect contributed to 

sharp increase of the rate of their action. Analysis of the results shows that, the strain, in control 

experiment, contributes to utilization of urea. Source of ammonia is peptone background 

existing in Christensen medium. It is namely utilization of this peptone that the strain 

commences in the first hand through proteolytic ferments. 

        Decomposition and degradation of fertilizers of prolonged-action in soil proceeds slowly. 

Therefore, a plant is provided with nitrogen along the whole vegetation period. Nitrogen  wash-off 

and evaporation are brought to minimum, a plant assimilates nitrogen to the limit. 

[The Project is implemented at the funding of Rustaveli National Science Foundation]. 
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TANDEM 12/21 – INTERNATIONAL LONG TERM PROGRAM TO INCREASE THE 

BIOLOGICAL SOIL FERTILITY AND TO ESTABLISH OF SUSTAINABLE 

BIOLOGICAL NUTRIENT RESOURCE IN THE SOIL BY APPLYING 

PHYTO-HUMIN-COMPOUNDS (PHCs) 
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The times, when high, stabile, and good quality agricultural yields could be achieved by 

fertilizing and chemical plant protection are over. The use of Plant Growth Regulators  of a  new 

generation, consisting a combination of a small fraction of synthetic or natural phytohormones (P) 

and synthetic or natural humic acid (H) preparations (PHCs) is a perspective complement to the 

reduction of inputs of chemical fertilizers and pesticides.  

In the new long term program Tandem12/21 - Tandem means “double”. Five PHCs of 

different combinations are applied. Sophisticated combination of basic compounds during the 

spring treatment stimulates soil biology. The fall treatment then stabilizes the soil biology during 

the winter. We invite further international scientific partners and practice partners for long-term 

cooperation under the program Tandem12/21 (www.darostim.de). 

In the Period 2006/11 we analyzed 

the PHCs “PhytoHumin 5050R” and 

“Future“ which are produced from the basic 

preparations  Emistim C, Agrostimulin N, 

Biolan, Humisol, Lignohumat and RadoPin. 

These compounds are applied in the spring, 

usually with the first plant protection 

measures on the field. Periodical treatment 

of the plants  increases atmospheric nitrogen 

fixing and phosphor mobilizing bacteria (N 

bacteria and P bacteria) in the soil by 25-

32% within 3 to 5 years. According the 

YEN-model, the application of mineral 

fertilizer can be reduced up to 50-60%. 

Since 2011 we introduced on about 

160 practice areasan additional fall 

treatment with PHCs. The evolution of the 

concentration of N-bacteria and P-bacteria 

became more faster. Within 7 years the N-

bacteria-concentration increase in average 

by 20,5%/a, the P-bacteria-concentration 

by12,3%/a. In the same time the humus 

decreases by 5,4%/a. 

http://www.darostim.de/1%20Produkte/Produkte%20PhytoHumin.htm
http://www.darostim.de/1%20Produkte/Produkte%20Emistim.htm
http://www.darostim.de/1%20Produkte/Produkte%20Agrostimulin-N.htm
http://www.darostim.de/1%20Produkte/Produkte%20Biolan.htm
http://www.darostim.de/1%20Produkte/Produkte%20Humisol.htm
http://www.darostim.de/1%20Produkte/Produkte%20Lignohumat.htm
http://www.darostim.de/1%20Produkte/Produkte%20RadoPin.htm
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Однією з актуальних проблем землеробства є активізація біологічної фіксації 

атмосферного азоту. Розширення масштабів надходження «біологічного» азоту в агроценози 

дозволить знизити енергетичні затрати в землеробстві та зменшити техногенне навантаження 

на навколишнє середовище. Збільшити продуктивність азотфіксації соєво-ризобіального 

симбіозу можна шляхом інтродукції ефективних штамів бульбочкових бактерій в 

агроценози. Особливо це стосується вірусостійких сортів сої нового покоління.  

Об’єктом такого дослідження були бульбочкові бактерії сої інокульовані штамом 

Bradyrhizobium japonicum M 8 та 634б, а також М8+634б, вірусостійкого сорту сої Горлиця. В 

дослідах використовували бактеріальну суспензію штаму B. japonicum М 8, а також штам 

634б. Вивчення впливу різних біопрепаратів на ефективність соєво-ризобіального симбіозу 

за щільної популяції «місцевих» бульбочкових бактерій сої здійснювали в польовому 

дрібноділянковому досліді. Дослідження симбіотичних властивостей при дії штамів свідчать 

про позитивний вплив бактеризації на вірулентність бульбочкових бактерій. В усіх фазах 

органогенезу рослин відмічено достовірне збільшення кількості бульбочок. Відсутність 

домінування інтродукованого штаму B. japonicum М8 можна пояснити тим, що місцева 

популяція бульбочкових бактерій утворена висококонкурентним штамом B. japonicum 634б 

має високу щільність.  

Проведені дослідження свідчать про значне збільшення як надземної маси рослин, так 

і маси коріння у варіантах з інокуляцією. Вивчення впливу бактеріальних препаратів на 

азотний обмін рослини-живителя свідчать про позитивний вплив інокуляції, навіть за умов 

щільної популяції ризобій сої (табл.1) 

Таблиця 1.  

Вплив бактеріальних препаратів на вегетативну масу сої  і азотфіксуючий 

потенціал (середні дані за роки досліджень) 
  

Варіант досліду 

 

Надземна маса,г 

 

Вага кореня, г 

 

V газової фази 

Азотфіксуюча 

активність, 

млмоль 

С2Н4/сосуд 

Контроль 106,7 9,9 63 0,0027 

Інокуляція 

B.japonicum M8 

184,5 12,3 65 0,0029 

Інокуляція 

B.japonicum 634б 

93,5 13,3 72 0,0031 

Інокуляція 

B.japonicum M8+634б 

 

220,0 

 

18,9 

 

66 

 

0,0030 

НІР05     

Отже, за результатами досліджень можна зробити наступні висновки, що в умовах 

щільної аборигенної популяції бульбочкових бактерій передпосівна бактеризація насіння  є 

доцільним заходом. Значно збільшується кількість бульбочок, їх маса, нітрогеназна 

активність, посилюється накопичення вегетативної маси рослин, зростає вміст 

водорозчинного білка в листках сої. 

mailto:arkashazoom@inbox.ru
mailto:vpatyka@mail.ru
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БАКТЕРИИ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ОТ РЫБ В РЫБОВОДНЫХ 

ХОЗЯЙСТВАХ БЕЛАРУСИ 
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Бактериальные болезни рыб широко распространены в большинстве стран, 

традиционно занимающихся аквакультурой. Они не только являются причиной больших 

экономических потерь рыбоводной отрасли, но и представляют опасность для здоровья 

человека, вызывая токсикоинфекции, раневые инфекции, диареи и т.д. 

В Беларуси мониторинг эпизоотической ситуации по бактериальным заболеваниям 

рыб проводится постоянно. В период с 1997 по 2008 годы основными этиологическими 

агентами при вспышках бактериальных инфекций рыб в республике являлись бактерии 

родов Aeromonas и Pseudomonas, преимущественно видов A. sobria, A. hydrophila, A. punctata, 

P. aeruginosa, P. putida, P. fluorescens. Наибольшую опасность для рыб представляли 

бактерии рода Aeromonas, в результате заражения которыми гибель рыб  достигала, в 

отдельных случаях, 40-70 %. 

Бактериологические исследования, проводимые нами в рыбхозах республики в 

последние годы показывают, что все чаще от заболевших рыб выделяются ассоциации 

бактерий: Aeromonas-Pseudomonas, Aeromonas-Yersinia и т.д. Увеличилась частота 

обнаружения бактерий рода Flavobacterium у рыб, главным образом, осетровых.   

До недавнего времени не обнаруживались у рыб в Беларуси такие бактерии, как 

Shewanella putrefaciens. Этот вид был выделен нами от карпа уже в нескольких рыбхозах 

республики, причем от рыб с явными  клиническими признаками инфекций: крупные язвы 

по всей поверхности тела, гиперемия кожных покровов, расщепление плавников, 

экзофтальмия. Следует отметить, что данный вид бактерии выделяли от рыб одновременно с 

видом A. sobria, поэтому судить о его роли (первичная или вторичная) в возникновении 

заболевания  пока не представляется возможным.  

Еще одним видом, ранее не встречавшимся у рыб в рыбхозах республики, является 

Sphingobacterium multivorum. Этот вид бактерий выделен нами от осетровых рыб с 

клиническими признаками заболеваний. 

Нами проведены исследования по определению чувствительности указанных 

бактерий к антибактериальным препаратам и установлено, что они наиболее восприимчивы 

к препаратам фторхиноловой группы таким, как ципрофлоксацин.  

Изменения в видовой структуре этиологических агентов бактериальных инфекций 

рыб в рыбоводных организациях Беларуси связаны, по-видимому, с введением в 

аквакультуру новых ихтиологических объектов и завозом в республику посадочного 

материала рыб из других стран.  
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Дріжджі є важливою складовою морського біоценозу. Їх розподіл залежить від 

концентрації органічних речовин. Острів Зміїний знаходиться в Північно-західній частині 

Чорного моря навпроти дельти Дунаю, де поєднуються та змішуються різні за походженням 

водні потоки.  

Метою дослідження було вивчення чисельності, таксономічного складу, біологічних 

властивостей морських дріжджів поверхневого шару прибережних вод острова Зміїний. 

Проби води було відібрано на 8 станціях, розташованих навколо острова. Проби води 

(0,1-0,5 мл) висівали на тверде напівсинтетичне середовище Сабуро. Аналіз метилових 

ефірів жирних кислот проводили на хромато-масспектрометричній системі Agilent890N/5973 

inert. Виділення ДНК проводили за допомогою методики Harju, умови проведення 

ампліфікації та електрофорез як описано раніше, на ампліфікаторі «Терцик» та 

горизонтальній електрофоретичній камері «Biorad». Побудову генетичних дистанцій 

проводили за допомогою програми Tree-3.0 методом UPGMA.  

Сезонна динаміка чисельності дріжджів показала максимальну чисельність їх в літній 

період. Середня чисельність дріжджів перебувала на рівні  32×10³ - 557×10³ КУО/л. Морські 

ділянки акваторії, що були в безпосередній близькості з пологим ґрунтовим берегом острову 

характеризуються найбільшою чисельністю дріжджів.  

Проведені дослідження дозволили ідентифікувати 11 видів  дріжджів, що належать до 

6 родів (Cryptococcus albidus, C. neoformans, Aureobasidium pullulans, Candida albicans, C. 

glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, Rhodotorula rubra, R. glutinis, R. minuta, Saccharomyces 

cerevisiae). Чотири представники ідентифіковано лише до роду (Сryptococcus, Candida, 

Pichia, Rhodotorulla). Представники всіх 11 ідентифікованих видів є типовими 

космополітами і досить широко розповсюджені в інших біотопах Землі. Найбільш 

поширеними в прибережних водах акваторії острова виявилися представники не 

ідентифікованих видів Rhodotorula spp., Candida spp. та виду Rhodotorula rubra. За період 

дослідження переважаючими видами були Aerobasidium pullulans та Rhodotorula rubra – 

представники чорних та рожевих дріжджів. Частота виявлення Aerobasidium pullulans (чорні 

дріжджі) склала під  54%, Rhodotorula rubra (рожеві дріжджі) - 34%.  

Вивчено морфологічні, фізіологічні та біохімічні властивості досліджуваних штамів. 

Серед виділених штамів дріжджів переважають мезофіли з окиснювальним типом 

метаболізму та здатністю до синтезу каротиноїдних пігментів. Встановлено суттєву різницю 

в хімічному складі жирних кислот, який корелює з родовою та видовою приналежністю. Всі 

культури містять насичені та ненасичені (моно-та полі-) жирні кислоти, цис-ізомери 

ненасичених жирних кислот. Спостерігається підвищений вміст пальмітинової, олеїнової та 

стеаринової кислот, що вказує на переважання базидіоміцетного афінітету серед штамів. 

Спектри ампліфікованої ДНК на електрофореграмі нараховували від 3 до 8 дискретних 

компонентів. Основна зона розділення фрагментів знаходиться в діапазоні від 215 п.н. (C. 

neoformans шт 12) до 1129 п.н. (A. pullulans шт. 1.2). Сконструйована дендрограмма, що 

відображає міжпопуляційні зв’язки ізольованих штамів морських дріжджів.  

mailto:beloiv@onu.edu.ua
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Бактеріальний опік плодових, збудником якої є бактерії Erwinia amylovora, є однією з 

найбільш небезпечних хвороб, збитки від якої є надзвичайно великі. Вперше бактеріальний 

опік плодових в Україні був виявлений в 1997 р. в Чернівецькій області, а за 15 років його 

ареал значно розширився. На теперішній час хвороба реєструється в Закарпатській, 

Львівській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. Незважаючи на вжиті радикальні 

заходи по знищенню уражених дерев, спалахи хвороби спорадично проявляються у цих 

регіонах.  

Контролювати хворобу можна за допомогою антибіотиків та пестицидів, які містять 

мідь. Хімічні препарати, які випробували проти збудника Erwinia amylovora значно 

поступаються за своєю дією антибіотикам і не забезпечують надійного контролю хвороби. 

Проте, використання антибіотиків в більшості країн, в тому числі і в Україні, заборонено, 

оскільки їх застосування призводить до вироблення стійкості у бактерій, таким чином 

зменшує можливість їх контролю.  

Тому пошук альтернативних хімічному методу засобів захисту плодових культур від 

бактеріального опіку плодових є вкрай актуальним. Одним із таких є біологічний метод, 

який  в основному базується на антибіозі та конкуренції за поживні речовини. 

Мета роботи - провести скринінг мікроорганізмів – антагоністів  Erwinia amylovora 

серед епіфітної мікробіоти плодових культур  

Об’єктами досліджень були епіфітні мікроорганізми, ізольовані нами з філосфери 

плодових культур (груші, яблуні, айви, глоду) в Закарпатській області, а також бактерії 

Erwinia amylovora van Hall, штам 9057, отримані нами з колекції фітопатогенних бактерій 

Інституту мікробіології і вірусології НАН України. Філосферу рослин аналізували протягом 

періоду вегетації, починаючи від фази набухання бруньок, закінчуючи періодом дозрівання 

плодів. 

Досліджено антагоністичні властивості 124 ізолятів, виділених з епіфітної мікробіоти 

плодових, серед яких 18 ізолятів мікроорганізмів проявили антагоністичну властивість що до 

бактерій Erwinia amylovora в умовах in vitro. 

Високий рівень антагоністичної активності (радіус зони затримки росту бактерій 

Erwinia amylovora становив 9 мм і більше) виявлено у 9 ізолятів, які виділені з яблуні (5), 

айви (1), груші (3).. На основі вивчення  морфологічних, культуральних та біохімічних 

властивостей дані мікроорганізми ідентифіковані як Pseudomonas fluorescens (257, 263/1, 

264/1, 270/1), Pantoea agglomerans (293, 297, 244/1), Bacillus spp. (272/1, 243/3). 

Середній рівень антагоністичної активності (радіус зони затримки росту становив 6-8 

мм) виявлено у 5 ізолятів, виділених з яблуні (2), з груші (2), глоду (1). Дані мікроорганізми 

ідентифіковані, як Pseudomonas fluorescens (269/3, 274/2), Pantoea  agglomerans (258/1, 

261/3,) та Bacillus spp. (260/3).  

Затримка росту бактерій Erwinia amylovora в межах 4-5 мм спостерігали у 4-х ізолятів, 

виділені з яблуні (2), груші (2) та ідентифіковані як Pseudomonas fluorescens (245/2 , 255/2, 

254) та Pantoea agglomerans (252/3). 

Встановлено, що основними мікроорганізмами антагоністами до бактерій Erwinia 

amylovora серед епіфітних мікроорганізмів плодових культур є бактерій Pseudomonas  

fluorescens, Pantoea agglomerans та Bacillus sp. 
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Значна кількість пошкоджень металевих споруд і трубопроводів пов'язані з діяльністю 

мікроорганізмів. Незважаючи на вдосконалення методів захисту, довжина пошкоджених 

трубопроводів щорічно зростає на 3–4 %, особливо в болотистих ґрунтах, що сприяють 

мікробній анаеробній корозії, та на ділянках, які контактують з сільськогосподарськими 

угіддями. Вплив пестицидів та продуктів їх природної деградації на процес корозії сталі 

залишається практично не вивченим, хоча сучасне агропромислове виробництво не можливо 

без використання біологічно активних речовин.  

В даній роботі досліджено вплив поширених пестицидів (2,4-Д, Бетанал, Зенкор, 

Раундап, Фюзилад, Фундазол) та продуктів їх розкладу на процес біокорозії сталі у грунті та 

формування біоплівки у нейтральному водно-сольовому середовищі Постгейта «В».  

Дослідження шести поширених пестицидів показали, що за впливом на швидкість 

мікробної корозії у ґрунті, їх можна поділити на 3 групи: пестициди, продукти розкладу яких 

стимулюють біокорозію (Бетанал, Фундазол, Фюзилад); пестициди, які незначно впливають 

на швидкість біокорозії сталі (2,4-Д); пестициди, внесення яких прискорює процес біокорозії, 

але продукти їх розкладу її уповільнюють (Раундап та Зенкор).  

На прикладі Бетаналу показано, що у феросфері спостерігається інтенсивний ріст 

сульфатвідновлювальних бактерій. При експозиції 1 міс. їх чисельність більша за контроль 

на 6 порядків. Чисельність залізовідновлювальних та денітрифікувальних бактерій також 

зростає, але на один порядок, тобто, за присутності пестициду в феросфері формується 

корозійно агресивна сукупність мікроорганізмів. При збільшенні часу експозиції (6 – 9 міс.) 

кількість СВБ та ЗВБ в досліді з Бетаналом виявлено або на рівні контролю, або більше на 1 

порядок, ДНБ при цьому не виявлено.  

Діюча речовина Бетаналу – N-3-(N´-(3´-метилфеніл)карбамоїл) феніл метилкарбамат 

у грунті розкладається з утворенням м-амінофенолу. Нами встановлено, що саме м-

амінофенол прискорює швидкість корозії сталі у грунті в 1,3 рази за рахунок стимулювання 

росту у феросфері сульфатвідновлювальних бактерій. 

При дослідженні формування біоплівки за присутності пестициду з біоцидними 

властивостями – Бетаналу, та пестициду 2,4-Д, до дії якого бактерії корозійного мікробного 

угруповання є стійкими. За присутності Бетаналу біоплівка формується на поверхні 

маловуглецевої сталі без участі СВБ, що забезпечує захисну дію 71,8% при концентрації 

Бетаналу 1 г/л за умов мікробної корозії. При дослідженні формування біоплівки за 

присутності пестициду 2,4-Д встановлено, що СВБ виявляються у біоплівці вже на 9 год 

експозиції. Тобто, пестицид 2,4-Д, порівняно з контролем, сприяє розвитку 

сульфатвідновлювальних бактерій, максимальна кількість яких зафіксована на 168 год 

експерименту. 

Отже, пестициди впливають на швидкість біокорозії сталі, викликаної 

сульфідогенним корозійним мікробним угрупованням. Бетанал, Зенкор та Раундап інгібують 

біокорозію сталі у рідкому нейтральному середовищі та виявляють захисний ефект 71,8-

80,2% при концентрації 1 г/л. Внесення у грунт пестицидів Бетанал та Фундазол призводить 

до підвищення його агресивності за рахунок утворення продуктів деградації, які стимулюють 

розвиток корозійно-агресивних мікроорганізмів, що робить необхідним розробку матеріалів-

біоцидів для захисту підземних комунікацій.  
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Інтенсивне і неконтрольоване використання орних земель протягом останнього століття 

призвело до тотального зниження родючості ґрунтів на планеті. Ця проблема є надзвичайно 

актуальною також і для України. Оскільки обов'язковими і найактивнішими учасниками 

процесів ґрунтоутворення є рослини та мікроорганізми, питання формування родючості 

ґрунтів цілком правомірно слід розглядати як значною мірою біологічні. Слід зазначити, що 

за деградаційного стану ґрунтового покриву в агроценозах збіднюється склад мікробних 

угруповань, спостерігається зведення до мінімуму чисельності представників окремих видів 

агрономічно корисних організмів. Натомість зростає кількість фітопатогенних 

мікроорганізмів. Багато агроценозів перетворилися в резерватори збудників хвороб. 

Амплітуда таких явищ викликає серйозну стурбованість. 

Універсальним показником родючості ґрунтів прийнято вважати їх гумусний стан, тож 

заходи з відтворення ґрунтової родючості у першу чергу повинні враховувати оптимізацію 

мікробіологічних процесів деструкції-синтезу гумусових речовин. При цьому слід 

враховувати, що біологічна рекультивація ґрунтів є процесом матеріальним і потребує, в 

першу чергу, забезпечення їх достатньою кількістю вуглецю (органічної речовини). Шляхи 

надходження органічної речовини відомі – внесення гною, застосування побічної продукції 

рослинництва, вирощування сидеральних культур, дотримання науково обґрунтованих 

сівозмін, вирощування трав та ін. Саме надходження оптимальної кількості органічної 

речовини в ґрунти зможе убезпечити гумус від мінералізації при застосуванні азотних 

добрив у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. За цих умов ініційовані 

мінеральним азотом ґрунтові мікроорганізми «знайдуть» необхідну для їх розвитку кількість 

вуглецю у свіжій органічній речовині, а не в гумусових сполуках. 

Співвідношення вуглець/азот вимагає особливої уваги, оскільки останній потрібен як 

для ефективної деструкції побічної продукції рослинництва і наступного синтезу гумусу, так 

і для живлення культурних рослин, причому в дозах, що не перевищують фізіологічних 

потреб. Такі дози нині нескладно визначити, дослідивши перебіг процесів азотфіксації і 

біологічної денітрифікації у кореневій зоні рослин. Співставивши показники, можна 

безпомилково відібрати оптимальну дозу добрив для конкретної культури і ґрунтово-

кліматичних умов її вирощування (за найвищими показниками азотфіксації і допустимим 

рівнем емісії закису азоту). 

Як не парадоксально, але значно складніше забезпечити відтворення родючості ґрунтів 

за умов органічного виробництва, особливо за відсутності в господарстві розвиненого 

тваринництва. При цьому лімітуючим чинником гумусоутворення є дефіцит азоту. 

Забезпечення ґрунтів в умовах органічного виробництва органічною речовиною може 

викликати розвиток такого явища як іммобілізація ґрунтових запасів азоту з наступним 

тимчасовим зниженням продуктивності сільськогосподарських культур (і без того 

невисоким у таких господарствах). Виходом із цієї ситуації може бути насичення сівозміни 

бобовими культурами, які в симбіозі з бульбочковими бактеріями зможуть ліквідувати 

дефіцит азоту. Важливим при цьому є також дотримання вимог щодо передпосівної 

бактеризації насіння бобових. 

mailto:rifam@ukrpost.ua
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Біологізація − один із сучасних напрямків розвитку агротехнологій в світі. Серед 

будь-яких агротехнологій передпосівна обробка насіння займає ключові позиції, оскільки це 

основний елемент захисту рослин. Біологічні методи передпосівної обробки насіння 

поділяють на прямі та опосередковані. Прямий метод захисту полягає у обробці препаратами 

на основі штамів-антагоністів збудників захворювань рослин або їх окремих метаболітів, що 

мають аналогічні властивості. Альтернативний метод захисту полягає у комбінуванні 

біологічно активних речовин (БАР), або вже існуючих препаратів на їх основі, з метою 

підвищення загального імунітету рослин. У якості таких БАР можуть використовуватися 

природні або синтетичні регулятори росту і розвитку рослин та різноманітні комерційні 

препарати, що містять дані сполуки. З метою пролонгації згаданих вище БАР до композицій 

на їх основі додають різноманітні сполуки з липкогенними властивостями, зокрема 

вітчизняний липкоген ЕПАА-10.  

В зв’язку з зазначеним вище, метою нашої роботи було визначення в лабораторних 

умовах ефективності обробки насіння пшениці, люпину білого, ріпаку та огірків 

композиціями на основі гуматів, бурштинової кислоти, регулятору росту Біолану та 

липкогену ЕПАА-10.  

Енергію проростання, лабораторну схожість, ступінь ураження збудниками насіння 

даних культур та біометричні показники проростків визначали загальноприйнятими 

методами після замочування насіння протягом 20 хв при кімнатній температурі у 

композиціях, що містили: 0,3 % бурштинової кислоти, 5% регулятору росту Біолан, 2% 

ЕПАА-10 та різні концентрації гумату (0,1%, 1%, 2%, 3%, 4% та 5%). 

При вивченні впливу досліджуваних композицій на енергію проростання, схожість 

насіння огірків та люпину білого, а також зменшення ураження рослин збудниками різної 

етіології встановлено, що найкраще на дані показники впливали композиції, до яких входило 

2 та 3% гуматів відповідно. Натомість, аналогічні параметри насіння та проростків пшениці 

найкраще регулювали композиції, що містили 1 та 2% гуматів. Крім того, 20 хвилинна 

експозиція насіння у композиціях, що мали у своєму складі 3 та 4% гуматів найліпше 

впливала на енергію проростання, схожість та ступінь ураження збудниками насіння ріпаку. 

Дослідження впливу даних композицій на біометричні показники проростків огірків, 

пшениці та люпину білого показало, що найбільш ефективною є композиція з додаванням 

2% -го розчину гумату, при цьому вага рослин становила 5,96±1,3 та 10,14±1,2 г відповідно. 

Щодо 20 хвилинної експозиції насіння ріпаку у досліджуваних композиціях то, найкраще, як 

на вагу рослин (2,97±0,1 г) так і на довжину кореня (87,0±0,50 мм) та паростку (62±0,40 мм) 

впливала композиція, до складу якої окрім БАР та липкогену ЕПАА-10 входив ще 3%-й 

розчин гуматів.  

Отже в ході досліджень нами встановлено, що найбільш оптимальною для 

поліпшення енергії проростання, схожості насіння досліджуваних культур та біометричних 

показників паростків, а також зменшення ураження рослин збудниками різної етіології є 

композиції, що містять, 3% бурштинової кислоти, 5% регулятору росту Біолан, 2% ЕПАА-10 

та, в залежності від культури, 2 або 3% гумату.  
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Високий рівень хімічного навантаження, нестача добрив призвели до різкого 

погіршення родючості грунтів, зниження якості рослинної харчової продукції, що, в свою 

чергу, створює загрозу здоров’ю і життю населення. Все це вимагає більш повного 

використання альтернативних засобів покращення грунту і живлення та захисту рослин від 

хвороб. Серед таких альтернативних засобів найбільш перспективним і ефективним є 

застосування біологічних препаратів на основі природних штамів азотфіксуючих 

мікроорганізмів.  

Відновлення біологічного потенціалу ґрунтів можливе, зокрема, за рахунок бобових 

рослин, які мають унікальну здатність утворювати симбіотичні зв’язки із існуючими в ґрунті 

мікроорганізмами. Ці мікроорганізми, а саме бульбочкові бактерії виробляють фітогормони, 

забезпечуючи та регулюючи ріст і розвиток рослин. Бобові рослини «набирають» білкову 

масу в основному завдяки вищезгаданим бульбочковим бактеріям, які в природі існують в 

усіх кліматичних зонах. Проте існуючі в ґрунті природні ризобії менш “ефективні”, ніж 

відселекціоновані. Завдяки інокуляції бобові не тільки одержуватимуть азот із повітря, вони 

накопичуватимуть його в корінні та наземних рослинних залишках, що сприятиме 

підвищенню родючості ґрунту, а відтак і забезпечить азотом рослини-наступники. 

У зв’язку з цим особливого значення набуває вивчення ефективності застосування 

даних мікроорганізмів з ризобіями для інтенсифікації симбіотичної азотфіксації і переходу 

до екологічно безпечних агротехнологій вирощування лядвенцю рогатого.  
Мета дослідження – встановити вплив ризобофіту на основі штаму Bradyrhizobium 

sp. (Lotus) 1801, (штам виведений методом аналітичної селекції в Інституті фізіології 

НААНУ, м. Київ), та строків сівби на формування елементів урожаю рослинами L. albus 

сорту Аякс (виведений в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААНУ).  

Як свідчать дані, передпосівна інокуляція штамами Bradyrhizobium sp. (Lotus) 1801 

насіння сорту Аякс забезпечила утворення активних азотфіксуючих кореневих бульбочок – в 

середньому від 4-х до 10–ти одиниць і біомасою від 272 до 730 мг на рослину. Показники 

азотфіксуючої активності бульбочок суттєво не відрізнялися між собою.  

Нами виявлено, що в перший рік вегетації на коренях рослин контрольного варіанту 

досліду бульбочки були практично відсутні, що свідчить про низьку чисельність природної 

популяції Rhizobium lotus в ґрунті даного поля. Інокуляція лядвенцю штамом 1801 сприяла 

формуванню великої кількості бульбочок. Так, в період інтенсивного росту, максимальна їх 

кількість у контролі становила 3,5 одиниці на рослину, у варіанті з інокуляцією штамом 1801 

одиниці на рослину. 

В усіх варіантах досліду на коренях лядвенцю формувалися азотфіксуючі бульбочки. 

При інокуляції виробничим штамом 527 кількість бульбочок, їх біомаса переважали 

контроль без інокуляції – в 1,5; 1,9 рази відповідно, що дало можливість збільшити на 17,9% 

масу зерна з рослини, і урожайність зерна на 0,65 т/га порівняно з варіантом без 

нітрагінізації.  

Таким чином, у польових умовах південного і центрального Степу України 

експериментально доведено, що є резерви підвищення ефективності симбіотичної 

азотфіксації і продуктивності лядвенцю рогатого сорту Аякс, шляхом передпосівної 

бактеризації насіння препаратом на основі селекційних штамів 1801, фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів та мікробів – антагоністів фітопатогенів. Підвищити рівень симбіотичної 

фіксації та урожайність бобових культур можна за рахунок координованої селекції 

бульбочкових бактерій та бобових рослин. 

mailto:mliliyav@gmail.com
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Микроскопические водоросли - обширная и крайне неоднородная группа первичных 

фототрофов, включающая цианобактерии (Ц) и собственно микроводоросли (М), - 

организмы, способные к переключению на гетеротрофный и миксотрофный типы питания и 

к существованию в отсутствие кислорода. Ц и М широко распространены в природе, заселяя 

практически все экологические ниши. Обитая в разнообразных экосистемах, они связаны с 

другими организмами широким спектром прямых и косвенных межвидовых отношений. 

Среди существующих форм взаимосвязей с участием Ц и М нами выделены несколько 

комплексов, не имеющих четких границ; в экосистемах наблюдаются различные варианты 

их сочетаний, или переход одной формы взаимоотношений в другую. (1) Трофический: Ц и 

М являются базовым звеном в пищевых цепях различных консументов (от инфузорий до 

китообразных) и участвуют в сложном механизме саморегуляции природных экосистем. (2) 

Симбиотический. Охватывает формы взаимоотношений Ц и М между собой и с другими 

организмами: комменсализм, протокооперацию и мутуализм (облигатный симбиоз), в т.ч. 

различные формы экзо - и эндосимбиоза (эпифитные и эпизоитные связи, цианеллы, 

зоохлореллы и зооксантеллы и др.). (3) Паразитический. Характеризуется более тесной 

связью между партнерами, высокой степенью зависимости паразита от хозяина. (4) 

Конкурентный. Основан на борьбе за местообитания, биогенные элементы и свет и включает 

прямую/интерференционную и косвенную/эксплуатационную типы конкуренции. (5) 

Аллелопатический. Продуцирование и выделение в окружающую среду биологически 

активных веществ (БАВ), направленных на прямое или косвенное отпугивание или 

угнетение хищников/фитофагов или конкурентов. (6) Антимикробный/Антибиотический. 

Проявление взаимного антагонизма между видами в сообществе с использованием 

природных токсинов/БАВ. (7) Патологический. Внутриклеточное размножение патогенных 

организмов как важный фактор снижения биотического потенциала и смертности в 

природных популяциях. (8) Биоцидный. Активное продуцирование БАВ/токсинов, 

приводящее к прямому или опосредованному (через накопление в других организмах) 

патологическим или летальным последствиям в отношении целевых и нецелевых объектов.  

Последние четыре комплекса играют важную роль в формировании 

антагонистических межвидовых взаимоотношений в природных и искусственных 

экосистемах, базирующихся на эколого-биохимических защитных механизмах. Данные  

мировой литературы и результаты собственных исследований позволяют судить о 

многообразии связей Ц и М с другими организмами – от вирусов до млекопитающих, и 

определить пути их использования в практической деятельности. Прежде всего, это 

относится к сельскому хозяйству и медицине с точки зрения создания селективных и 

профилактических препаратов для ограничения численности/подавления условно 

патогенных микроорганизмов, растительноядных нематод, членистоногих и грызунов, а 

также биологической индикации состояния окружающей среды. 
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Горіх волоський (Juglans regia) вирощується з давніх часів не тільки для отримання 

цінного насіння, що вживається в їжу і масла, але і заради деревини. Але, як і у більшості 

культур його врожайність значно знижується при ураженні збудниками різної етіології. У 

2012 році на території Миколаївської області нами було відмічено масове ураження молодих 

насаджень горіху волоського сортів Костюженський, Калашарський та Скиноский. При 

візуальному обстеженні уражених дерев виявлено, що інфекція уразила як кореневу систему 

так і надземні органи саджанців. Уражені тканини кореневої системи саджанців мали темне 

забарвлення, здерев’яніли, струхлявіли, а саме коріння дещо збільшене у розмірі. Крім того, 

на гілках та стовбурі саджанців сорту Калашарський і спостерігалися ураження у вигляді 

сухих виразок клиноподібної форми та темних плям. Під корою у місці уражень верхні та 

глибинні шари деревини мали темно-коричневе забарвлення. Також спостерігали 

закупорювання судин та повне руйнування деревини у місцях ураження. У зв'язку з 

проведенням обстеження в осінній період фітопатологічний аналіз листя саджанців 

здійснений не був.  

З уражених тканин саджанців нами було виділено в чисту культуру понад 30 ізолятів, 

частина з них за комплексом морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних ознак 

споріднені з типовими представниками роду Xanthomonas. У результаті штучного ураження 

надземних органів горіху волоського спостерігали симптоми захворювання описаного вище. 

Для остаточного з'ясування систематичного положення даного збудника був проведений 

хемотаксономічний аналіз виділених штамів. У жирнокислотних спектрах як 3-х 

колекційних X. arboricola pv. juglandis 8665, 8865, 8866 так і ізольованих нами штамів 

виявлено наступний набір жирних кислот: ненасичені – гексадеценову (С16:1), cis-9 

гексадеценову (С16:1cis9) cis-11 оксадеценову (С18:1cis11) та cis-9 оксадеценову (С18:1cis9); 

насичені – 9-метил деканову (С11:0iso), тетрадеканову (С14:0), 12-метил тридеканову, 

пентадеканову (С15:0), 13-метил тетрадеканову (С15:0iso), 12-метил тетрадеканову 

(С15:0anteiso), гексадеканову (С16:0), 14-метил пентадеканову (С16:0iso), 15-метил 

гексадеканову (С17:0iso), 14-метил гексадеканову (С17:0anteiso) та cis-9, 10 – метилен 

гексадеканову кислоти (С17:0cyclo). Крім того, у спектрах колекційних та виділених нами 

штамів детектовані такі гідрокси кислоти: 3 – гидроси – 9 – метил деканову (С11:0iso 3-ОН), 

3 – гидроксидодеканову (С12:0 3-ОН), 3 – гидроси – 11 – метил додеканову (С13:0iso 3-ОН), 

що не суперечить даним літератури та підтверджує спорідненість виділених ізолятів в з X. 

arboricola pv. juglandis. Слід також відмітити, що деякі штами ізольовані з кореневої системи 

саджанців горіху волоського, виявили спорідненість за морфолого-культуральними та 

фізіолого-біохімічними властивостями з представниками роду Agrobacterium. Для виявлення 

патогенності ізольованих штамів нами також були штучно інфіковані каланхое, буряк, 

морква та картопля. На деяких з рослин через певний час було відмічено інтенсивне 

пухлиноутворення. Для уточнення таксономічного статусу даного збудника був досліджений 

жирнокислотний склад клітинних ліпідів. У клітинних ліпідах як колекційного штаму A. 

tumefaciens 8628 так і ізольованих нами штамів ідентифіковано наступні жирні кислоти: 

ненасичені – гексадеценову (С16:1), насичені – гексадеканову (С16:0), октадеценову (С18:0) 

та cis-9, 10 – метилен октадеканову (С19:0cyclo) та гідрокси – 3 гидроси – тетрадеканову 

(С14:0 3-ОН) та – 3 гидроси– гексадеканову (С16:0 3-ОН), що підтверджує їх спорідненість з 

A. tumefaciens.  
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Важливе значення у формуванні екологічно безпечного землеробства набуває 

застосування мікробних препаратів. Використання бактерій у рослинництві як альтернативи 

агрохімікатам потребує подальшого вивчення механізмів, які лежать в основі взаємодії 

бактерій з рослинами та створення нових біопрепаратів на основі мікроорганізмів із 

комплексом корисних для рослини властивостей. Пошук нових високоактивних штамів 

мікроорганізмів-антагоністів є необхідною умовою для розробки біопрепаратів широкого 

спектру дії. 

Встановлено, що антагоністична активність виділених з рослин картоплі, томату і 

перцю штамів роду Pseudomonas була різною в залежності від штаму та тест культури. 

Найбільшу чутливими до дії антагоністів виявились штами Pectobacterium carotovorum 

subsp.carotovorum та Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicum. В меншій ступені 

мікроорганізми впливали на ріст C. michiganensis subsp. michiganensis, та майже зовсім не 

інгібували розвиток Ralstonia solanacearum. З 46 досліджуваних штамів Pseudomonas sp. 

тільки 4 проявили здатність активно пригнічувати ріст збудників бактеріозів пасльонових 

культур. Однак спектр їх антибіотичного впливу значно варіював. Так штам Pseudomonas sp. 

24Д пригнічував ріст та розвиток практично усіх досліджуваних тест культур, зона затримки 

росту коливалась від 4,6 до 12,8 мм. В той час як штами 44Д та 59Д активні тільки по 

відношенню до P. carotovorum, що складало 46 та 51,2% відповідно. 

Дослідження впливу виділених штамів-антагоністів роду Pseudomonas на перебіг 

розвитку гнилей картоплі сорту Агрія за умов штучного інфекційного фону показало, що всі 

штами знижували розвиток мокрої (17%) та кільцевої (22,6%) гнилі бульб картоплі. Жоден з 

досліджуваних штамів не пригнічував розвиток збудника бурої гнилі картоплі. Встановлено 

здатність штамів Pseudomonas sp. знижувати ступінь ураження інокульованих рослин томату 

(сорти Рубін, Тритон) та перцю (сорт Білозірка) при штучному інфікуванні насіння  C. 

michiganensis subsp. michiganensis  та P. carotovorum subsp.carotovorum на 27% та 38% 

відповідно,  порівняно з контролем. За умов сумісного використання досліджуваних штамів 

ефект їх дії значно зростав. Найкращі антибіотичні властивості проявив штам Pseudomonas 

sp. 24Д, як на рослинах томату так і перцю. В той час штам Pseudomonas sp. 75Д не впливав 

на розвиток інфекційного процесу на рослинах перцю. Здатність виділених штамів 

мікроорганізмів-антагоністів роду Pseudomonas знижувати прояв і розвиток збудників 

бактеріозів потребує їх подальшого вивчення, забезпечує можливість їх подальшого 

використання для захисту пасльонових культур та зменшення антропогенного впливу, 

внаслідок раціонального застосування хімічних засобів захисту. 

mailto:demmira@rambler.ru
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Мікроорганізми впливають на ріст рослин також завдяки здатності синтезувати 

біологічно активні речовини, зокрема лектини, з продукуванням яких зв’язують наявність 

антигрибкової активності. Також мікроорганізми виявляють імуномоделюючі властивості, 

обумовлюючи складні перебудови захисних реакцій рослинного організму. Зниження рівня 

ураженості рослин може бути пов’язано також з безпосередньою антагоністичною дією 

інтродукованих бактерій на збудників фітозахворювань. 

Найбільший приріст урожайності в середньому (за 2008-2010 рр.) (6,4 ц/га) забезпечує 

обробка насіння сої (перед сівбою) сорту Легенда штамом бактерій АМ-46 при обробці 

посівів препаратом Кладостим на фоні внесення мінеральних добрив N30P30K30. На тому ж 

фоні при обприскуванні Кладостимом, але при обробці насіння штамом бактерій КД-1, 

одержано найвищий приріст врожайності сорту Анжеліка – 8,4 ц/га. 

Аналіз якості стебел сої показав, що на фоні внесення N30P30K30 обробка насіння 

штамами АМ-46 і КД-1 з обприскуванням посівів Кладостимом, сприяла збільшенню вмісту 

азоту і калію в рослинах, тоді як стосовно фосфору цієї закономірності не виявлено. 

Результати аналізу насіння сої свідчать, що вміст кормових одиниць при обробці насіння та 

посівів Кладостимом сортів Анжеліка і Легенда на фоні внесення мінеральних добрив 

підвищувався відповідно на 38 і 46 одиниць та 11,2 і 11,4 г у порівнянні з контрольними 

варіантами (без добрив і обробки препаратами). 

Вміст олії в насінні сої сорту Легенда та Анжеліка змінюється залежно від внесення 

мінеральних добрив, обробки насіння та посівів. Найбільший показник одержано у варіанті 

на фоні внесення N30P30K30 обробки насіння штамом АМ-46 в поєднанні з обробкою 

посівів Кладостимом на сорті Легенда – на 23,4% і при обробці насіння сорту Анжеліка 

штамом КД-1 з обробкою посівів Кладостимом – на 24,0%. На контролі без добрив та 

обробок вміст олії становив відповідно 20,2 і 20,9%. Таким чином, при вирощуванні сої 

сортів Легенда і Анжеліка для зменшення ураження хворобами, підвищення врожайності та 

покращення харчової цінності насіння, поліпшення процесу біологічної фіксації азоту в 

ґрунті, потрібно використовувати мінеральні добрива N30P30K30 з інокуляцією насіння 

сорту Легенда АМ-46 та сорту Анжеліка – штамом КД-1 з обробкою посівів Кладостимом. 

Теоретично доведено, що запровадження біологічної системи землеробства, яка 

передбачає значне зменшення застосування мінерального азоту, за рахунок використання 

штамів бактерій, рістрегулюючих речовин мікробного походження, що дозволить підняти на 

новий теоретичний рівень регулювання живлення рослин, що підтверджується заявками на 

сорто-мікробні моделі на винахід України за № а2009 13713 МПК (2009) С 12 N 1/00 А 01 Р 

1/00 від 28.12.2009, № а2009 13715 МПК (2009) А 01 G 1/00 А 01 Р 1/00 від 28.12.2009. 

Питання, що стосується методології селекційної роботи з одержання симбіотично 

активних сортів сої, до цього часу залишаються ще невирішеними. До них відносяться: 

одержання сортів з симбіотичним типом живлення; управління полігонами, що контролюють 

симбіотичну активність створення вирівняних сортопопуляцій сої за симбіотичними 

ознаками. 

Таким чином, підвищення ефективності бобово-ризобіального симбіозу залежить як від 

селекції сортів сої, так і від селекції відповідних високоактивних штамів ризобій.  
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На даний час в Україні широко впроваджуються екологічно безпечні технології 

вирощування сої, нуту, гороху та інших бобових культур, розроблені на основі стратегії 

сумісного застосування біопрепаратів з штамами корисних гетеротрофних мікроорганізмів різної 

функціональної дії для посилення азотфіксації і фосфатмобілізації, рістстимуляції, захисту від 

фітопатогенів, фітофагів і підвищення продуктивності агроценозів (Толкачов М.З., 2006; 

Пархоменко О.Л., 2012; Dіdovych S. et al., 2012). Проте, необхідно проводити подальший пошук 

альтернативних шляхів створення високопродуктивних рослинно-мікробних систем і 

розширювати дослідження механізмів взаємодії мікро- і макропартнерів та умов їх ефективного 

функціонування. Особливої уваги заслуговують автотрофні фотосинтезуючі мікроорганізми – 

ціанобактерії, які становлять постійну і активну частину ґрунтової біоти, зв'язані складними 

взаємодіями з її компонентами, беруть участь у процесах, що відбуваються у ґрунті, і можуть 

посилювати ефект бобово-ризобіальної взаємодії за умов застосування консорціумів 

ціанобактерій і ризобій (Зяблых Р.Ю., 2008; Трефилова Л.В., 2008).  

Метою даної роботі було: оцінити ефективність застосування гетеротрофних і фото-

синтезуючих автотрофних мікроорганізмів для підвищення продуктивності рослин, дослі-

дити їх вплив на мікробіологічну і ферментативну активність в ризосфері та оцінити фізіо-

лого-біохімічний стан рослин в агроценозах бобових культур. В дослідах використано штам 

ціанобактерії Nostoc linckia 144 любязно наданий з колекції МДПУ професором кафедри 

ботаніки Мальцевою І.А. та Яровим С.О. 

У результаті проведених вегетаційних експериментів на безазотному субстраті і чорноземі 

південному виявлено позитивний вплив штаму ціанобактерії N. linckia 144 і 8-10-ти (62-77%) 

штамів з її ідентифікованих асоціантів на ефективність симбіотичної азотфіксації сої Glycine max 

(L.)Merr. з штамом Bradyrhizobium japonicum М8 і нуту Cіcer arіetіnum (L.) з штамом 

Mesorhizobium сiceri 065, що забезпечило збільшення кількості бульбочок на 10-11 од./рослину 

(39-41%), кількості бобів – в 2,5 рази, сухої надземної фітомаси – на 0,8-1,5 г/рослину (21,1-

35,7%) порівняно до монобактеризації відповідними видами бульбочкових бактерій. Виявлено, 

що введення ризобіального партнеру в ціанобактеріальний консорціум і їх сумісне 

культивування в експериментальному середовищі може забезпечувати високу нодулюючу 

активність клітин B. japonicum і M. сіcerі, кількість яких у дослідах становила 1,5–9,5х105 

бульбочкоутворюючих одиниць/мл препаративної форми, що на 1-2 порядки вище у 

порівнянні з монокультурою ризобій сої і нуту. 

У польових умовах досліджено структурно–динамічні властивості мікробоценозу, зміни 

біологічної активності в ризосферному ґрунті чорнозему південного і лучно-чорноземного 

ґрунту, фізіолого-біохімічного стану рослин в процесі онтогенезу сої, нуту, гороху, чини і 

сочевиці за умов застосування препаратів на основі гетеротрофних і автотрофних 

мікроорганізмів. Експериментально доведена перспективність застосування ціаноризобіального 

консорціуму в агробіотехнології вирощування даних культур. Показана висока ефективність 

бактеризації насіння ціаноризобіальним консорціумом на двох сортах нуту, що забезпечила 

підвищення урожайності насіння за два роки на 0,37-0,62 т/га (33,6-38,3%) у порівнянні з 

монообробкою ризобіями і 0,12-0,38 т/га (7,1-23,5%) у порівнянні із сумісним застосуванням 

Ризобофіту, Фосфоентерину, Біополіциду.  



Секція 3: «Мікроорганізми в екосистемах» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 160 

ВПЛИВ ЛЕКТИНУ КАРТОПЛІ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ 

АЗОТОБАКТЕРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОПРЕПАРАТІВ НА ЇХ ОСНОВІ 
 

Євтушенко Т.А., Козар С.Ф. 
 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН,  

вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027, Україна 
 

Підвищення врожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості 

отримуваної продукції можливе за умови забезпечення повноцінного функціонування в 

агроценозах корисних ґрунтових мікроорганізмів. У зв’язку з цим особливого значення набуває 

застосування мікробних препаратів на основі азотфіксувальних бактерій, оскільки діазотрофи, 

інтродуковані в кореневу зону рослин, сприяють поліпшенню їх азотного живлення та 

інтенсивнішому розвитку кореневої системи, стимулюють ріст рослин, підвищують їх стійкість 

до збудників хвороб тощо. Одними з активних діазотрофів є бактерії роду Azotobacter, але на 

сьогодні потенціал цих ґрунтових мікроорганізмів використовується не повною мірою. Одним із 

шляхів підвищення ефективності біопрепаратів є використання біологічно активних сполук, 

зокрема рослинних лектинів.  

Метою досліджень було вивчити вплив лектину картоплі на ростову й функціональну 

активність консорціуму Azotobacter vinelandii і Azotobacter chroococcum. 

У ході досліджень було вивчено вплив лектину картоплі в різних концентраціях на ріст 

бактерій у рідкому живильному середовищі. Визначено, що оптимальний вміст фітолектину в 

середовищі становить 1,0 мкг/см3, при цьому титр бактерій збільшувався відносно контролю на 

63%. За культивування консорціуму азотобактера в живильному середовищі з лектином 

картоплі, питома швидкість росту бактерій збільшувалася на 11%, а час подвоєння їх біомаси 

зменшувався на 9%. Для оцінки взаємодії А. vinelandii і А. chroococcum в консорціумі, було 

визначено симбіотичний індекс: для А. vinelandii М-Х, за дії лектину картоплі, він становив 1,96, 

що на 52% більше контролю (середовище без лектину), для А. chroococcum М-70, активованого 

фітолектином, цей показник становив 1,48 і перевищував контроль на 23%, що свідчить про 

взаємний стимулювальний вплив досліджуваних штамів. Крім того, за дії лектину картоплі 

вдвічі збільшувалася нітрогеназна активність азотобактера, підвищувалась інтенсивність синтезу 

бактеріями речовин цитокінінової та ауксинової природи, про що свідчить, відповідно, 

збільшення маси сім’ядолів огірків на 35%, а довжини колеоптилів пшениці − на 25%. 

Консорціум А. vinelandii і А. chroococcum є біоагентом мікробного препарату Азотобактерин. На 

основі цих бактерій, культивованих у рідкому живильному середовищі з лектином картоплі 

розроблено мікробний препарат Бактопасльон. Вплив зазначених біопрепаратів на рослини 

картоплі вивчали в польових умовах. Відмічено, що найбільш розвинена коренева система 

формувалась у рослин, оброблених Бактопасльоном, оскільки маса коренів перевищувала 

контроль на 26%, що на 20% вище ніж у варіанті з Азотобактерином. Крім того, встановлено 

позитивний вплив бактеризації на ріст листкової пластинки, що свідчить про інтенсивніший 

процес фотосинтезу. Так, у варіанті з Бактопасльоном площа листкових пластинок 

збільшувалася на 43% відносно контролю і на 31% у порівнянні з Азотобактерином. За дії 

Бактопасльону збільшився й приріст урожаю на 21% відносно контролю, а за обробки 

Азотобактерином – на 11%. Застосування Бактопасльону, впливає й на якість отримуваної 

продукції: вміст крохмалю в бульбах збільшився на 2% відносно контролю, сухих речовин – на 

5%. 

Отже, в результаті активації лектином картоплі бактерій роду Azotobacter (біоагента 

мікробного препарату Бактопасльону) посилюється їх ростова й нітрогеназна активність, 

інтенсивність продукування фітогормонів і, як наслідок, за передсадивної бактеризації картоплі 

Бактопасльоном, зростає її врожайність та покращується якість продукції. 
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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 (Бекаревич та ін., 1971, Масюк, 1969, 1981, 

Забалуєв, 1992, 2005.). 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. Це створює 

умови для існування мікроорганізмів, які беруть участь у процесах перетворення речовини та 

енергії в техноземах.  

Процес зняття і складування надрудних порід у відвали процес короткотривалий. При 

звичайному режимі роботи роторного комплексу час від зняття породи до створення відвалу 

вимірюється хвилинами. При знятті порід починається активне перемішування у повітрі 

пилу, складеного з часточок порід. Взаємодія свіжо знятих порід з аерозолями повітря 

призводить до накопичення значно більшого запасу клітин, спор та, ніж мікроорганізмів, що 

належать до власної мікрофлори порід. 

На начальних стаціях біологічного освоєння рекультивованих земель відбуваються 

інтенсивні процеси мікробного заселення субстратів гірських порід представниками всіх 

основних еколого-трофічних груп мікроорганізмів. Піонерні мікробні асоціації, що відмічені 

у лесоподібних відкладах складені з представників всіх груп. Чисельність амілолітичних та 

амоніфікувальних мікроорганізмів зростає у 3 та 5,2 рази відповідно до вмісту їх у породах. 

Целюлозоруйнівні мікроорганізмів у 6 разів більше в однорічних відвалах. Накопичена 

шляхом контамінації у кар’єрах біомаса клітин, що відмирає утворює початковий запас 

органічних речовин відвалів гірських порід, що засвоюється оліготрофними 

мікроорганізмами. Показники чисельності амоніфікувальних та амілолітичних оліготрофних 

мікроорганізмів, вказують на суттєве зростання чисельності у трирічних відвалах та суттєву 

нестабільність у надходженні поживних речовин.  

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. 

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 є джерелом органічних 

речовин, які стимулюють зростання кількості і видового складу мікроорганізмів, сприяють 

стійкості і різноманіттю мікробних угрупувань. 
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Відомо, що окремі клітини ґрунтових мікроорганізмів у повітрі зустрічаються рідко, 

частіше вони переносяться часточками ґрунту, що в аерозолях мають різний розмір, і 

відповідно різний запас мікроорганізмів. В природних умовах насичення повітря аерозолями 

коливається в широких межах і залежить від часу доби, пори року, характеру підстильної 

поверхні, швидкості та напрямку вітру, вмісту вологи у повітрі, кількості та характеру опадів 

та інших чинників (Грегорі, 1964). 

Всі технологічні етапи видобутку марганцевої руди відкритим способом пов’язані з 

надходженням пилу у повітря. Кожний етап розробки родовища регламентується за 

інтенсивністю пилоутворення, що базується на санітарно-гігієнічних нормах, та правилах по 

техніці безпеки при проведенні видобувних робіт. Склад аерозолів різниться від складу порід 

і від міцності окремих мінералів, розміру часточок пилу, окремих порід, а також швидкості 

випадання окремих часточок з повітряного потоку. 

Були проаналізовані основні технологічні етапи розкривних робіт, з метою 

визначення місць забору аерозолів повітря для дослідження в них мікроорганізмів.  

Ступінь насичення повітря аерозолями змінюється в залежності від етапу розкривних 

робіт, властивостей порід, фізико-географічних особливостей місця видобутку. Максимальне 

пилоутворення відбувається при роботі роторного колеса, у процесі сколювання і відбивання 

породної маси, при розсипанні породи з ковшів, перевантаженні порід на конвейєр. На етапі 

транспортування у відвали, за умов швидкого руху конвеєрної стрічки з породою, при 

здуванні пилу вітровими повітряними потоками. 

Таблиця.  Кількість мікроорганізмів у аерозолях повітря Північного кар’єру Нікопольського 

марганцеворудного басейну (КУО/м2за 10 хв) 

 Еколого-трофічна 

група 

Місце вимірювання: 

в’їзна 

траншея 

кар’єру 

забій 

роторного 

екскаватора 

зовнішній 

відвал 

кар’єру 

агроценози на 

непорушених 

землях 

Амоніфікувальні 3694±178 5606±281 8174±204 16347±511 

Амілолітичні 4480±370 2934±301 4008±510 11055±126 

Целюлозоруйнівні 3144±383 2279±362 5030±898 8357±122 

Оліготрофи  6759±161 5763±124 2358±366 13675±366 

Встановлено, що основним джерелом насичення повітря аерозолями на кар’єрах є 

робота роторних комплексів, при дотриманні норм запилення кількість зважених у повітрі 

частинок пилу все одно виявляється достатньою для переносу значних кількостей мікробної 

біомаси. 

В залежності від віддалення від джерел пилоутворення кар’єру повітря менше 

насичене аерозолями, як видно з даних таблиці, повітря в’їзної траншеї та зовнішніх відвалів, 

мають значно більший вміст мікроорганізмів евтрофів ніж аерозолі, утворені при роботі 

роторного комплексу, що вказує на їх зовнішнє походження. 

Взаємодія свіжо знятих порід з аерозолями повітря призводить до накопичення значно 

більшого запасу клітин, спор та ніж мікроорганізмів що належать до власної мікрофлори 

порід в місцях їх природного залягання. 
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Висока активність біологічної (симбіотичної) фіксації азоту атмосфери обумовлюється 

багатьма факторами. 

Вологість грунту. Значення цього фактора добре вивчено і відображено в літературі. 

Зазвичай бульбочки на коренях бобових утворюються в інтервалі 40 - 80% зволоження грунту 

від повної її вологоємності. Достатньою для цього процесу слід вважати вологість 60 - 70% від 

повної вологоємності. Мінімальна вологість грунту, при якій починають розвиватися 

бульбочкові бактерії, знаходиться в інтервалі 16 - 18% повної вологоємності. 

Температура грунту. У багатьох бобових рослин активна азотфіксація протікає при 

температурі 24-260С. Підвищення або зниження цієї температури гальмує симбіотичне 

засвоєння атмосферного азоту. При температурі близько 0 і 37 С0 зростання практично 

припиняється. Положення температурного оптимуму може змінюватися в залежності від виду і 

сорту бобової рослини, а також генетичних особливостей бульбочкових бактерій. Рослини, що 

мають на коренях бульбочки і засвоюють азот повітря, негативно реагують на підвищення 

температури в зоні коренів. При високій температурі відбувається деградація тканини бульбочок 

і бактероїдів. 

Кислотність грунту. Найкраще розвиваються бульбочкові бактерії при рН 6-7. За межами 

рН 3,5-11,5 зростання їх припиняється. Амплітуда рН для росту бобових рослин зазвичай буває 

ширше.  

Інокуляція бобових. Найважливішим прийомом підвищення симбіотичної азотфіксації і 

продуктивності бобових культур є застосування високоефективних препаратів бульбочкових 

бактерій (інокуляція). У багатьох країнах інокуляції піддається 70 - 80% посівів бобових 

культур. 

Теоретичні аспекти в потребі бобових у фосфорі і калії у зв'язку з біологічною фіксацією 

ними молекулярного азоту не викликають сумніву. При низькому вмісті фосфору в середовищі 

відзначається зниження проникнення бактерій в кореневі волоски. Недолік калію приводить до 

розладу як азотного, так і вуглеводного обміну. Калійне голодування знижує включення 

фосфору в органічні сполуки. 

Вплив мінерального азоту на ефективність бобово-ризобіальної системи залишаються 

дискусійними. Активність процесу фіксації молекулярного азоту бульбочковими бактеріями 

залежить від форм азотних добрив, вмісту гумусу, гранулометричного складу грунту і особливо 

від вологості. 

Фотосинтез бобових і азотфіксація. Активність симбіотичної азотфіксації безпосередньо 

пов'язана з фотосинтетичною діяльністю бобової рослини, що забезпечує надходження 

фотоасиміляторів в бульбочки й утворення могутнього енергетичного комплексу, речовини у 

вигляді АТФ.  

Таким чином, енергетичне забезпечення процесу азотфіксації фотоасимілянтами 

необхідно розглядати як головний фактор, лімітуючий зв'язування молекулярного азоту. Тому 

тільки сприятливі умови росту і розвитку бобових рослин можуть забезпечити 

високопродуктивну азотфіксацію і урожай, що досягається, насамперед, правильною системою 

удобрювання та створення необхідних умов грунтового живлення (усунення надмірної 

кислотності, внесення в оптимальних дозах фосфорно-калійних добрив і мікроелементів, тощо).  
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На сьогодні усе більшого значення набуває інтродукція корисних ґрунтових 

мікроорганізмів в агроекосистеми з метою підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур та поліпшення якості продукції. У зв’язку з цим актуальними 

є дослідження умов росту азотфіксувальних бактерій, оскільки ці умови можуть суттєво 

впливати на функціональну активність мікроорганізмів, а також є базою для отримання 

мікробних препаратів. 

Відомо, що сполуки, які продукують бактерії можуть позитивно діяти на ріст інших 

мікроорганізмів, що свідчить про можливість підвищення ростової активності діазотрофів 

при їх сумісному культивуванні. Крім того, змішані культури можуть інтенсивніше 

проявляти свою функціональну активність. Є дані щодо перспективності змішаної інокуляції 

рослин Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense, але у той же час відзначається 

необхідність більш глибокого вивчення цього питання (Galal, 1997, Benintende, 2010). 

Нами досліджено параметри росту B. japonicum і A. brasilense у поживному 

середовищі, підібраному для сумісного культивування цих мікроорганізмів. Отримані дані 

свідчать про те, що культивування діазотрофів у змішаній культурі зменшує дію стресових 

факторів (зміна консистенції середовища, концентрації поживних речовин, умов 

культивування тощо) на ріст досліджуваних азотфіксувальних бактерій у лаг-фазі при 

періодичному культивуванні. В змішаній культурі спостерігали більш пізнє настання фази 

деградації росту B. japonicum.  

Вивчено закономірності росту B. japonicum і A. brasilense у змішаній культурі за різної 

початкової концентрації клітин цих мікроорганізмів. Найвищу чисельність досліджуваних 

бактерій спостерігали за початкової концентрації клітин 0,3 млрд./см3 кожного виду при 

вихідному співвідношенні 1:1. Виявлено більш істотний вплив азоспірил на ростову 

активність бульбочкових бактерій у порівнянні з впливом B. japonicum на ріст A. brasilense. 

Аналіз ефективності інокуляції сої досліджуваними мікроорганізмами показав, що у 

варіанті з сумісним застосуванням B. japonicum і A. brasilense підвищуються показники 

чисельності і маси, а також азотфіксувальної активності бульбочкових бактерій у порівнянні 

з варіантами з чистими культурами бактерій. У результаті проведених польових досліджень 

встановлено, що інокуляція змішаною культурою B. japonicum і A. brasilense є ефективнішою 

порівняно із застосуванням чистої культури B. japonicum. 

Таким чином, отримані результати свідчать, що при сумісному культивуванні 

B. japonicum і A. brasilense підвищується ростова і функціональна активність бульбочкових 

бактерій сої. Одержані дані є основою для вдосконалення мікробних препаратів для 

рослинництва.   
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Важным компонентом биома почвы является микробиота, роль которой определяется 

активным участием в метаболизме органических веществ и трансформации биогенных 

элементов, которые обеспечивают жизнедеятельность других трофических звеньев 

биоценоза (Виноградский С.Н., 1952, Круглов Ю.В., 1991). Структура и биоразнообразие 

почвенной микрофлоры в агроценозах в значительной степени зависит от систем земледелия, 

агротехнических мероприятий и особенностей выращиваемой сельскохозяйственной 

культуры (Иутинская Г.А., 2006, Патыка Н.В., 2008). Сохранение гомеостаза 

биоразнообразия, оптимизация структуры и текстуры метагенома микробного комплекса с 

целью оптимизации продуктивности культурных растений и сохранения плодородия почв 

является ключевой задачей при создании устойчивых высокопродуктивных агроэкосистем 

(Патыка Н.В., 2009).  

Целью работы было изучить влияние систем земледелия на особенности форми-

рования микробного комплекса чернозема типичного при выращивании озимой пшеницы. 

Изучение микрофлоры чернозёма типичного проводилось в стационарном полевом 

опыте кафедры земледелия и гербологии НУБиП Украины. Исследуемые системы земле-

делия отличаются ресурсным обеспечением в среднем по севообороту: промышленная – 12 

т/га навоза и 300 кг/га минеральных удобрений (N92P100K108), экологическая – 24 т/га 

органики (12 т/га навоза, 6 т/га побочной части урожая, 6 т/га сидератов) и 150 кг/га 

(N46P49K35) минеральных удобрений, биологическая – 24 т/га органических удобрений 

(Танчик С.П., 2010).  

Исследованиями установлено, что под озимой пшеницей применение экологической 

системы земледелия способствует увеличению, по сравнению с промышленной, численности 

аммонифицирующих в 1,2 и целлюлозоразрушающих микроорганизмов – в 2,1 раза, а также 

снижению использующих минеральный азот в 1,8, педотрофных – в 1,7, спорообразующих 

бактерий – в 1,6, микромицетов – в 1,1 раза, соответственно. Применение биологической 

системы способствует увеличению численности целлюлоразрушающих бактерий и 

микромицетов в 2,6 и 1,8 раз соответственно, и снижению численности аммонифицирующих в 

2,6, использующих минеральный азот – в 2,2, олиготрофов – в 1,1, педотрофов – в 2,7 и 

актиномицетов – в 1,7 раза. Филогенетический анализ микробного комплекса на основе 

профилей tRFLP показал наибольшее разнообразие доминирующих филотипив (459) при 

биологической системе, при экологической – 394 и 101 – при промышленной. При проведении 

сравнительной оценки направленности почвенных микробиологических процессов установлено, 

что коэффициент минерализации в промышленной системе составил 1,67, биологической – 1,36, 

экологической – 0,50. Коэффициент педотрофности был при экологической 0,16, биологической 

– 0,30 и промышленной – 0,32, что свидетельствует о повышении интенсивности 

трансформации органического вещества в т.ч. гумусных соединений. Коэффициенты 

олиготрофности почвы были: для экологической – 0,37, промышленной – 0,53 и биологической 

системы – 0,63, что свидетельствует об ухудшении трофического режима для формирования 

разнообразия структуры метагенома микробной составляющей почвы.  

Таким образом, использование экологической и биологической систем земледелия 

позволяет оптимизировать микробиологические процессы и их трофические связи, 

сформировать гомеостаз микробного комлекса почвы, что способствует сохранению 

разнообразия и структуры микробоценаза. 

mailto:O.kolodjazhny@i.ua
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Важнейшую часть научного наследия академика Г.А. Заварзина (1933-2011) 

составляет природоведческая микробиология как особое естественнонаучное направление. 

Одним из главных этапов в развитии природоведческой микробиологии было создание 

концепции реликтовых микробных сообществ, примером которых служат сообщества, 

развивающиеся в так называемых экстремальных условиях («где трава не растет и скот не 

пьет») и представленные преимущественно или исключительно прокариотами, что позволяет 

рассматривать их в качестве аналогов древней, докембрийской биосферы. 

Было изучено три основных типа реликтовых микробных сообществ (циано-

бактериальных матов): термофильный (на примере микроорганизмов кальдеры Узон на 

Камчатке), галофильный (на примере лагун оз. Сиваш) и алкалофильный (на примере 

содовых озер Восточно-Африканского рифта, Центральной Азии  и Забайкалья).  

Стратифицированная (слоистая) структура циано-бактериальных матов в 

значительной мере отражает последовательность основных функциональных групп в 

деструкционной трофической цепи. Именно при изучении галофильного циано-

бактериального мата была разработана фактически универсальная схема кооперативных 

трофических взаимоотношений в микробном сообществе и выявлены представители 

основных функциональных группировок. Многие из них были отнесены к новым таксонам. 

При изучении изменения освещенности циано-бактериального мата в течение дня была 

выявлена закономерная смена физико-химических условий и метаболизма мата в ходе 

суточного цикла, что является важной общебиологической закономерностью.  

При изучении стратифицированных микробных сообществ Сиваша и ряда Крымских 

озер были сформулированы основополагающие гипотезы о роли циано-бактериальных матов 

в образовании строматолитов и о строматолитах как древнейших рифах на Земле. Были 

выдвинуты предположения о механизме формирования строматолитов и поставлены 

эксперименты по моделированию этого процесса, положившие начало актуалистической 

палеонтологии.  

Для изучающих научное наследие академика Г.А. Заварзина большой интерес 

представляют его записные книжки и дневники, в частности, полевой дневник за 1984-1987 

гг. с описанием маршрутов во время экспедиции на Курилы (1984) и двух экспедиций в 

Крым (на оз. Сиваш, в августе 1985 и мае 1987 г.). Помимо исходного фактического 

материала (описания маршрутов и станций, данных измерений, зарисовки), мы находим в 

нем рассуждения и размышления, как бы приоткрывающие дверь в творческую мастерскую 

ученого, отражающие рождение новых идей и гипотез.  

Полевой дневник является одним из самых ценных экспонатов, представленных на 

выставке «Роль микроорганизмов в глобальной истории Земли (к 80-летию со дня рождения 

академика Г.А. Заварзина)» в Музее землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова (открыта 7 

февраля 2013 г.).  
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Перспективним напрямком підвищення ефективності симбіотичної азотфіксації 

бобових культур є оптимізація процесу виникнення симбіотичного зв’язку та рівня його 

функціональності за рахунок біологічно активних речовин з регуляторними та захисними 

властивостями. До такого класу препаратів належать регулятори росту рослин (РРР) 

Регоплант і Стімпо, які створені у МНТЦ «Агробіотех» (м. Київ). Поліфункціональні 

властивості цих регуляторів зумовлені синергійним ефектом взаємодії продуктів 

біотехнологічного культивування грибів мікроміцетів з кореневої системи женьшеню та 

аверсектину, який одержують із бактерій Streptomyces avermetilis.  

Отже, метою нашої роботи було вивчити вплив РРР Регоплант і Стімпо на утворення 

та функціонування спонтанного бобово-ризобіального симбіозу сої (Glycine max (L.) Merr.) 

сорту Аннушка і квасолі (Phaseolus vulgaris L.) сорту Буковинка в ґрунтово-кліматичних 

умовах Західного Лісостепу України.  

Польові досліди закладали на чорноземі типовому, який містив численні популяції 

аборигенних та штучно внесених під час попередніх досліджень бактерій родів Bradyrhizobium і 

Rhizobium. Встановлено значний вплив РРР на утворення та рівень активності симбіотичного 

зв’язку між ризобіями і рослинами квасолі та сої. Так, передпосівне 2%-е зволоження насіння 

культур регуляторами Регоплант (2,5 мл/л) та Стімпо (0,25 мл/л) стимулювало утворення 

бульбочок у фазу цвітіння сої на 19,1% і 20,2% (контроль – 34,1±2,8 шт.) та зростання на 20,3%, і 

зниження на 12,1% до контролю (47,8±4,5 шт.) у квасолі. 

Біорегулятори Регоплант і Стімпо сприяли росту бульбочок на кореневій системі сої 

за рахунок зростання їх кількості, у результаті їх загальна сира маса підвищувалась на 12,4% 

і 11,2% (контроль – 610,4±17,7 мг/рослину) та суха – на 10,9% 13,5% до контролю (148,1±3,2 

мг/рослину), а маса однієї сухої бульбочки знижувалась на 9,0% і 10,7% до контролю 

(148,1±3,2 і 4,58±0,20 мг/рослину), відповідно. У квасолі РРР сприяли росту ризобіальних 

утворів не тільки за рахунок збільшення їх кількості, як після обробки Регоплантом, а й 

компенсували зменшення їх чисельності за дії Стімпо, за рахунок підвищення їх величини – 

маса однієї сухої бульбочки після обробки Регоплантом зростала на 18,3%, а Стімпо – 39,6% 

до контролю (1,97±0,18 мг). Зазначені зміни у формуванні симбіозу між квасолею і 

ризобіями сприяли наростанню загальної сирої і сухої маси бульбочок на 35,3% і 38,3% після 

дії Регопланту і на 23,4% й 19,1% за впливу Стімпо до контролю (539,7±28,8 і 88,6±28,8 

мг/рослину). 

Досліджувані біорегулятори стимулювали функціонування бобово-ризобіальних 

систем. Так, загальна (ЗНА) і питома нітрогеназна активність (ПНА) бульбочок сої під 

впливом Регопланту зростала на 24,1% і 13,8% та у квасолі на 70,8% і 25,5% до контролю. 

РРР Стімпо, аналогічно, підвищував нітрогеназну активність бульбочок сої на 13,2% і 5,0% 

та квасолі – 22,1% і 0,8% до контролю (ЗНА у сої 77,2±4,8 мкг N2 / рослину / год, ПНА – 

516,2±45,8 мкг N2 / 1г сух. маси / год, квасолі – 11,3±1,1 і 131,6±6,9, відповідно).  

Таким чином, у ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу України РРР 

Регоплант і Стімпо позитивно впливають на формування та активність бобово-ризобіальних 

систем «соя сорту Аннушка – Bradyrhizobium» і «квасоля сорту Буковинка – Rhizobium» на 

основі місцевих аборигенних популяцій бульбочкових бактерій.  
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Почвенные сапрофитные грибы играют важную роль в жизни растений. Известно, что 

среди них встречаются грибы-эндофиты, при определенных условиях проникающие во 

внутренние ткани растений, не вызывая при этом, в отличии от фитопатогенных организмов, 

признаков заболевания. Интродукция в корневую зону грибов-эндофитов, являющихся мощным 

биотическим фактором влияния на рост и развитие растений, способствует созданию микробно-

растительной системы, позволяющей в полной мере реализовать потенциальные возможности 

как микро-, так и макросимбионта. Особый интерес представляют микроорганизмы с 

полифункциональным действием, например, грибы-антагонисты фитопатогенов способные 

одновременно продуцировать биологически активные вещества, стимулирующие рост, развитие 

растений и повышение их продуктивности. 

В работе был использован природный штамм сумчатого гриба Chaetomium cochliodes 

Palliser 3250, характеризующийся высокой антагонистической активностью по отношению к 

возбудителям корневых гнилей и способностью продуцировать біологически активные 

вещества. Показано, что влияние C. cochliodes 3250 на растения многофункционально: гриб 

образует фитогормональные вещества, которые по характеру действия относятся к ауксинам, 

гиббереллинам и брассиностероидам, а также арахидоновую кислоту, являющуюся биогенным 

элиситором, индуцирующим системный иммунный ответ растений на действие патогенов и 

неблагопроятных внешних факторов. Кроме того, C. cochliodes 3250 играет регуляторную роль по 

отношению к фитопатогенным грибам корневой зоны яровой пшеницы. Адаптируясь к условиям 

ризосферы, он активно колонизирует корневую систему и ограничивает развитие фитопатогенных 

грибов-возбудителей корневых гнилей сельскохозяйственных культур. Интродуцированный в 

корневую зону яровой пшеницы, C. cochliodes 3250 активно развивается на корнях растений и 

образует плодовые тела на поверхности корней и корневых волосков, проникает внутрь клеток 

ризодермы, что свидетельствует об образовании эндофитной ассоциации C. cochliodes 3250 с 

растениями культуры, которая отличается всеми признаками микоризы, а именно - эндомикоризы. 

При этом повышается устойчивость растений по отношению к фитопатогенным грибам, 

ограничивается развитие корневых гнилей, активизируется процесс фотосинтеза, повышается 

поглотительная способность растений в отношении макроэлементов (азота, фосфора, калия) и 

микроэлементов (цинка, марганца). C. cochliodes 3250 способствует увеличению численности 

диазотрофов в корневой зоне пшеницы и повышению активности процесса фиксации 

молекулярного азота азотфиксирующими микроорганизмами. C. cochliodes 3250 играет важную 

роль в формировании и функционировании факультативного симбиоза: яровая пшеница – 

A. brasilense 102. Вступая в тесные симбиотические взаимоотношения с растениями пшеницы, 

гриб способствует проникновению бактерий рода Azospirillum во внутренние ткани растений. 

На наш взгляд явление проникновения диазотрофов во внутренние ткани растений 

необходимо рассматривать в комплексе со способностью растения-хозяина в этих же самых 

условиях формировать эндофитные ассоциации с почвенными грибами. Ведь именно грибы, 

проникая в корни растений, могут способствовать явлению эндофитии диазотрофов, а 

взаимодействие растений с эндофитными микроорганизмами (грибами и диазотрофами) 

способствует увеличению адаптивных возможностей и функциональной активности растений, 

что в конечном итоге положительно сказывается на их продуктивности. 
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Зараз активно обговорюється можливість використання органо-мінеральних добрив 

отриманих із осадів міських стічних вод. Ефективність їх пов’язана з забезпеченням рослин 

доступними елементами живлення, завдяки активізації мікробіологічних процесів в ґрунтах, 

проте вони можуть містити значну кількість сполук важких металів та патогенної 

мікрофлори. Також, необхідно враховувати, що угруповання мікроорганізмів ґрунту є 

частиною будь-якого біогеоценозу і нерозривно пов’язані з усіма компонентами екосистеми. 

Особливий інтерес представляють ґрунтові мікроміцети, які здатні пригнічувати ріст і 

розвиток рослин, що може призвести до значних втрат врожаю. Відомо, що кількість 

мікроскопічних грибів в ризосфері сільськогосподарських рослин є досить обмеженою. 

Тому, вивчення впливу органо-мінеральних добрив на основі осадів стічних вод на 

чисельність мікроміцетів в агрофітоценозах під посівами ярових культур є актуальним. 

Дослідження впливу органо-мінеральних добрив (ОМД) на основі осадів стічних вод 

(ОСВ) та амофосу на кількісний склад ґрунтових мікроміцетів проводилося в 

мікропольовому досліді на чорноземі звичайному за наступною схемою: контроль без 

добрив; амофос у кількості 10 т/га; ОМД на основі ОСВ – 10 т/га; амофос – 30 т/га; ОМД на 

основі ОСВ – 30 т/га. Площа дослідних ділянок становила 5 м2. Зразки ґрунту відбирали на 

глибині 0-10, 10-20 і 20-30 см на дослідних полях Ерастівської станції Інституту 

зерноводства степової зони УААН – с.м.т. Вишневе, П’ятихатський район, 

Дніпропетровської обл., під посівами ярого ячменю сорту “Галактик” у фазу виходу в 

трубку. Ґрунтову суспензію висівали на агаризоване середовище Чапека, підрахунок 

колонієутворюючих одиниць здійснювали на сьому добу. 

Дослідження чисельності мікроміцетів показало її підвищення в едафотопах з 

внесенням ОМД на основі ОСВ та амофосу. Так, найнижчою кількість мікроміцетів була на 

контрольній ділянці (65,1 у шарі ґрунту 0-10 см; 52,9  – 10-20 см; 34,7 КУО тис/г у шарі – 20-

30 см). В ґрунтах з вмістом ОМД на основі ОСВ у кількості 10 т/га відбувалось незначне 

підвищення чисельності мікроскопічних грибів у всіх шарах ґрунту (69,5 у шарі ґрунту 0-10 

см; 57,2 – 10-20 см; 36,3 КУО тис/г у шарі – 20-30 см). На ділянках з вмістом даного добрива 

30 т/га у поверхневому шарі ґрунту їх кількість була в 1,8 разів більшою, ніж у контролі, тоді 

як в нижніх шарах ґрунту підвищувалась в 1,3 рази на глибині 10-20 см, та в 1,9 разів у шарі 

ґрунту 20-30 см. У поверхневому шарі едафотопів з внесенням амофосу 10 т/га 

спостерігалось підвищення чисельності мікроміцетів у 1,3 рази порівняно з контролем, тоді 

як, у нижчих шарах ґрунту їх кількість збільшувалася всього 10%. Висока кількість 

мікроскопічних грибів була на ділянках за внесення амофосу 30 т/га, у верхньому шарі 

едафотопів зростала в 3,1 рази порівняно з контролем, тоді як у нижчих підвищувалась в 1,5-

1,7 разів. 

Таким чином, внесення у ґрунт ОМД та на основі ОСВ та амофосу збільшує 

чисельність мікроміцетів в 1,8-3,1 рази, порівняно з контролем без добрив, що позитивно 

впливає на ефективність процесів мінералізації органічних сполук. 

mailto:Koinovskaya2009@yandex.ru
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Азот є одним із незамінних компонентів кругообігу речовин і енергії в природі та 

органогенним елементом для живлення рослин. Найкраще вступає у подальші хімічні реакції 

та поглинається рослинами амонійна форма азоту. Вона є базовою для усіх подальших 

частин кругообігу елементу. У процесах її біологічного перетворення у ґрунтах беруть учать 

як і мікроорганізми (бактерії, гриби), так і ґрунтові ферменти (глутаміназа, уреаза, 

аспарагіназа, амідаза та інші). У наш час через високу активність промислових підприємств у 

повітря, а потім і у ґрунт потрапляє значна кількість викидів, у складі яких є сполуки азоту. 

Проте, не зважаючи на цей факт, у ґрунтах мобілізується лише деяка частка від загальної 

кількості сполук цього елементу. Цей факт пояснюється тим, що речовини, які містяться у 

промислових викидах пригнічують активність мікроорганізмів та ґрунтових ферментів. Тому 

були досліджені особливості біохімічної трансформації глютамінів, які становлять значну 

частину амінокислот – як у ґрунтах, так і в забруднених ґрунтах. 

Зразки ґрунту були відібрані біля підприємства ЗАТ «Криворізький суриковий завод» 

(м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області) – у зоні сильного забруднення – біля вантажної 

прохідної заводу та у санітарно-захисній зоні – розташованій на відстані 2 км від джерела 

емісій. Ділянка яка була взята за умовний контроль розташована на відстані 30 км від 

джерела металовмісних аерогенних викидів «Петрове» (с.м.т. Петрове, Долинський район, 

Кіровоградської області). 

Визначення активності глутамінази проводили за методикою Хазієва, а сполук 

амонійного азоту – за ДСТУ. 

У поверхневих шарах ґрунту (0-10 і 10-20см) зони сильного забруднення 

підприємства ЗАТ «Криворізький суриковий завод» кількість амонійного азоту була на 28-

40% менше, ніж у чорноземі звичайному. Але в більш глибокому шарі техногенно-

порушеного ґрунту рівень цієї форми азоту зменшувався в порівнянні з природними 

ґрунтами на 60%. Активність глутамінази у зоні сильного забруднення підприємства була 

дуже низькою і коливалася в межах 0,3 – 0,41 мг N-NH4+/10 г ґрунту. 

У ґрунтах санітарно-захисної зони ЗАТ «Криворізький суриковий завод» рівень 

активності ферменту зростав у 2 рази порівняно едафотопами зони сильного забруднення. 

Відповідно збільшувалася і кількість амонійного азоту – у поверхневому шарі техноземів 

зони слабкого забруднення вона була на 10% менше ніж у природних ґрунтах. У шарі ґрунту 

10-20см вона статистично достовірно не відрізнялася від контролю. Проте в найбільш 

глибокому шарі ґрунту (20-30см) вміст амонійного азоту був на 55% менше, ніж у чорноземі 

звичайному.  

Отже, порівнюючи отримані дані можні стверджувати, що аерогенне забруднення, 

спричинене промисловими підприємствами, істотно пригнічує активність глутамінази та 

біохімічних процесів мобілізації амонійного азоту деяких амінокислот. Зазначене суттєво 

впливає на вміст N-NH4 в едафотопах та забезпеченість рослин доступними для поглинання 

формами цього елементу. 
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У результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що на арені інфекційної 

патології з'явилася нова група мікроорганізмів, на яку раніше не звертали уваги ні 

мікробіології, ні клініцісти - грампозитивні, каталазонегативні коки, що часто є 

співтовариством мікробіоценозів слизуватих оболонок і шкіри людини і тварин. Передача 

цих інфекційних агентів від людини до людини не доведена. Разом з тим, кількість 

публікацій про виділення таких культур коків з клінічніх зразків наростає. У більшості 

публікацій наголошується, що грампозитивні, каталазонегативні коки виділяються від 

хворих з порушеннями імунного статусу, або під час захворювань, обумовлених цими  

порушеннями. 

А. urinae, раніше відомий як аерококоподібний організм, є рідкісним патогеном. Дані 

отримані зарубіжними вченими показують, що з цим мікроорганізмом пов'язані інфекції 

сечовивідних шляхів (ІСВШ), бактеріємія, сепсис і ендокардит. 

Нами був вивчений спектр умовно-патогенних мікрорганізмів, що ізолюються з 

сечостатевих шляхів хворих. Метою цього вивчення було виявлення в клінічних ізолятах 

бактерій виду A. urinae для оцінки його потенційних можливостей участі у патологічних 

процесах. Була виявлена присутність аерококів у пейзажі мікрофлори, яка була ізольована з 

сечовивідніх шляхів у хворих з ІСВШ. На базі цих досліджень були ідентифіковані і вивчені 

штами A. urinae: 74, 77, 80, 88, 190, 221, 272, 293. Ці штами були виділені від хворих з 

хронічним піелонефрітом, ІСВШ, хронічним циститом. Оскільки ні в одному дослідженні не 

вдалося відтворити експериментальну модель інфекції, викликаної A. urinae, нами був 

обраний інший підхід до оцінки ролі A. urinae у патологічних процесах. Була висловлена 

гіпотеза про можливе асоціативне посилення патогенності провідних збудників ІСВШ, 

зокрема, S. aureus. 

В умовах сокультивування A. urinae і S. aureus виявлені різні форми взаємодії по 

продукції факторів патогенності S. aureus: посилення, ослаблення і відсутність змін 

(індиферентність). У якості модельних культур, потенційних збудників ІСВШ, були підібрані 

культури S. aureus - штами: 209 і 37. Враховуючи, що плазмокоагулазна активність є одним з 

основних ознак патогенності стафілококів, проведено дослідження продукції стафілококами 

плазмокоагулази. Виявлено, що з кожним наступним контактом S. aureus з A .urinae питома 

вага плазмокоагулазонегативніх штамів S. aureus практично не змінюється. Слід зробити 

висновок, що A. urinae не сприяють нейтралізації цієї ознаки і, відповідно, не знижують 

прояв патогенності стафілококової популяції. При спільному культивуванні стафілококів з 

A. urinae в досліджених культурах стафілококів каталазна активність з кожною наступною 

генерацією має тенденцію до зростання. Зазначена закономірність характерна для всіх 

досліджуваних штамів S. aureus. 

Виходячи з отриманих даних можна зробити наступні висновки: - спільне 

культивування стафілококів з A. urinae: а) не впливає на розмноження стафілококів, б) не 

впливає на плазмокоагулазну активність стафілококів, в) не знижує токсиноутворюючу 

здатність стафілококів, що саме по собі свідчить про біоассоціативну нейтральність A. urinae 

щодо умовно-патогенних стафілококів. З іншого боку, спільне культивування стафілококів з 

A. urinae: а) підвищує каталазну активність стафілококів, б) зменшує чутливість стафілококів 

до пеніциліну, що може бути поясненням непрямої участі A. urinae у розвитку ІСВШ. 

mailto:kremenchut@gmail.com
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У спостереженнях за дією біологічних засобів контролю шкідливих комах на основі B. 

thuringiensis у яблуневому саду було відмічено зниження ураженості рослин хворобами, що 

спонукало до проведення лабораторного дослідження впливу ентомопатогенних штамів на 

збудників грибних хвороб яблуні.  

Великої шкоди листкам, квіткам та зав’язям яблуні на Поліссі та Лісостепу у вологі 

роки надає парша, збудником якої є Fusicladium dendriticum (Wabr.) Fuck., а також Monilia 

fructigena Pers., що спричиняє плодову гниль.   

Спочатку методом зустрічних штрихів на м'ясо-пептонному агарі (МПА), а потім 

методом агарових блоків з культурами ентомопатогенних бактерій на МПА, поміщених  на 

суцільний посів газоном фітопатогенного гриба на сусло-агарі, встановлено, що два з 

досліджених штамів B. thuringiensis 0376 і 0408 проявляють фунгістатичну дію, штам 0371 

фунгіцидну щодо вище означених фітопатогенних мікроміцетів.  

З літературних джерел відома наявність у B. thuringiensis гідролітичних ферментів, 

таких як протеаза та хітіназа, тому можна припустити, що такі ферменти забезпечують 

руйнування клітинної стінки мікроміцету. В нашому дослідженні штами B. thuringiensis 0376 

і 0408, що містять у метаболітах водорозчинний екзотоксин, лише стримують ріст 

фітопатогенних грибів аналогічно хімічним пестицидам. Штам B. thuringiensis 787, що 

синтезує лише специфічний ендотоксин білкової природи і не продукує екзотоксину не 

впливає на ріст мікроміцетів. Властивості штаму 0371  е слід додатково вивчати, щоб 

пояснити чим обумовлена його фунгіцидна дія.  

Таким чином, біоконтроль яблуневих шкідливих комах може виявляти побічний 

позитивний захисний ефект від грибних хвороб. 
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Бактерії B. thuringiensis широко використовуються у практиці контролю 

листогризучих комах-шкідників. Біопрепарати на їх основі можуть бути альтернативою 

хімічним препаратам, тому що володіють селективністю дії, безпечні відносно компонентів 

агроценозу та здоров’я людини. Таким чином, практичне значення B. thuringiensis 

обумовлює актуальність досліджень щодо виділення нових штамів та вивчення спектру їх 

властивостей. 

З  гусениць кільчатого шовкопряду, зібраних в природних популяціях, виділено штам 

787, котрий за первинними ознаками споро- та кристалоутворення  було віднесено до 

бактерій групи B. thuringiensis. Вивчення фізіолого-біохімічних властивостей штаму 

проводили за схемою А. Barjac, А. Bonnefoi и О. Lysenko. Визначені характеристики 

дозволили ідентифікувати виділений штам 787 як штам бактерій групи B. thuringiensis var. 

shandongiensis. Тест проведений на личинках кімнатної мухи (Muska domestica) показав 

відсутність спроможності штаму до продукування термостабільного екзотоксину. 

Ентомопатогенну дію штаму вивчали в лабораторних дослідах на представниках рядів 

Coleoptera та Lepidoptera: личинках колорадського жука, золатогузу, ільмового листоїду і 

гусені плодової молі та американського білого метелика.  

Встановлено, що за відсутності термостабільного екзотоксину штам 787 в формі 

рідкої спорової культури ефективний як для представників ряду Coleoptera, так і 

представників ряду Lepidoptera. Найбільшою ентомоцидною активністю штам володіє проти 

личинок колорадського жука (100% загибель комах протягом 10-ти діб) та гусені плодової 

молі (100% протягом 5-ти діб).  

Враховуючи широкий спектр ентомопатогенної дії штаму B. thuringiensis 787, вивчали  

його рістстимулюючу активність на рослинах салату сорту Одеський кучерявець.  

Вивчення впливу штаму на ріст рослин проводили в умовах водної культури з 

додаванням у поживну суміш Цинцадзе (рН 7,3) спорової культури бактерій з титром спор 

3,5 млрд. /мл із розрахунку 50 мл змиву на 0,5 л суміші. 

 Визначені біоморфометричні показники рослин салату показали, що за дії 

досліджуваного штаму відбувається збільшення загальної довжини рослин на 14,92%, 

довжини надземної частини на 21,92, %, довжини кореня на 10,94, % до контролю.  

Встановлено також збільшення загальної ваги рослин на 77,14 %, ваги надземної частини на 

77,77 % і ваги кореня на 75,00 % до контролю.   

Таким чином, штам B. thuringiensis 787, який не продукує термостабільний 

екзотоксин, володіє ентомопатогенною дією проти шкідників ряду Coleoptera і має 

ростстимулюючий ефект для рослин, що визначає його як перспективний для використання у 

сільськогосподарському виробництві.  

mailto:solanum@ukr.net
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Одним з найбільш актуальних завдань захисту сільськогосподарських рослин від 

хвороб, особливо бактеріальних, є створення високоефективних біологічних препаратів, що, 

на відміну від хімічних, не забруднюють навколишнє середовище токсичними сполуками та 

не порушують зв’язок між різними компонентами агроекосистем. Відомо, що бактерії роду 

Bacillus є продуцентами широкого спектру біологічно активних речовин (БАР) та дуже часто 

є основою чисельних екологічно безпечних біопрепатарів для захисту рослин. Так, бактерії 

виду B. thuringiensis здатні продукувати ряд токсинів білкової природи, що мають 

інсектицидну дію на різні види комах, зокрема колорадського жука. Як відомо, даний 

шкідник здатен уражувати рослини родини Пасльонових, зокрема стратегічну для України 

культуру картоплю. Слід також відмітити, що для високої урожайності даної культури 

значну загрозу становить не тільки згаданий вище колорадський жук, а й збудники хвороб 

особливо бактеріальної етіології. Згідно даних літератури, представники виду B. thuringiensis 

окрім згаданого вище токсину також здатні продукувати цілу низку біологічно активних 

речовин. Саме тому, метою наших досліджень було вивчення антагоністичних властивостей 

колекційних штамів B. thuringiensis до збудників бактеріальних хвороб  рослин, в тому числі, 

і картоплі. 

Об’єктами досліджень були колекційні штами B. thuringiensis 0293, 0239, 0297, 

люб’язно надані д.с-г.н., зав. лаб. Інституту садівництва НААН Патикою Т.І., та еталонний 

штам B. thuringiensis 98, який становить основу препарату Бітоксибациліну. У роботі також 

використали набір із 6 тест – культур фітопатогенних бактерій Pseudomonas syringae B-

1027т, Pseudomonas fluorescens 8573, Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum В-1084т, 

Xanthomonas campestris pv. campestris 8003б, Clavibacter michiganensis subsb. michiganensis 

102, Agrobacterium tumefaciens В-1000, а також колекційні штами збудники хвороб картоплі 

Ralstonia solanacearum B-1109т, C. michiganensis subsb. sepedonicum Ac-1995, P. carotovorum 

subsp. atroseptica B-1084т, P. chrysanthemi B-1087т. Ступінь антагоністичної активності 

визначали за зонами затримки росту культур фітопатогенних бактерій (від 15 мм та вище − 

високоактивні, від 15 мм до 10 мм − середньоактивні та від 10 мм і нижче − низькоактивні 

штами). У ході досліджень виявлена залежність між рівнем антагонізму колекційних штамів 

B. thuringiensis 0293, 0239, 0297 і еталонного штаму B. thuringiensis 98 та фазою росту 

культури. Зокрема, найвищий рівень антагонізму до протестованих культур фітопатогенних 

бактерій досліджувані штами B. thuringiensis виявляли не у логарифмічну фазу росту, а у 

фазу утворення спор. Серед досліджуваних штамів B. thuringiensis саме еталонний штам B. 

thuringiensis 98 проявляв найвищій рівень антагонізму до найбільшого спектру 

фітопатогенних бактерій. Зокрема даний штам виявив середній рівень антагоністичної 

активності до X. campestris pv. campestris 8003б (14,6±1,75мм) та низький рівень до P. 

syringae B-1027т (6,0±0,67 мм). Також штам B. thuringiensis 98 проявляв слабку 

бактеріостатичну дію на C. michiganensis subsb. michiganensis 102, A. tumefaciens В-1000 та C. 

michiganensis subsb. sepedonicum Ac-1995. Натомість колекційні штами B. thuringiensis 0293, 

0239, 0297 проявляли лише слабку бактеріостатичну дію до C. michiganensis subsb. 

michiganensis 102, C. michiganensis subsb. sepedonicum Ac-1995 та X. campestris pv. campestris 

8003б.  
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Відомо, що використання біологічних методів захисту рослин від хвороб та шкідників 

з року в рік неухильно зростає. Використання таких технологій не тільки значно зменшує 

техногенне навантаження на довкілля, а й дозволяє отримувати органічну тваринну та 

рослинну продукцію. Як відомо B. thuringiensis − це грампозитивний, спороутворюючий 

ґрунтовий та епіфітний мікроорганізм, який здатен продукувати ряд токсинів білкової 

природи, що мають інсектицидну дію на комах рядів Лускокрилі, Двокрилі і Жорсткокрилі. 

Саме тому, вже тривалий час препарати на основі B. thuringiensis застосовуються в біозахисті 

рослин завдяки їх високій специфічності по відношенню до комах-шкідників, відсутності до 

звикання, низької токсичності для хребетних і комах, не чутливих до даного токсину та 

високій технологічності. Вітчизняний прилипач ЕПАА-М та композиції, розроблені на його 

основі, достатньо успішно використовуються в сучасних агротехнологіях, в основному, для 

зменшення норм витрат препаратів та пролонгування їх дії. Крім того, даний липкоген та 

композиції на його основі здатні підвищувати титр та терміни зберігання бактерій, що 

входять до складу мікробних препаратів. Саме тому, метою наших досліджень було вивчити 

вплив різних липкогенних композицій на основі препарату ЕПАА-М на рівень синтезу білка 

колекційними штамами B. thuringiensis. Об’єктами досліджень були колекційні штами B. 

thuringiensis 0293, 0239, 0297, люб’язно надані д.с-г.н, зав. лаб. Інституті садівництва НААН 

Патикою Т.І., та еталонний штам B. thuringiensis 98, який становить основу препарату 

Бітоксибациліну. У роботі також використали наступні липкогенні композиції: А−30% 

ЕПАА-М та 70% ксампану, В−70% ЕПАА-М та 30% ксампану, С−80% ЕПАА-М та 20% 

ксампану, D−50% ЕПАА-М та 50% ксампану, Е−30% композиції В та 70% ксампану. 

Кількість білка визначали шляхом спектрофотометрії за поглинанням в УФ.  

В ході досліджень показано, що найкраще на продукування еталонним штамом B. 

thuringiensis 98 білка вливають композиції А та Е. Так, при додаванні до середовища 

культивування від 5% до 10% композиції А продукування білка B. thuringiensis 98 зростає 

відповідно на 67,2 та 74,5%, порівняно з контролем. Подальше підвищення на 5% концентрації 

даної липкогенної композиції у середовищі культивування B. thuringiensis 98 призводить до 

збільшення концентрації білка лише на 15,36 %, порівняно з контролем. Слід також відмітити, 

що при додаванні до середовища культивування від 5% до 10% композиції Е кількість білка, 

що продукується B. thuringiensis 98 зростає відповідно на 61,2 та 68,3%, порівняно з 

аналогічними показниками у контролі. Подальше збільшення концентрації даної липкогенної 

композиції на 5% у середовищі підвищує концентрацію білку лише на 30,95%, порівняно з 

контролем. Крім того, нами також відмічено, що додавання при культивуванні B. thuringiensis 

98 15% будь-якої з протестованих липкогенних композицій у середовище призводить до 

зниження кількості білка, порівняно з аналогічним додаванням 5-10% різних липкогенних 

композицій. Тобто, найбільш оптимально на продукування білка B. thuringiensis впливає 

введення у середовище культивування від 5 до 10% протестованих липкогенних композицій. 

Нами також вивчена ефективність продукування білку як колекційними так і еталонним 

штамом B. thuringiensis 98 на мінеральному середовищі, що містить різні концентрації 

липкогенної композиції Е. Найвищі показники продукції білка при додаванні даної композиції 

у середовище спостерігаються, порівняно з контролем, у колекційного штаму B. thuringiensis 

0239 (від 8,13% до 100,6%) та еталонного штаму B. thuringiensis 98 (від 2,47% до 68,38%).  
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Повышение стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур в условиях 

изменяющегося климата путем создания защитных растительно-микробных симбиозов 

(ассоциации растений с полезными ризосферными микроорганизмами) является одним из 

перспективных подходов в решении задач устойчивого земледелия и особенно актуально 

при возделывании бобовых, которые отличаются высоким средообразующим и 

симбиотрофным потенциалом. Одним из механизмов антистрессового эффекта на растения в 

условиях симбиоза, присущим АЦК-утилизирующим ризобактериям, является подавление 

ингибирующего действия этилена, интенсивно продуцируемого макросимбионтом в 

условиях стресса. О данном фитостимулирующем действии ассоциативных бактерий с АЦК-

дезаминазной активностью свидетельствуют лабораторные исследования как российских, 

так и зарубежных ученых (Белимов 2012). При этом отсутствует информация о применении 

данных микроорганизмов в полевых экспериментах. 

В Орловской области особый интерес представляет использование защитной функции 

АЦК-утилизирующих бактерий при выращивании сои в связи с недостаточной реализацией 

потенциала ее продуктивности, обусловленной несоответствием местных условий 

биологическим особенностям культуры. В этой связи целью наших исследований было 

изучение влияния ризосферных бактерий, содержащих АЦК-дезаминазу, на продуктивность 

сои в условиях агроценоза. 

Лабораторные исследования проводились в ЦКП «Экологический и агрохимический 

мониторинг сельскохозяйственного производства и среды обитания» Орел ГАУ, а полевые 

опыты закладывались во ВНИИ ЗБК в 2012 г. Объектом исследований служили три 

раннеспелых сорта сои: Красивая меча и Свапа (селекция ВНИИЗБК), а также Бара 

(селекция ООО Компания «Соевый комплекс», г. Краснодар). Микробные препараты, 

используемые в опытах – штаммы ассоциативных бактерий с АЦК-диаминазной 

активностью Pseudomonas oryzihabitans Ер4 и Variovorax paradoxus 3P-4 изготовленные в 

ГНУ ВНИИСХМ (г. Санкт-Петербург). Микробные препараты вносили в рядки при посеве, а 

также в фазу всходов (10% р-р). В опыте использовали общий фон удобрений ½ N24P60K60 

в виде тукосмеси с процентным содержанием элементов минерального питания 9,8:24,5:24,5. 

Результаты наших исследований показали, что улучшение метаболически значимых 

функций растений сои при формировании ассоциаций с интродуцируемыми ассоциативными 

микроорганизмами способствовало увеличению продуктивности агроценозов от 2,0 до 26,6% 

в зависимости от сорта и микробного препарата. При этом максимальный хозяйственный 

эффект у всех изучаемых генотипов обеспечил штамм P. oryzihabitans Ер4, что главным 

образом было обусловлено стимулирующим действием ризобактерий на образование 

симбиоза растений сои с местными популяциями клубеньковых бактерий. 

Таким образом, реализация фитостимулирующего потенциала АЦК-утилизирующих 

бактерий в агроценозах сои является перспективным способом интенсификации 

производства высокобелкового зерна за счет азота воздуха. 
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Нами при проведенні рекогносцирувальних лісопатологічних обстежень ясена 

звичайного в свіжих дібровах ДП «Чортківське лісове господарство», які займають понад 

70% вкритих лісовою рослинністю земель, репрезентують свіжі діброви Поділля та є 

оптимальними для зростання високопродуктивних насаджень за участю ясена звичайного 

виявлена хвороба з симптомами, подібними до так званої «смертельної хвороби» ясена 

(ashdieback disease). 

Вперше ця хвороба виявлена на початку 90-х років минулого сторіччя у північно-

східній Польщі й Литві. З часом вона відмічена в Латвії, Естонії, Німеччині, Чеській 

Республіці, Словаччині, Словенії, Австрії, Угорщині, Франції, Італії, Данії, Бельгії, 

Нідерландах, Англії – загалом у 26 європейських країнах. У Скандинавських країнах 

протягом 2005 – 2008 рр. це захворювання призвело до масової загибелі дерев ясена. 

Хворобою уражуються дерева в лісах, парках і садах, а також молоді дерева в розсадниках.  

За нашими даними, хвороба характеризується появою на краях листків чорних, наче 

обпалених вогнем, некротичних ділянок. Листки в'януть, уздовж головної жилки і біля 

основи листка з'являються чорно-бурі плями. Чорні листки не опадають, а залишаються 

висіти на гілці разом із зеленими. Уражена листова пластинка або лише її частина при 

підсиханні стає крихкою, легко руйнується, а зелена – нормально функціонує, зберігає 

тургор.  

Характерним також є відмирання пагонів і дрібних гілочок. Зазвичай першим 

відмирає конус наростання молодого пагона. Згодом хвороба поступово поширюється зверху 

вниз по стовбуру. Відмирання пагона починається з того, що ділянка навколо ураженого 

листка на пагоні починає темніти і наче окільцьовує пагін. На корі стовбурів і гілок 

з'являються невеликі вчавлені некротичні плями. Некрози збільшуються з утворенням 

більших чи менших виразок, що призводить до відмирання гілок, особливо у верхній частині 

крони, а згодом – і до загибелі дерева. Захворювання уражає дерева різного віку, але 

особливо сприйнятливі до нього молоді деревця. На поздовжніх і поперечних зрізах через 

уражену частину спостерігається зміна кольору деревини від сірого до буруватого. 

Не зважаючи на те, що сьогодні в етіології «Смертельної хвороби» ясена переважає 

мікозна точка зору (зокрема, анаморфний гриб Chalarafraxinea, телеоморфа - Hymenoscyphus 

pseudoalbidus), це питання залишається дискусійним. Подібне захворювання описано на буці 

і відоме як «чорний бактеріоз», а також на осиці – відоме як «парша». 

Загалом, у регіоні дослідження були виявлені також симптоми іншого досить 

поширеного і шкодочинного захворювання – туберкульозу ясена (збудник —Pseudomonas 

syringae pv. savastanoi), а також інші інфекційні та неінфекційні хвороби (від плямистостей 

до некрозів і гнилей). При візуальному обстеженні ясеневих деревостанів нами не виявлено 

значимої залежності у поширеності «смертельної хвороби» на зовнішньо здорових деревах 

та на деревах, які мали ті чи інші, у т.ч. й інфекційні, фаути. 

На даний час нами ведуться дослідження зразків ураженого листя, суцвіття, крилаток, 

гілок та деревини ясена звичайного шляхом культивування (ізолювання) фітопатогенних 

бактерій та перевірки їх патогенних властивостей. 
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Важливим чинником агроекосистем, що обумовлює родючість грунту, ріст і розвиток 

рослин, є його мікробіота. Вагома частка продуктів їх фотосинтезу надходить у ризосферу і є 

одними з основних поживних субстратів для інших її  компонентів. Мікроорганізми є 

найбільш чисельним і різноманітним за видовим складом компонентом ризосфери. Їх 

кількісний і видовий склад обумовлений впливом  абіотичних факторів (типом грунту та 

способами його обробки, доступністю поживних субстратів, фізико-хімічними факторами), а 

також дією біотичних чинників (особливостями кореневих ексудатів, трофічними потребами 

мікроорганізмів, їх міжпопуляційними  взаємовідносинами, в тому числі з найпростішими, 

тощо).  

Поряд з основною частиною біоти фітосфери, яка створює передумови, необхідні для 

росту і розвитку рослин, ймовірно, певна кількість мікроорганізмів не спричиняє прямої дії 

на вказані процеси. Ця група мікрофлори найменше привертає увагу мікробіологів і є  

недостатньо дослідженою. Значні проблеми в рослинництві створює супресивна мікрофлора,  

фітопатогени, а також фітофаги. Яким є оптимальний для рослин склад мікробного ценозу? 

На це питання ми, на жаль сьогодні не маємо відповіді. Однак, ймовірно, його склад 

варіюватиме в залежності від значної кількості факторів. Для оптимізації росту і розвитку 

рослин та отримання максимального врожаю нагальною проблемою сьогодення є 

необхідність корекції мікрофлори агроекосистем. Цей підхід повинен базуватись на 

застосуванні в рослинництві високоефективних мікробних препаратів у сукупності з  іншими 

засобами. 

Як було нами показано раніше, найбільш суттєвий стимулювальний вплив на ріст і 

розвиток рослин спричиняють комплексні мікробні препарати. З цією метою нами 

селекціоновані високоактивні штам Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і 

фосфатмобілізувальні бактерії Bacillus subtilis ІМВ В-7023, які до того ж, характеризуються 

антагоністичною дією відносно широкого спектру фітопатогенів, а також здатні 

пригнічувати фітофаги. Останній феномен потребує подальших досліджень щодо здатності 

селекціонованих бактерій до ендофітії і можливості синтезу біологічно активних речовин, 

що здатні пригнічувати поширення фітофагів у рослинництві.  

Визначені особливості взаємодії вказаних штамів з природними наноматеріалами. 

Результати цих досліджень стали основою створення ряду форм комплексних мікробних 

препаратів, в тому числі гранульованого комплексного бактеріального препарату, який під 

торговою маркою Азогран зареєстрований в Україні. Застосування цього препарату дозволяє 

корегувати склад агроекосистем (підвищує вміст в ризосфері олігоазотрофів, 

фосфатмобілізувальних та ряду інших фізіолого-трофічних груп мікроорганізмів, значно 

знижує ураження рослин фітопатогенами та стримує поширення деяких фітофагів). Це 

призводить до покращення росту і розвитку квіткових, декоративних, технічних рослин і 

підвищує врожайності  овочевих, технічних та зернових культур на 18-37%.  Не дивлячись на 

ці відносно високі показники, залишається актуальним питання в якій мірі інтродуковані 

мікроорганізми реалізують свій рістстимулювальний потенціал в різних умовах, яким чином 

можна досягти максимального ефекту від застосування таких препаратів у рослинництві. 

Дослідження цих питань дозволить оптимізувати процес інтродукції мікроорганізмів у 

агроекосистеми. 
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В современных условиях резко нарастающей интенсивности загрязнения окружающей 

среды, вопросы микробиологической индикации качества водных ресурсов и их охраны 

становятся все более актуальными. Наибольшую концентрацию загрязняющих веществ в 

морях выявляют на основных трассах морских перевозок и, особенно в портах в местах 

стоянки судов. Одним из источников загрязнения морской среды являются сбросы сточных 

вод с судов и подслановые воды, образующиеся в машинных отделениях и отличающиеся 

высоким содержанием нефтепродуктов.  

Целью данной работы была оценка интенсивности загрязнения морской воды бухты 

Казачья Черного моря с помощью методов микробиологической индикации. 

Наши исследования выполнялись в 2013 гг. в Научно-исследовательском центре 

Вооружëнных Сил Украины «Государственный океанариум» в бухте Казачья, 

расположенной на юго-западной оконечности Крымского п-ова. Были проведены 

микробиологические исследования морской воды и моллюсков-фильтраторов из двух 

районов бухты Казачья. Первая точка отбора проб располагалась на выходе из бухты 

Казачья, где наблюдается хороший водообмен с открытым морем, вторая точка - у 

причальной стенки в месте стоянки судов. Количество микроорганизмов оценивали с 

помощью метода предельных разведений с использованием элективной синтетической среды 

МКД на морской воде с добавлением дизельного топлива для нефтеокисляющих бактерий и 

среды МПБ для гетеротрофных бактерий. Для определения наиболее вероятного числа 

клеток микроорганизмов использовали таблицу Мак-Креди.  

Показано сходство динамики численности гетеротрофных и нефтеокисляющих 

бактерий в мантийной жидкости и внутренних органах моллюсков с таковым в морской 

воде. Численность нефтеокисляющих и гетеротрофных бактерий, как в морской воде, так и в 

моллюсках у причальной стенки во много раз превышает таковую района выхода из бухты 

Казачья. 

Наибольшее количество гетеротрофных бактерий в морской воде в обоих районах 

бухты Казачья наблюдалось в летний период, составляя 1,5 х 105 у причальной стенки и 2,5 

х 103 кл/мл у выхода из бухты. Вероятно, это связано с повышением в этот период 

концентрации органического вещества в морской воде и оптимальной для роста бактерий 

температурой. Наименьшее – зимой (соответственно - 1,5 х 103 и 3 х 102 кл/мл). Показатели 

численности гетеротрофов отличаются на порядок величин, свидетельствуя о различном 

качестве морской воды в этих районах бухты Казачья.  

Нефтеокисляющие бактерии составляют незначительную часть от общей численности 

гетеротрофных бактерий в морской воде. Численность нефтеокисляющих бактерий в 

морской воде примерно на 2 порядка величин меньше численности гетеротрофных бактерий 

и составляла в районе причальной стенки от 25 до 2500, у выхода из бухты - 0 – 95 кл/мл.  

Учитывая существование прямой связи между численностью нефтеокисляющих 

бактерий и интенсивностью нефтяного загрязнения и численностью гетеротрофных бактерий 

и органическим загрязнением морской воды, можно говорить о влиянии стоянки судов на 

состояние акватории в районе причальной стенки в бухте Казачья. 
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 Условия, существующие в почве в значительной степени определяют содержащийся в 

ней количественный и качественный состав микрофлоры. На популяцию отдельных групп 

микроорганизмов заметно влияет: тип и возраст почвы, влажность, температура, аэрация, рН, 

источник энергии и т.д. Немаловажную роль играет и антропогенный фактор. 

 Исходя из выше изложенного нами изучены различные почвы, а именно коричнево-

карбонатные и коричневые почвы Кахетии, занятые в основном под виноградники. 

 Исследование микрофлоры коричнево-карбонатных почв (Сагареджо) показало, что в 

почве преобладают в основном азотобактер, олигонитрофилы, актиномицеты, сапрофиты, 

грибы; обнаружили также малое количество денитрификаторов и нитрификаторов. 

Коричневые почвы Кахетии (Телави, Гурджаани) характеризуются содержанием большого 

количества олигонитрофилов, актиномицетов, сравнительно мало в них распространены 

грибы; обнаружено незначительное количество нитрофилов. Нами исследовано также 

распространение в исследуемых почвах актиномицетов-антагонистов. Почвенные 

актиномицеты образуют многочисленную группу продуцентов физиологически активных 

веществ, подавляющие рост и развитие других актиномицетов, а также грибов, бактерий и 

простейших. Анализ полученных результатов показал, что коричневые почвы изучаемых 

регионов более богаты антагонистическими формами актиномицетов, чем коричнево-

карбонатные. На основе полученных данных, установлено количественное разнообразие 

микроорганизмов некоторых физиологических групп, которые влияют на интенсивность 

производимых ими процессов и, как следствие, на плодородие почвы. Определяющим 

фактором этого разнообразия является температура.  

Идентификация выделенных из почв микроорганизмов показывает, что из сапрофитов 

в почве встречаются следующие роды: Bacillus, Myxococcus, Pseudomonas; нитрификаторы: 

Nitrococcus, Nitrobacter; из олигокарбофилов: Mycobacterim; из денитрификаторов: 

Pseudomonas; из грибов: Cladosporium, Zigodemus, Clasterosporium; Penicilium, Aspergillus, 

Trichoderma; (следует отметить, что представители родов Penicillium и Aspergillus являются 

одним из наиболее активными продуцентами антибиотков, однако продуценты антибиотиков 

встречаются и среди представителей множества других родов относящихся к несовершеным 

грибам из актиномицетов Streptomyces, Mikromonospora, Nocardia; из азотфиксаторов 

Azotobacter, Clostridium. 
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Целью нашего исследования была модификация методов выделения актиномицетов-

эндофитов из листьев лекарственных растений и поиск среди них представителей редких 

родов для изыскания продуцентов новых антибиотиков. Актиномицеты выделяли из 20 

лекарственных растений, собранных на территории Москвы и Московской области. По 

нашим данным выделение актиномицетов из растений данного региона ранее не 

проводилось.  

Для выделения актиномицетов был использован модифицированный нами метод, 

разработанный на основе известных методик. Модификация метода заключалась в 

предобработке листьев биологически активными веществами растительного происхождения 

– гетероауксином (20 мкг/мл) и цирконом (1 мкг/мл). Исследования показали, что 

применение гетероауксина стимулирует выделение актиномицетов в 3 раза, а циркона  – в 

2,5  раза по сравнению с контролем. 

В чистую культуру было выделено 120 штаммов актиномицетов-эндофитов. В 

контрольных образцах в чистую культуру удалось выделить 59% всех выросших на чашках 

колоний. После предобработки образцов листьев гетероауксином в чистую культуру было 

выделено 80% выросших на чашках колоний, а после предобработки цирконом – 54%.  

Следует отметить, что после предобработки листьев гетероауксином и цирконом удалось 

выделить актиномицеты из всех 20 растений, в то время как в контроле актиномицеты были 

выделены только из 14.  

После предварительной идентификации актиномицетов по фенотипическим 

признакам было отобрано 11 штаммов для исследования их хемотаксономических и 

генотипических признаков. 

По результатам изучения фенотипических признаков, наличия изомеров диамино-

пимелиновой кислоты и дифференцирующих сахаров, а также определения нуклеотидных 

последовательностей гена 16s рРНК 78 культур (65%) были отнесены к роду Streptomyces, 33 

культуры (27,5%) – Micromonospora и 9 культур (7,5%) – к роду Nocardiopsis.  

Все выделенные культуры были исследованы на антибиотическую активность на 

твердых питательных средах. Результаты изучения показали, что 70 штаммов (85%) активны 

по отношению к грамположительным тест–бактериям. Среди них 11 штаммов (9%) активны 

и в отношении грамотрицательных бактерий, а 36 штаммов (30%) – и в отношении дрожжей. 

Таким образом, применение модифицированного нами метода выделения культур 

актиномицетов-эндофитов из листьев лекарственных растений, заключающийся в 

предобработке листьев раствором гетероауксина или циркона, способствует выделению 

актиномицетов из большего числа растений, а также увеличению доли выделяемых культур 

актиномицетов и антибиотически активных штаммов, представляющих перспективный 

источник получения новых антибиотиков и других биологически активных веществ для 

медицинского и биотехнологического использования.  
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Орієнтація сучасних агротехнологій на екологічну і економічну доцільність можлива 

за впровадження заходів та засобів, направлених на активізацію природних процесів 

рослинно-мікробної взаємодії, яка є потужним фактором підвищення продуктивності 

агроценозів, проте недостатньо використовується в практиці сільськогосподарського 

виробництва. 

Метою досліджень було вивчення умов ефективної взаємодії овочевих рослин і 

штамів мікроорганізмів різної функціональної активності. 

За допомогою розробленого методичного підходу визначено здатність штамів –

біоагентів мікробних препаратів колонізувати овочеві рослини. Високий ступінь 

асоціативності до помідорів виявлено у штаму Enterobacter nimipressuralis 32-3,  який 

показав високий рівень залежності у більшості ознак: вихід ранньої продукції залежав від 

біомаси проростку та кореня, як і повна врожайність, яка мала середній рівень залежності з 

енергією проростання насіння. Штам Paenibacillus polymyxa П, який має низький ступінь 

асоціативності, слід застосовувати в комплексі з штамами з високим ступенем. Він, завдяки 

антифунгальним властивостям, є цінним компонентом комплексу.  

Інтродуковані у ризосферу рослин штами мікроорганізмів не викликають змін у 

кількісному складі бактерій та мікроміцетів, проте відбувається активізація процесів. Так, у 

фазу цвітіння помідорів підвищується активність лужної фосфатази на 55,7-95,4% відносно 

контролю, при зменшенні вмісту фосфору у ґрунті ризосфери в межах 7-3%, що свідчить про 

більш активне споживання цього елементу краще розвинутими рослинами. 

 Встановлено позитивний вплив штамів ризобактерій на формування епіфітної 

мікрофлори та якість насіння овочевих культур, як в процесі його зберігання, так і 

одержаного у поколінні. У насінні, одержаному від інокульованих рослин підвищується на 

7,4-18,5% вміст суми флавоноїдних сполук та на 6,2-31,2% знижується активність каталази у 

порівнянні з контролем. Встановлено, що застосування для дражування насіння овочевих 

рослин біопрепаратів Азотобактерин, Фосфоентерин, Біополіцид, які забезпечують 

зволоження і виконують роль прилипачів та джерела поживних елементів, позитивно 

впливає на ріст та розвиток рослин, особливо на розвиток кореневої системи. Приріст маси 

сухих коренів  рослини за використання різних складників становив від 10 до 95% порівняно 

з контролем. 

Економічна оцінка ефективності застосування біопрепаратів в технології одержання 

ранньої овочевої продукції свідчить про перспективність запропонованих прийомів для 

овочівництва. Визначено, що за використання мікробного препарату Фосфоентерин зростав 

рівень рентабельності на 30%, а енергетична ефективність вирощування помідорів на 8% 

відносно контролю. Це відбувається завдяки більш високим темпам приросту енергії 

урожаю, отриманого при бактеризації насіння і коренів розсади, ніж витрат енергії, 

пов’язаних із застосуванням препарату. 

Таким чином, основу формування асоціативних систем „мікроорганізми – рослина” 

складає здатність мікроорганізму колонізувати рослину, регулюючи склад мікробного 

оточення рослини та його функціональну активність, що забезпечує активізацію процесів у 

рослині протягом всіх етапів її онтогенезу. Застосування мікробних препаратів на основі 

асоціативних штамів підвищує економічну та енергетичну ефективність вирощування 

овочевих культур. 
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Мікробний комплекс ґрунту, як ключовий компонент агроекосистеми, виконує 

важливу біоіндикаційну функцію та стабілізуючу роль. Особливе наукове значення мають 

дослідження функціонального потенціалу мікробних комплексів ґрунту з урахуванням 

процесів трансформації та іммобілізації органічної речовини, яка утворюється в наземних 

агроекосистемах при фотосинтезі. Саме функціональна роль мікробного ценозу забезпечує 

організацію протікання циклів біогенних елементів і в кінцевому результаті визначає 

«здоров’я ґрунту». Тому дослідження структурно-функціональної організації 

мікробногоценозу ґрунту є одним з важливих напрямків екології мікроорганізмів і необхідне 

для розуміння механізмів та ролі мікробіоти в біохімічних процесах. Найбільш зручним та 

доступним методом визначення функціонального різноманіття є метод мультисубстратного 

тестування (МСТ), в основі якого лежить аналіз спектрів використання субстратів 

природніми мікробними комплексами. 

Метою досліджень було вивчення функціонального різноманіття мікробних 

комплексів чорнозему типового при вирощуванні буряка цукрового. 

Відбір ґрунтових зразків проводили з верхнього орного кореневмісного горизонту 

ґрунту (0-25 см) буряка цукрового (Beta vulgaris) на базі стаціонарного польового досліду 

кафедри землеробства та гербології НУБіП України в зоні Лісостепу в зерно-буряковій 

сівозміні. Схемою досліду передбачено системи землеробства (промислова - контроль, 

екологічна та біологічна) на фоні заходів основного обробітку ґрунту (поверхневого і 

диференційованого). 

Дослідження вчених-мікробіологів свідчать, що для різних ґрунтів і агроприйомів 

характерні комплекси ґрунтових мікроорганізмів, які по-різному використовують в своєму 

метаболізмі джерела вуглецю (Патика М.В., Круглов Ю.В., Мазіров М.А., Хохлов 

М.Ф.,2009). В результаті проведених досліджень було встановлено, що чисельність 

бактеріальної мікрофлори більшою була на субстратах, які містять цукри – манозу (233 тис.), 

арабінозу (203,7 тис.) та аспарагін (213,9 тис. КОУ/г. ґрунту). Найбільше мікроорганізмів-

трансформаторів вуглецю було виявлено за екологічної системи землеробства на фоні 

поверхневого обробітку ґрунту (453,6 тис.), що свідчить про активізацію трансформації 

органічного вуглецю, найменше – за промислової системи в поєднанні з диференційованим 

обробітком (58,2 тис.). По системах землеробства підвищення чисельності мікроорганізмів 

виявлено за екологічної (596,4 тис.) та біологічної (587,8 тис.) систем землеробства, що 

свідчить про те, що використання органічних добрив сприяє збереженню еколого-трофічних 

зв’язків та високої функціональної активності мікроорганізмів ґрунту. За поверхневого 

обробітку ґрунту на всіх системах землеробства (891,2 тис.) сумарна чисельність 

мікроорганізмів, що використовують в своєму метаболізмі джерела вуглецю була вищою ніж 

за диференційованого (476,0 тис.), що пояснюється накопиченняму верхньому шарі ґрунту 

рослинних решток і добрив. 

Таким чином, застосування екологічної, біологічної систем землеробства на фоні 

поверхневого обробітку ґрунту оптимізує мікробні метаболічні процеси перетворення сполук 

вуглецю, при цьому інтенсивніше використовуються органічні сполуки такі як маноза, 

арабіноза та аспарагін. 
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В последние десятилетия внимание исследователей привлекает явление 
паранодуляции – искусственное индуцирование образования псевдоклубеньков на корнях 
небобовых растений под влиянием различных физиологически активных агентов, 
получивших название абиогенных факторов нодуляции. Паранодуляция может 
осуществляться при действии на растения ауксиноподобных соединений (2,4-
дихлорфеноксиуксусная кислота, хлорамбен, хлорсульфорн), а также литических ферментов 
(целлюлаза и пектиназа). Кроме абиогенных факторов, образование псевдоклубеньков может 
осуществляться под воздействием биологических нодуляционных агентов, в частности 
микроорганизмов. Микроорганизмы, использующиеся в качестве биологических 
нодуляционных агентов, должны соответствовать следующим условиям: адсорбироваться на 
поверхности корней и синтезировать гормоноподобные вещества и ферменты, нарушающие 
целостность клеточной стенки растений. Адсорбция микроорганизмов на поверхности 
корней растений, проникновение их внутрь кортикальной паренхимы и распространение по 
системе межклетников способствует формированию на корнях каллусоподобных структур – 
псевдоклубеньков в течение всего периода жизни растений. Искусственное формирование 
азотфиксирующего симбиоза у растений, которые не способны образовывать клубеньки 
естественным путем, может быть важным фактором повышения эффективности 
биологической фиксации азота в агроэкосистеме. Некоторые небобовые растения способны 
образовывать параклубеньки при инокуляции диазотрофами без использования абиогенных 
нодуляционных агентов. Нами установлено, что на корнях моркови, инокулированных 
бактериями рода Azospirillum образуются клубенькоподобные структуры, которые служат 
местом локализации бактерий. 

Инокуляция проростков шелковицы штаммами азоспирилл без обработки 2,4-Д не 
приводила к образованию клубеньков на корнях растений. В то же время, несмотря на 
отсутствие морфологически выраженных структур при инокуляции шелковицы 
азоспириллами, бактерии способны проникать во внутренние ткани корней растений, образуя 
эндофитную ассоциацию с корнями шелковицы, которая характеризуется высокой 
активностью фиксации атмосферного азота. В условиях вегетационного опыта с растениями 
шелковицы нами показано образование параклубеньков под воздействием 2,4-Д с 
одновременной инокуляцией азоспириллами. Это были мелкие клубенькоподобные 
образования диаметром 2-5 мм, которые располагались как вдоль главного корня, так и на 
боковых корнях. Нами показано, что параклубеньки шелковицы по анатомическому 
строению сходны с актиноризными клубеньками небобовых древесных растений и 
соответствуют «корневому» типу. Они развиваются из примордиев боковых корней и 
характеризуются центральным размещением проводящих пучков. 

Таким образом, ассоциативные диазотрофы рода Azospirillum могут выступать 
биологическими нодуляционными агентами растений. Они способны проникать в ткани 
корней растений, образовывать клубеньки, которые служат местом локализации бактерий и 
характеризуются значительной азотфиксирующей активностью, что значительно расширяет 
экологические возможности как микроорганизма (нет конкуренции с ризосферной 
микрофлорой, есть доступ к источникам питания), так и растения (открывается возможность 
существования в условиях дефицита азота). Кроме того, проникновение диазотрофов в ткани 
корней растений повышает активность процесса фиксации атмосферного азота, поскольку 
бактерии используют метаболические возможности растения для покрытия энергетических 
затрат, необходимых для разрыва тройной связи в молекуле N2, а также быстрого 
освобождения образовавшегося аммония из клетки. 
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Антропогенні фактори істотно впливають на динаміку мікробіоценозів і протікання 

мікробіологічних процесів в ґрунті (Андреюк, 2001). У зв’язку з цим проведено 

порівняльний аналіз впливу полютантів різного типу в умовах лабораторного експерименту, 

а також в природних умовах на територіях, що знаходяться під впливом техногенного 

навантаження. Встановлені значні порушення у складі мікробних ценозів ґрунту 

антропогенно трансформованих екосистем. Зокрема, у ґрунтах призалізничних екосистем (0-

50 м) від залізничної колії реєстрували перебудову ґрунтового мікробіоценозу у напрямку 

зниження кількості амоніфікаторів та мікроміцетів, в той же час спостерігається збільшення 

кількості актиноміцетів і олігонітрофілів порівняно з ґрунтом віддалених від залізничних 

шляхів територій. У ґрунтах, наближених до автомагістралі, спостерігали подібні тенденції 

щодо розподілу окремих ґрунтових трофічних груп мікроорганізмів, проте безпосередньо 

поблизу автомобільних доріг кількість амоніфікаторів у ґрунті підвищувалась. Особливо 

чутливою групою мікроорганізмів, що реагують на фактори антропогенного навантаження, 

виявилися вільні азотфіксуючі мікроорганізми. 

З метою встановлення ксенобіотиків, що найбільш суттєво впливають на окремі 

еколого-трофічні групи мікроорганізмів, в лабораторних умовах відтворено модель 

надмірного внесення азотних добрив (кальцієва та аміачна селітри), солями важких металів 

(на прикладі сульфату міді). В ємності з ґрунтом вносили CuSO4*5H2O в дозах 1, 2, 5 і 10 

гранично допустимих концентрацій (1ГДК = 0,4 г CuSO4*5H2O на 1 кг ґрунту). Одночасно 

моделювали експеримент з внесенням вдвічі та втричі зростаючих доз добрив: аміачної 

селітри - 15 г, 30 г, 45 г на 100 см2 і кальцієвої селітри - 30 г, 60 г, 90 г на 100 см2. Зміну 

мікробного пейзажу ґрунту фіксували на 15 добу експерименту. Контрольні показники 

реєстрували при дослідженні ґрунту без внесеного полютанту. В польових умовах відбирали 

ґрунт на відстані 0, 25, 50 і 100 м від залізничної колії (Ужгородський район) та від 

автомагістралі Ужгород-Мукачево за стандартними методиками. Аналіз мікробного ценозу 

ґрунту проводили з використанням диференціально-діагностичних поживних середовищ 

методом серійних розведень ґрунтової суспензії (Звягинцев, 1991).  

Результати лабораторного експерименту показали, що під впливом полютантів 

антропогенного походження (солей важких металів і азотних добрив) відбувається зміна в 

структурі комплексів ґрунтових мікроорганізмів, яка проявляється у зменшенні кількості 

амоніфікаторів, актиноміцетів, олігонітрофілів у порівнянні з контролем. Дослідження в 

умовах лабораторного експерименту дозволяють розмістити різні ґрунтові еколого-трофічні 

групи мікроорганізмів за чутливістю до дії солей міді в наступний ранговий ряд: 

актиноміцети> мікроміцети> амоніфікатори> азотфіксатори> олігонітрофіли. Під впливом 

різних концентрацій солей міді та при внесенні високих концентрацій добрив спостерігали 

тільки тенденцію до зниження азотфіксаторів (до 80%).  

Таким чином, проведені дослідження вказують на необхідність постійного 

моніторингу стану мікробних ценозів ґрунтів територій в зонах впливу полютантів, а також 

вивчення можливості використання ґрунтових мікроорганізмів з метою біоіндикації 

забруднення ґрунтів. 
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У 2013 р. було досліджено декілька проб мінеральних природних вод України з метою 

визначення у них водоростей та ціанобактерій. Відомо, що присутність останніх у воді може 

сприяти її збагаченню органічними речовинами, та розвитку патогенних бактерій і 

мікроміцетів.  

Так, у мінеральній кремнієвій слабкомінералізованій гідрокарбонатній магнієво-

кальцієвій воді джерела № 1 Черкаської області було знайдено клітини Chaetoceros sp., 

Nitzschia sp., пусті клітини діатомових водоростей. 

У слабкомінералізованій з підвищеним вмістом органічних речовин гідрокарбонатній 

складного катіонного складу мінеральній воді Хмельницької області присутні клітини 

Chaetoceros sp., та на поживному середовищі Чу зареєстровано розвиток  багаточисельних 

клітин ціанобактерій, ймовірно, роду Cyanosarcina (діаметром 1—2 мкм). Клітини 

діатомових водоростей Chaetoceros sp., Pseudonitzschia delicatissima, Nitzschia closterium 

знайдено і у фасованій хлоридній натрієвій мінеральній воді Полтавської області поряд з 

ціанобактеріями  Oscillatoria sp.та евгленовими  Eutreptia sp. Останні, як відомо, з’являються 

у водах при підвищенні евтрофікування. Ціанобактерії роду Oscillatoria можуть викликати 

плісеневий запах та  синтезувати мікроцистін. Ціанобактерії також було знайдено нами ще у 

10 мінеральних водах різного хімічного складу. 

Небезпечність ціанобактерій полягає у тому, що майже усі вони проявляють токсічні 

властивості. 

Як відомо, проблема масового розвитку токсичних ціанобактерій у водоймах питного 

та рекреаційного призначення з точки зору небезпеки для здоров’я людини віднесена 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я до однієї з пріоритетних (Toxic Cyanobacteria., 

1999). У більшості розвинених країн встановлені ПДК для найбільш розповсюджених 

ціанотоксінів, встановлено сигнальні рівні кількісного представництва токсичних 

ціанобактерій, розроблено комплекс заходів щодо попередження  несприятливого впливу 

ціанотоксінів на здоров’я населення.  

Надходження ціанобактерій роду Microcystis у кількості  9 млн. кл/л або ціанобактерій 

роду Oscillatoria у кількості 19 млн. кл/л призводить до підвищення концентрації токсину 

мікроцистіна у воді, в середньому, до 1 мкг/л. Мінімальна зареєстрована концентрація 

клитин ціанобактерій у воді, яка призводить до утворення концентрації мікроцистіна у воді 1 

мкг/л, складає 6 млн.кл/л.  

Ціанобактерії не розмножуються в організмі людини і, одже, не контагіозні 

(Guidelines for drinking water quality/World Health Organisation. — The 4th ed., 2011). 

В Україні дотепер показника безпечності вмісту ціанобактерій в мінеральних водах не 

існує. Тому система критеріїв оцінки якісного стану у моніторингу мінеральних природних 

вод повинна бути поповнена за рахунок визначення  ціанобактерій, що буде сприяти 

безпечному використанню мінеральних вод, як столових напоїв і лікувально-столових із 

профілактичною та терапевтичною метою.  
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В умовах техногенних ландшафтів рослини (насамперед бобові трави) є основою 

створення первинних консортивних зв’язків: вони визначають і регулюють склад і 

чисельність мікроорганізмів, сприяють формуванню та інтенсивному розвитку 

біогеоценотичних горизонтів, виконують підвищену ландшафтно-середовище-

перетворювальну функцію. Особлива роль у відновленні й формуванні родючості молодих 

ґрунтів техногенних екосистем належить мікробіоті. Здатність мікроорганізмів чутливо 

реагувати на зміну екологічних умов середовища дозволяє використовувати їх як наочний 

індикатор при еколого-біологічній оцінці едафотопів порушених земель, в тому числі й 

внаслідок діяльності гірничодобувної промисловості.  

Мета наших досліджень полягала у визначенні динаміки чисельності основних 

еколого-трофічних та таксономічних груп мікроорганізмів у рекультивованому (30 років) 

лесоподібному суглинку за вирощування рослин буркуну (Melilotus albus Medik).  

Зразки суглинку для мікробіологічного аналізу відбирали з ділянок закладеного нами 

польового дрібноділянкового досліду (м. Орджонікідзе, дослідне поле ДДАУ, 2004-2005 рр.) 

з ризосфери буркуну та з міжряддя. Визначали кількісний склад амоніфікаторів; бактерій, що 

споживають мінеральні сполуки азоту; фосфатмобілізаторів; оліготрофів, педотрофів, 

стрептоміцетів, спорових бактерій та мікроміцетів.  

В результаті мікробіологічних досліджень показано, що число мікроорганізмів є 

найбільшим навесні, коли суглинок має достатній запас вологи, а також восени, коли 

зокрема вищезазначеного фактору, у субстраті накопичується певна кількість органічних та 

мінеральних сполук. 

Виявлено позитивний вплив рослин буркуну першого та другого років вегетації на 

мікробіоту лесоподібного суглинку: кількість мікроорганізмів основних еколого-трофічних і 

таксономічних груп у ризосфері була в 1,4-2 рази більшою, ніж у зразках суглинку, 

відібраного з міжряддя. 

Також встановлено, що при застосуванні стартової дози мінеральних азотних (N60) та 

фосфорних (Р60) добрив чисельність мікроорганізмів у ризосфері буркуну в 1,2–1,5 раза 

перевищувала подібні показники у варіантах без внесення туків у суглинок.  

За передпосівній обробки насіння буркуну біопрепаратом (Фосфоентерин) та штамом 

бульбочкової бактерії (Sinorhizobium meliloti Д-17) також спостерігалась тенденція до 

зростання чисельності основних еколого-трофічних та таксономічних груп мікроорганізмів у 

ризосфері інокульованих рослин, особливо при сумісній інокуляції. 

Отже, в результаті проведених досліджень встановлено, що вирощування буркуну 

білого, а також застосування мінеральних добрив і біопрепаратів на основі азотфіксуючих та 

фосфатмобілізуючих бактерій позитивно впливає на мікробне угруповання рекультивованих 

земель, зокрема лесоподібного суглинку. В ризосфері рослин-фіторекультивантів 

збільшується чисельність основних груп мікроорганізмів, що позитивно впливає на 

відтворення родючості техногенних земель. 

mailto:olovsien@mail.ru
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Інтенсивний розвиток промисловості та хімізація рослинництва в другій половині ХХ 

століття супроводжувались забрудненням водойм хімічними сполуками, значна частина яких 

знаходиться в донних відкладеннях. Фосфатмобілізувальні мікроорганізми цих екосистем 

здатні мобілізувати фосфат з важкорозчинних неорганічних сполук, відіграючи ключову 

роль в процесах  трансформації цього елементу в природі.  

Поширення і активність фосфатмобілізувальних бактерій у водних екосистемах 

досліджено недостатньо. Зважаючи на це метою роботи було виділення з донних відкладень 

Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря (ПЗЧМ) і Дофінівського 

(Великого Аджалицького) лиману активних бактерій, що здатні мобілізувати фосфат з 

важкорозчинного ортофосфату кальцію, їх ідентифікація, вивчення фізіологічної активності. 

З донних відкладень  ПЗЧМ та Дофінівського лиману було виділено, відповідно, 47 та 

12 ізолятів, здатних рости та утворювати зони розчинення ортофосфату кальцію на 

середовищі Муромцева. При порівнянні вмісту мікроорганізмів встановлено, що чисельність 

фосфатмобілізувальних бактерій в донних відкладеннях Дофінівського лиману на один – два  

порядки перевищує таку в донних відкладеннях ПЗЧМ. Середня чисельність в донних 

відкладеннях Дофінівського лиману та Одеського регіону ПЗЧМ складала 3,2·104 та 3,8·103  

КУО/г, відповідно. 

Серед виділених ізолятів найбільшою активністю характеризувались 2 штами 

бактерій. Досліджені їх морфологічні та фізіолого-біохімічні властивості, родова 

приналежність та динаміка росту у живильному середовищі з важкорозчинним 

ортофосфатом кальцію. Один з них (штам 18) виділений з донних відкладень ПЗЧМ та 

ідентифікований як Enterobacter sp. 18, а другий (штам 5) – з донних відкладень 

Дофінівського лиману – Bacillus sp. 5.  

Встановлено, що досліджувані культури суттєво відрізнялись за ростовою активністю 

та здатністю накопичувати фосфат в середовищі з важкорозчинним фосфатом кальцію. Так, 

за 2 доби культивування чисельність клітин Enterobacter sp. 18 збільшувалась з 3,5∙106 до 

3,17∙109 КУО/мл. При цьому рН культуральної рідини знижувалась з 7,05 до 4,86 і в ній 

накопичувалось 240 мг РО43-/л. Після 3 діб культивування кількість клітин майже не 

змінювалась, рН зростала, а кількість фосфату в середовищі зменшувалась. Можливо, що 

підвищення рН середовища обумовлене синтезом певних метаболітів.  

В аналогічних умовах досліду чисельність клітин Bacillus sp. 5 після 48 годин 

культивування збільшувалась від 1∙105 до 1,63∙108 КУО/мл. При цьому рН знижувалась до 

4,63, а концентрація вивільненого фосфату досягала 350 мг/л. При подальшому 

культивуванні (3 доби) чисельність клітин незначно збільшувалась (до 1,94∙108 КУО/мл), рН 

середовища знижувалось до 4,5, а накопичення РО43- зростало до 460 мг/л. 

Встановлено, що вже на шосту годину вирощування цих бактерій культура 

знаходилась в логарифмічній фазі росту. Збільшення чисельності мікроорганізмів при 

подальшому їх рості призводило до зсуву рН в кислу сторону, що супроводжувалось 

розчиненням ортофосфату кальцію і накопиченням РО43- в культуральному середовищі.  



Секція 3: «Мікроорганізми в екосистемах» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 189 

ВЛИЯНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ С АГРОНОМИЧЕСКИ ЦЕННЫМИ 

СВОЙСТВАМИ НА РАСТЕНИЯ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ 
 

Пархоменко Т.Ю., Пархоменко А.Л., Попок Н.Б. 
 

Институт сельского хозяйства Крыма НААН, 

ул. Киевская, 150, Симферополь, 95453, Украина, 

e-mail: tat.parkhomenko@rambler.ru 
 

Одна из стратегических культур сельскохозяйственного производства Украины - 

озимая пшеница, которая занимает около 56% из посевов зерновых культур. В 2012 году в 

АР Крым посевы зерновых составляли 561,5 тысяч га, сохранились до посева яровых 

зерновых – 428,3 тысяч га (76%), в том числе озимой пшеницы – 316,6 тысяч га. 

Фактический сбор урожая культуры составил 457,1 тысяч тонн. 

Причиной гибели урожая на одной четверти посеянных площадей может быть целый 

комплекс причин – неблагоприятные погодные условия (заморозки, засуха), несоблюдение 

времени проведения агротехнологических мероприятий (например, подготовки почвы, 

посева), качество посевного материала и защитные мероприятия.  

Одним из эффективных способов повышения устойчивости растений к 

неблагоприятным биотичесим и абиотическим факторам является применение микробных 

препаратов для обработки семян и вегетирующих растений. 

В отделе микробиологии Института сельского хозяйства Крыма ведется работа по 

изучению влияния микроорганизмов с агрономически ценными свойствами (улучшение 

минерального питания, синтез биологически активных веществ, биопротекторные функции) 

на устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды и для повышения их 

продуктивности.  

Целью нашей работы было исследование влияния микроорганизмов рода Bacillus с 

антагонистическими свойствами к фитопатогенам и штамма водоросли Nostoc linkia 144 на 

продуктивность озимой пшеницы сорта Паляница.  

В вегетационном опыте на черноземе южном показано, что многие из исследованных 

штаммов позитивно влияли на развитие растений, повышая сухую массу надземной части на 

26 – 82 %; сухую массу корневой системы – на 44 – 190 % в сравнении с контролем 

(обработка водой).  

В полевых опытах проведенных в 2011-2012гг. в отделе микробиологии Института 

сельского хозяйства Крыма показано, что средняя урожайность озимой пшеницы в контроле 

составила 5,6 т/га, наибольшая прибавка урожая была в варианте с использованием штамма 

6 н – на 32,4 % (урожайность составила 7,39 т/га). Среди исследованных вариантов штамм 

B. pumilus 01-1 в комплексе с Nostoc linkia 144 показал достаточно высокую эффективность – 

прибавка урожая составила 25,6 %. В фазу восковой спелости высота растений, в среднем за 

два года исследований, в контроле составляла  68,11 см, в вариантах опыта была ниже  - 62,0 

– 65,1 см. Высота колоса при этом в контроле была 7,51 см, в вариантах опыта значительно 

больше – от 7,73 до 9,21 см. Абсолютно сухая надземная масса растений в контрольном 

варианте была 2,3 г, в вариантах опыта – 2,71-3,25 г.  

Также были исследованы численность микроорганизмов основных эколого-

трофических групп ризосферы пшеницы озимой, активность каталазы ризосферной почвы 

(общей, термостабильной и термолабильной), каталазы листьев пшеницы в фазу восковой 

спелости растений.  

На основании проведенных исследований показано, что применение 

микроорганизмов как отдельно, так и в комплексе с почвенной водорослью Nostoc linkia 144 

способствует повышению некоторых показателей биологической активности почвы 

ризосферы, лучшему развитию и продуктивности растений озимой пшеницы.  
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Озимая пшеница является самой распространенной культурой, выращиваемой в зоне 

Степи Украины. По урожайности и сбору продовольственного зерна она занимает первое 

место среди зерновых культур. До 2015 гг. площадь посевов озимой пшеницы будет 

составлять 5,5-6,0 млн. га. Одним из актуальных вопросов при выращивании озимой 

пшеницы является качество получаемой продукции.  

Предпосевная обработка семян является неотъемлемой частью современной 

технологии выращивания озимой пшеницы, поскольку позволяет регулировать рост и 

продуктивность растений, обеспечивает защиту семян и проростков от болезней, улучшает 

физиологическое состояние растений. В биологическом земледелии предпосевная обработка 

семян часто проводится микробными препаратами. Микроорганизмы с агрономически 

ценными свойствами (азотфиксация, фосфатмобилизация, ростстимуляция и антагонизм к 

возбудителям заболеваний) способны улучшать минеральное питание растений, значительно 

снижают пораженность растений заболеваниями и повышают продуктивность растений.  

Целью данной работы являлась оценка влияния предпосевной обработки семян 

озимой пшеницы новыми штаммами микроорганизмов с антагонистической активностью к 

фитопатогенам на качество полученного зерна озимой пшеницы сорта Паляница.  

В 2011 г. на опытном участке отдела микробиологии Института сельского хозяйства 

Крыма была получена урожайность зерна 7,63 (контроль) – 8,80 т/га (варианты опыта). 

Достоверное повышение урожайности наблюдалось при обработке семян штаммами Bacillus 

sp. 01-1, 36 – на 1,01, 0,81 т/га, соответственно, и комплекса штаммов с N. linckia 144: Bacillus 

sp. 36 + N. linckia 144 – на 0,71 т/га; Bacillus sp. 01-1 + N. linckia 144 – на 1,17 т/га; Штамм 6н 

+ N. linckia 144 – на 1,1 т/га. Повышение урожая зерна при применении микроорганизмов не 

всегда обеспечивает и улучшение качества зерна. Показано, что масса тысячи семян 

пшеницы возрастала при применении штаммов Bacillus sp. 01-1 и 6н до 2,8 %, при 

использовании комплекса Bacillus sp. 36 + N. linckia 144 – на 3,1 %, в сравнении с контролем. 

Не отмечено существенного влияния предпосевной обработки на жизнеспособность семян. 

Содержание в зерне азота при применении комплекса штамма 6н и N. linckia 144 

повышалось на 5,8%, содержание фосфора повышалось при использовании B. subtilis D-26 и 

Bacillus sp. 36 + N. linckia 144 – на 23%, штаммов Bacillus sp. 01-1 и 36 – на 17%, в сравнении 

с контролем. Период развития пшеницы в 2011 – 2012гг. был неблагоприятным по погодным 

условиям и влагообеспечению. Урожайность пшеницы в контроле составляла 3,5 т/га. В тоже 

время по всем вариантам опыта отмечено существенное возрастание урожайности – до 6,59 

т/га в варианте с предпосевной обработкой штаммом 6н. 

В 2012 г. содержание азота в контроле составляло 2,45 %, в вариантах с обработкой 

штаммами Bacillus sр. 01-1 и 36 – 2,61 и 2,67 %, соответственно. В этих же вариантах 

отмечено существенное возрастание содержания белка – на 4,7 и 7,4 %, соответственно в 

сравнении с контролем.  

Применение микроорганизмов с агрономически полезными свойствами для 

предпосевной обработки семян озимой пшеницы сорта Паляница способствует не только 

повышению урожайности культуры, но и улучшению качества полученной зерновой 

продукции.  
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Збудники хвороб, шкідники і бур’яни є основними факторами, які не дають 

сформувати високі урожаї пшениці. В сучасному землеробстві суттєво змінюються 

екологічні умови розвитку агроекосистем, характер і спрямованість взаємовідносин між 

сільськогосподарськими культурами і сегетальною рослинністю. Шкідливість бур’янів 

складається з конкуренції за ресурси розвитку та алелопатичного пригнічення бур’янами 

зернових культур. Крім цього, бур’яни можуть бути носіями збудників хвороб.  

Тому метою роботи було детальне вивчення фітопатогенної мікробіоти пшениці і 

супутніх бур’янів.  

З метою попереднього прогнозування можливого розвитку певних бактеріозів 

зернових культур протягом 2012 року провели моніторинг наявності уражень бур’янів та 

пшениці, вирощуваної без внесення будь-яких добрив та оброблення пестицидами в 

Київській (сорт Столична) і Полтавській (сорти Левада, Подолянка, Косач, Скайген) 

областях. При обстеженні посівів відбирали зразки ураженого листя з плямами різного 

кольору, від бурого до коричневого з темнішою облямівкою, з продовгуватими бурими чи 

буро-коричневими штрихами, іноді з хлорозним ореолом. Спостерігали меншу ураженість 

пшениці, ніж за використання традиційної системи землеробства. виявлено бактеріальні 

ураження пшениці і супутніх бур’янів в Київській області - хвоща польового, підмаренника 

чіпкого та осота польового, в полтавській області - березки польової,  лободи білої, редьки 

дикої та жабрію. 

Із 34 виділених із уражень пшениці оксидазонегативних ізоляти - вісім ізолятів (три із 

пшениці с. Столична – Київська область і п’ять – із с. Левада, с. Подолянка, с. Косач 

Полтавської області) були патогенними і серологічно споріднені з антисироватками до 

штамів п’яти серологічних груп P. syringae.   

Із уражених тканин бур’янів ізольовано 17 ізолятів оксидазонегативних фіпатогенних 

бактерій. Слід зазначити, що за використання органічного землеробства бур’янів в посівах 

пшениці більше, але з симптомами, характерними для збудників бактеріальних хвороб 

значно менше, ніж за використання традиційної системи землеробства.  

Встановлено, що основний збудник бактеріальних уражень пшениці і супутніх 

бур’янів (хвоща польового, підмаренника чіпкого, осота польового, березки польової,  

лободи білої, редьки дикої та жабрію) на підставі морфологічних, біохімічних і серологічних 

властивостей ідентифікований як Pseudomonas  syringae. 

Ізольовані патогенні штами P. syringae з пшениці та супутніх бур’янів виявили 

серологічну спорідненість з антисироватками п’яти серологічних груп P. syringae (I, II, IV, V, 

VI), які трапляються на зернових культурах. основна частина штамів, ізольованих із бур’янів 

в високих титрах (12800-25600) реагували з антисироватками до штамів P. syringae pv. 

atrofaciens серогруп II, IV і VI. Майже всі ізоляти давали реакцію аглютинації з 

антисироватками до штамів P. syringae pv. atrofaciens  серогруп I і V, але титри реакцій були 

слабшими.   

Належність бактерій, виділених із бур’янів, до виду P. syringae підтверджено 

жирнокислотним складом клітинних ліпідів. У виділених штамів були ідентифіковані 

насичені (С12:0, С16:0, С18:0), ненасичені (С16:1, С18:1), циклопропанові (С17:0cyclo, 

С19:0cyclo) і оксизаміщені (С10:0 3ОН, С12:0 2ОН, С12:0 3ОН) жирні кислоти, характерні 

для бактерій роду Pseudomonas. 
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Органо-биологическая система является наиболее современным направлением 

земледелия. В основе системы – стремление к созданию «живой и здоровой почвы» за счет 

поддержания и активизации жизнедеятельности почвенных микроорганизмов с четко 

отрегулированным кругооборотом и цикличностью питательных веществ. По сути это 

сбалансированная система земледелия, сбалансированное развитие агроекосистем, 

напоминающее природную экосистему. 

В органическом земледелии рекомендуется использовать классический принцип 

построения севооборотов на основе правильной организации территории и оптимальной 

структуры площадей для конкретных почвенно-климатических условий каждого хозяйства. 

Особенным условием является насыщение севооборотов 25-30% бобовыми 

азотфиксирующими культурами, которые на 50% и более обеспечивают растения 

экологически безопасным биологическим азотом. 

Внесение органических удобрений (навоз, жидкий навоз, сидераты, солома, торф, 

сапропель, птичий помет и др.), некоторых минеральных медленнодействующих удобрений 

(томас-шлак, калимагнезия, базальтовая пыль) приводит не к удобрению растения, а почвы, 

которая «родит здоровые растения». 

Указанные методы и целый ряд других в сочетании с поверхностной обработкой 

почвы, микробиологическим методом защиты растений, использованием эффекта 

агрофитоценологии содействуют условиям развитиям микроорганизмов, которые 

обеспечивают питание растений. Разработан даже специальный тест на «свежесть» почвы (за 

составом и разнообразием микробиоты). 

Средства защиты растений от болезней, вредителей и сорняков должны быть 

предупредительными с доминированием биологических, в том числе микробиологических, 

которые отличаются от химических значительно большей селективностью действия, а  

следовательно, экологической безопасностью. 

Последние 3-4 года бактериальные болезни вышли на уровень эпифитотии, что 

соответствует эпидемическому среди людей распространению заболеваний. Они вызывают 

потери урожая, которые ошибочно приписываются плохой перезимовке растений, засухе, 

нехватке минеральных удобрений, плохой защите от заболеваний растений грибной природы 

и т.д. Совершенно отсутствует возможность проведения дифференциальной диагностики. 

Это заставляет говорить о глобальности проблемы. 

Проведеный в отделе фитопатогенных бактерий мониторинг фитопатогенных 

бактерий пшеницы, сои, рапса, томатов, сорняков и некоторых других растений в системах 

органического и традиционного земледелия Киевской, Полтавской, Винницкой и 

Черниговской областях.  

В результате бактериологического анализа отобранных сортообразцов растений 

показано, что органическая система земледелия значительно превосходит по уровню 

уменьшения заболеваемости бактериальной патогенной микробиотой.  

mailto:vpatyka@mail.ru
mailto:pysarena@mail.ru


Секція 3: «Мікроорганізми в екосистемах» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 193 

РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У люпину білого 

КОМПОЗИЦІЯМИ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ І рІСТРЕгуляторів  
 

Пида С.В.
1
, Тригуба О.В.

2
, Конончук О.Б.

1
 

 
1
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 

вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль, 46027, Україна, 

E-mail: pydas@mail.ru 
2
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, 

вул. Ліцейна, 1, Кременець, Тернопільська обл., Україна 

E-mail: boratun1@rambler.ru 

 
Використання потенціалу мікробіологічних препаратів на основі азотфіксувальних 

мікроорганізмів для поліпшення мінерального живлення бобових культур впливає на 
фізіолого-біохімічні процеси в рослинах, сприяє підвищенню їх продуктивності, отриманню 
екологічно безпечної харчової і кормової продукції, збереженню навколишнього 
середовища. Поряд з мікробними препаратами перспективним є використання регуляторів 
росту рослин (РРР), що дозволяє повніше реалізувати генетичні можливості рослин, 
підвищити їх стійкість проти стресових факторів біотичної та абіотичної природи і в 
кінцевому результаті збільшити урожай і поліпшити його якість. Питання про доцільність 
застосування мікробних препаратів сумісно з РРР, їх вплив на фізіолого-біохімічні процеси 
рослин та врожай потребує сьогодні ретельного вивчення. 

Дослідження впливу ризобофіту на основі Bradyrhizobium sp. (Lupinus) штамів 367а і 
5500/4, РРР Регоплант і Стімпо та їх композицій на ростові процеси, накопичення у листках 
органічних кислот, вітаміну С, вуглеводів, формування і функціонування симбіотичних 
систем у люпину білого (Lupinus albus L.) сортів Дієта і Серпневий показало високу 
ефективність бінарного застосування мікробних препаратів і рістрегуляторів. 
Монозастосування РРР сприяло формуванню та функціонуванню спонтанного симбіозу 
люпину білого з місцевими расами бульбочкових бактерій, що, відповідно, активізувало 
фізіолого-біохімічні процеси у рослинах. 

Найістотніший вплив на ріст Lupinus albus L. здійснювали композиції РРР Стімпо з 
ризобофітом на основі штамів 367а та 5500/4. У фазі цвітіння у 2 рази зросла площа 
листкової поверхні і діаметр стебла рослин сорту Дієта за застосування штаму 5500/4 + РРР 
Стімпо. Найефективніше на динаміку накопичення органічних кислот у листках L. albus L. 
сортів Дієта та Серпневий впливала комбінована передпосівна обробка насіння ризобофітом 
на основі штаму 5500/4 + РРР Регоплант. Їх кількість у фазі стеблування на 27 та 33% була 
вищою, порівняно з контролем. Обробка насіння люпину білого вищезазначених сортів 
ризобофітом на основі штаму 5500/4 та його композицією з РРР Стімпо істотно впливала на 
накопичення аскорбінової кислоти в листках рослин. Монообробка насіння сорту Серпневий 
РРР Регоплант сприяла підвищенню вмісту вітаміну С в листках рослин у фазах бутонізації, 
цвітіння та зеленого бобу. На вміст вуглеводів (відновлювальних цукрів, моноцукрів та 
кетоцукрів) істотно вплинула передпосівна обробка насіння люпину РРР Стімпо, Регоплант 
та композиції останнього з ризобофітом на основі штамів 367а та 5500/4. У фазі стеблування 
в сорту Дієта найбільший вміст кетоцукрів виявлено за обробки насіння РРР Стімпо, що на 
18,4% вище від контролю. Застосування композицій штамів 367а і 5500/4 та РРР Стімпо і 
Регоплант підвищувало нодулюючу здатність рослин сорту Дієта. Так, у фазу цвітіння маса 
сухих бульбочок була вищою у 1,96-2,94 рази порівняно із спонтанно інокульованими 
рослинами місцевими расами ризобій та відзначалась у 9,1-14,5 разів значнішою загальною 
азотфіксувальною активністю.  

Отже, застосування композицій ризобофіту на основі штамів 367а та 5500/4 і РРР 
Регоплант і Стімпо підвищує активність фізіолого-біохімічних процесів у рослин люпину 
білого сортів Дієта та Серпневий.  

mailto:pydas@mail.ru
mailto:boratun1@rambler.ru


Секція 3: «Мікроорганізми в екосистемах» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 194 
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Протягом багатьох років в інституті проводиться всебічне вивчення лектинів 
сапрофітних мікроорганізмів, в більшій мірі позаклітинних лектинів бактерій роду Bаcillus. 
Встановлено фізіологічні особливості росту продуцентів та утворення ними лектинів і 
здійснено спрямований синтез цих речовин. Розроблено технологію одержання препаратів 
лектинів та їх ізоформ. З’ясовано вуглеводзв’язуючі, гемаглютинуючі, фізико-хімічні та 
медико-біологічні властивості цих біополімерів. 

Однією з базових характеристик даних лектинів є їх спорідненість до сіалових кислот. 
Вони здатні розпізнавати не тільки кількість сіалових кислот, їх типи, форми і зв’язки, але й 
певні сіаловмісні олігосахаридні структури на поверхні клітин. Позаклітинні лектини бацил 
проявляють виражені інтерфероногенні, імуномодулюючі та протипухлинні властивості та 
антивірусну активність відносно вірусів грипу, герпесу 1 і 2 типів, гепатиту С та ВІЛ. Дані 
лектини повністю блокують поверхневі сіаловмісні рецептори вищевказаних вірусів, які 
грають ключову роль в розпізнаванні вірусами клітин-мішеней та ініціації інфекційного 
процесу, і, таким чином, попереджають їх адсорбцію, репродукцію та виникнення 
захворювання. 

Для лектинів сапрофітних бактерій, так як і для лектинів рослинного і тваринного 
походження, встановлено структурно-функціональний поліморфізм, обумовлений 
субодиничною будовою їх молекул. Лектини бацил можуть існувати в кількох молекулярних 
формах, які відрізняються між собою за фізико-хімічними та біологічними 
характеристиками. Різні форми лектинів бацил оказують регуляторний вплив на 
внутрішньоклітинному рівні, де їх мішенями можуть слугувати процеси репарації, реплікації 
та транскрипції. 

Сіалоспецифічні лектини бацил діють з використанням різних механізмів, які 
проявляються як в їх прямої взаємодії з сіаловмісними глікопротеїнами на поверхні клітин, 
так і опосередкованому впливу на внутрішньоклітинні процеси. Основний (прямий) механізм 
дії лектинів бацил базується на антиадгезивній стратегії за участю лектин-опосередкованого 
інгібування та проявляється в блокуванні поверхневих сіаловмісних рецепторів клітин і 
вірусів з наступною активацією різних сигнальних систем. Опосередкований (непрямий) 
механізм дії даних лектинів превалює в організмі людини і тварин, він опосередкований 
рецепторами клітинних мембран і призводить до активації природних захисних функцій 
організму: імуногенезу, індукції синтезу гама-інтерферону і утворення альфа-інтерферону у 
хворих на вірусну інфекцію тощо. Такий складний механізм дії бацилярних лектинів та 
структурна різноманітність їх молекул слугує основою широкого спектру біологічної 
активності цих білків. 

Запропоновано можливі сфери застосування бацилярних лектинів як цінних хіміко-
аналітичних і діагностичних реагентів та лікувально-профілактичних засобів. Розроблена 
технологія отримання гама-інтерферону з використанням в якості індуктора його синтезу 
лектину сапрофітного штаму бацил для профілактики та лікування сільськогосподарських 
тварин. Проведено конструювання комплексних препаратів бацилярних лектинів з 
гетероциклічними біс-аддуктами як оригінальних протипухлинних лікарських засобів. На 
основі лектину сапрофітного штаму B. subtilis ІМВ В-7014 створено препарат «ЛЕКТИВІР» 
для лікування та профілактики інфекцій, спричинених вірусами герпесу 1 і 2 типів, грипу, 
гепатиту С та ВІЛ/СНІД’у. Субстанцію бактерійного лектину та препарат «ЛЕКТИВІР» в 
2006 р. зареєстровано МОЗ України.  
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Однією з важливих характеристик мікроорганізмів та мікробних асоціацій є 

гомеостаз, тобто їх здатність зберігати стабільне функціонування під дією екстремальних 

факторів. Метою роботи є кількісна оцінка гомеостазу мікроорганізмів глини пустелі Негев 

(Ізраїль). Для цього в якості модельних екстремальних факторів використовували 

репрезентативні токсичні метали: метали-окисники (CrO42–), метали-заміщувачі (Ni2+, 

Co2+) та метали комплексної дії (Cu2+ та Hg2+). 

Кількість металрезистентних хемоорганотрофних мікроорганізмів в глині пустелі 

Негев визначали стандартним методом на м`ясо-пептонному агарі (МПА), до якого додавали 

водні розчини солей металів - K2CrO4, Ni(NO3)2×6H2O, CoCl2×6H2O, Hg(NO3)2 та цитрату 

міді(ІІ). Для визначення здатності мікроорганізмів накопичувати метали в клітинах після 10 

діб їх культивування в чашки додавали сірководень. Забарвлення колоній в темно-

коричневий або чорний колір свідчило про накопичення сполук металу колонією (утворення 

сульфіду металу коричневого або чорного кольору). 

Мікроорганізми глини пустелі Негев мають високу стійкість до дії Cu2+. При 

концентрації в середовищі 100 мг Cu2+/л кількість клітин складає 80000/г, що не 

відрізняється від кількості клітин в середовищі без металу. Ріст мікроорганізмів 

спостерігався при 1000 мг Cu2+/л (200 клітин/г) та при 800 мг Cr(VI)/л (30000 клітин/г). Іони 

Ni2+ та Co2+ виявились більш токсичними для мікроорганізмів пустелі Негев. Так, 

максимальні концентрації Ni2+ та Co2+, при яких спостерігався ріст складали 20 мг/л (20000 

клітин/г). Найбільш токсичною виявилась Hg2+. Максимальна концентрація Hg2+, при якій 

спостерігався ріст – 5 мг/л. Кількість клітин при цьому сягає 2500/г. 

Явище металрезистентності передбачає не лише стійкість мікроорганізмів до 

токсичних металів, а й механізми взаємодії мікроорганізмів з металами, які проявляються у 

мобілізації та іммобілізації сполук токсичних металів. В присутності Cu2+ 95% колоній після 

обробки сірководнем набували темно-коричневого забарвлення, що свідчить про 

накопичення колоніями сполук міді. Були виявлені колонії, що в процесі культивування 

змінювали забарвлення на світло-блакитне, що вказує на накопичення нерозчинних сполук 

міді(ІІ), імовірно – основного карбонату міді(ІІ). На противагу міді метали Ni2+, Co2+, Hg2+ 

та Cr(VI) не накопичувались колоніями, оскільки колонії після обробки H2S забарвлення не 

змінювали.  

Отримані результати свідчать про стійкість мікроорганізмів глини пустелі Негев до 

надвисоких бактерицидних концентрацій репрезентативних токсичних металів. Окрім того, 

мікроорганізми ґрунту пустелі Негев здатні взаємодіяти з міддю і залучати її у біогеохімічні 

цикли. З огляду на те, що мікроорганізми пустелі Негев накопичують та осаджують мідь, 

отримані металрезистентні мікроорганізми є перспективними для розробки новітніх 

природоохоронних біотехнологій для очистки металовмісних стічних вод. 
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У процесі життєдіяльності рослин їх коренева система вступає в контакт з ґрунтовими 

мікроорганізмами. Рослина разом із ґрунтом та мікроорганізмами утворює складне 

угруповання, від направленості діяльності якого залежить продуктивність вирощуваних 

сільськогосподарських культур. Зокрема бактерії таких родів як Аzоtоbасtеr, Аzіоspirilеum, 

Рseudomonas та ін. здатні розвиватися у ризосферному ґрунті або ризоплані всіх видів 

рослин, поліпшуючи їх азотне живлення (Козар С.Ф., 2004). У зв’язку з цим дослідження 

впливу біологічно активних речовин (хімічного та природного походження) на ріст і 

розвиток асоціативних фіксаторів повітряного азоту, в тому числі й бактерій роду 

Azotobacter, які відіграють важливу роль у мінеральному живленні рослин і формуванні їх 

продуктивності, є вкрай важливими та актуальними. 

Досліди виконували в лабораторних і польових умовах Уманського НУС у 2010, 2011 

рр. Гербіцид Град (трибенурон-метил, 750 г/кг) застосовували у фазу повного кущіння 

культури тритикале з нормами витрати – 5; 15; 25; 35 г/га окремо та в сумішах із 

регулятором росту рослин (РРР) Радостим (збалансована композиція біологічно активних 

з’єднань – аналогів фітогормонів, амінокислот, жирних кислот, олігоцукрів та 

мікроелементів) у нормі 50 мл/га. Витрата робочого розчину рідини складала 300 л/га. За 

контроль слугував варіант, де препарати не застосовували. Ріст і розвиток азотобактера 

досліджували за методикою викладеною Д. Г. Звягінцевим та іншими (1991). 

У результаті проведених досліджень встановлено, що азотфіксувальні бактерії роду 

азотобактер проявляли значну чутливість до препаратів, що вивчалися, особливо – хімічного 

агента, але найбільш токсичною для цих батерій виявилась норма гербіциду 35 г/га. Так, на 

10-й день чисельність азотобактера в ризосфері тритикале озимого за норми внесення Граду 

5 г/га зменшувалась не суттєво (на 1,0%), тоді як у варіанті із застосуванням 35 г/га даного 

препарату – на 28%.  

Сумісне застосування Граду з Радостимом знижувало негативний вплив хімічного 

компоненту на азотобактер. Так, якщо за внесення лише гербіциду без РРР частка пророслих 

грудочок ґрунту, що характеризували ріст азотобактера, знижувалася в середньому за роками 

на 1–30%, то за дії суміші гербіциду з Радостимом – на 10% у порівнянні з контролем, де 

препарати не застосовували.  

На 25-й день після застосування біологічно активних препаратів ріст і розвиток 

азотобактера в усіх варіантах досліду відновлювався та перевищував контороль, окрім 

варіантів, де була використана підвищена норма гербіциду (35 г/га) без РРР. 

Таким чином, бактерії роду Azotobacter виявляють чутливість до підвищених норм 

гербіциду Град (35 г/га). Разом з тим за сумісного застосування даного хімічного агента із 

РРР Радостим негативна дія на ріст асоціативних фіксаторів повітряного азоту роду 

Azotobacter знижується, що на 25-й день після внесення препаратів забезпечує підвищення 

чисельності даних ризосферних азотфіксувальних бактерій (до 40%) як у порівнянні з 

контролем, так і в порівнянні з варіантами, де гербіцид застосовували без Радостиму. 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-BGhcs7VB


Секція 3: «Мікроорганізми в екосистемах» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 197 

НОРМАЛИЗАЦИЯ СОСТАВА ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ ПО 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПОЗИЦИИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ «ПОЛИОЛ»  

 

Пьянков А.Ф.
1
, Козуля С.В.

2
, Бобрик Ю.В.

2
 

 
1
Крымский республиканский НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии 

им. И.М. Сеченова, ул. Щербака 1, г. Ялта, 98600, Украина 
2
ГУ "Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского",  

б. Ленина 5/7, г. Симферополь, 95006, Украина.  

E-mail: sergiykozulya@list.ru 

 

Известно, что с течением времени в любом помещении формируется свойственная 

только ему микроэкосистема, которая, в определённых условиях, способна нести угрозу 

людям, с ней контактирующим. Связано это с тем, что, для множества заболеваний, 

воздушно-капельный и воздушно-пылевой пути распространения возбудителя являются 

основными, а для инфекций дыхательных путей, зачастую, единственными. Поэтому вопрос 

нормализации состава воздуха помещений по микробиологическим показателям остается 

значимой медицинской проблемой. 

Бактерицидный эффект эфирных масел и их композиций известен достаточно давно, 

но процессы урбанизации существенно меняют окружающую среду, что вызывает 

необходимость изучения вновь появляющихся аспектов ранее изученного вопроса. 

В частности, в широкой продаже появились сплит-системы, оснащенные так 

называемым «дезодорирующим фильтром», позволяющим использовать сплит-систему в 

качестве устройства для внесения в воздух помещения различных ароматических веществ (в 

том числе эфирных масел).  

Поэтому целью работы было изучение возможности снижения микробной 

загрязненности воздуха помещений с установленной сплит-системой, имеющей 

дезодорирующий фильтр, путем применения композиции эфирных масел «Полиол» (масло 

эфирное лавандовое – 32,2%, масло эфирное кориандровое – 32,2%, масло эфирное шалфея – 

32,2%, масло эфирное розовое – 3,4%). Рецептура и ТУ утверждены ГСЭУ Минздрава 

Украины (№5.02.28/260 от 26.03.96 и №5.04.03/203 от 28.01.2000), гигиеническое 

заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 165 от 21.02.01. 

Уровень микробного загрязнения воздуха изучался в течении двух дней. В первый 

день отбиралась контрольная серия проб, без применения композиции эфирных масел. 

Пробы воздуха на общее микробное число (ОМЧ) отбирались до включения сплит-системы, 

через 30 минут после включения, через 1 час, 2, 3, 5, 7, 9 и 12 часов после включения.  

Во второй день пробы отбирались по аналогичной схеме. Однако, перед включением 

сплит-системы, на дезодорирующий фильтр микропипеткой была нанесена композиция 

эфирных масел «Полиол» из расчёта 2,5 миллиграмма на 1 кубический метр объема 

помещения.  

Для отбора проб использовался пробоотборник бактериологический Тайфун Р-20-20-

2-2. Отбор проб производился на чашки Петри с плотной питательной средой – 

мясопептонным агаром (МПА).  

Нанесение композиции эфирных масел «Полиол» на дезодорирующий фильтр 

значительно снизило общее микробное число воздуха помещения. Процент снижения 

микробного загрязнения воздуха колебался от 69,1% на временной отметке 30 минут  до 

87,6%  на отметке 12 часов. Среднее значение – 70,3%. 
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У слідових концентраціях важкі метали необхідні для мікроорганізмів як 

мікроелементи. Проте вже за концентрації 5-10 мг/л вони пригнічують ріст більшості 

хемоорганотрофних мікроорганізмів. Нами досліджено стійкість до токсичних металів 

(Hg2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, а також Cr(VI) у вигляді CrO42-) бактерій, які були ізольовані з 

екосистем узбережжя Мертвого моря (Ізраїль). Із зразків біоплівок кліфів (вертикальні скелі) 

і поверхневого шару ґрунту на середовищі, яке не містило токсичні метали, тобто не було 

селективним, були виділені аеробні, хемоорганотрофні бактерії. Затим, мікроорганізми 

висівали на рідке середовище, яке містило по одному із вказаних вище металів, і 

досліджували їх стійкість до даного екстремального фактору. Серед таких мікроорганізмів, 

не адаптованих до токсичних металів, виявлено бактерії, що здатні рости в присутності 

Hg2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, Cr (VI). Зазначені вище метали є найбільш токсичними для 

мікроорганізмів, оскільки поєднують в собі всі відомі механізми інгібування. Вони діють, як 

метали-окисники (CrO42-, стандартний редокс-потенціал реакції Eo'= +555 мВ), метали-

заміщувачі (Ni2+та Co2+) та метали «комбінованої дії» (Hg2+ і Cu2+), які є як активними 

заміщувачами, так і металами-окисниками (стандартний редокс-потенціал Eo' для Hg2+ і 

Cu2+ дорівнює +920 і +440 мВ, відповідно). Показано, що досліджені бактерії були найбільш 

стійкими до металу-окисника Cr(VI). Максимальна допустима концентрація (МДК) хрому, за 

якої спостерігався ріст штаму 6т1, виділеного з поверхневого шару сольової кірки, становила 

5.0 г/л. МДК металів-заміщувачів Ni2+і Co2+ становила 0.1 г/л. У присутності міді (метал 

комбінованої дії) штами виявили різну стійкість і росли в концентраційному діапазоні 0.1-1.5 

г/л. Найбільш виражений токсичний ефект мала ртуть: ріст штамів було виявлено тільки за 

концентрації 0.01 г/л. Одержано ряд токсичності металів стосовно досліджених 

мікроорганізмів: Cr(VI) > Cu2+ > Ni2+ > Cо2+ > Hg2+. У всіх варіантах досліду 

спостерігалось збільшення лаг-фази із збільшенням концентрації металів у середовищі. Так, 

наприклад, штам 6т1 за концентрації хрому в середовищі 0,1 г/л виріс на 1-у добу, а за 

концентрації 5.0 г/л затримка росту становила вже 6 діб.  

За одночасної присутності п'яти токсичних металів у середовищі культивування 

спостерігається їх кумулятивна токсична дія – металрезистентність штамів значно 

знижується. Так, показано, що тільки у трьох штамів (1т5, 6т2, 7т1) було виявлено ріст за 

одночасного вмісту п'яти металів у середовищі в наступних концентраціях (г/л): 0,0025 

Hg2++ 0.05 Cu2+ + 0.025 Co2+ + 0.025 Ni2+ + 0.075 Cr(VI). Для порівняння, МДК кожного 

окремо присутнього в середовищі металу, наприклад, для штаму 7т1 становила (г/л): Hg2+ 

0.01, Cu2+ 0.1, Cо2+ 0.1, Ni2+ 0.1, Cr(VI) 1.0. 
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Гідроекологічним дослідженням водойм, розташованих в межах м. Києва, приділялась 

значна увага (Арсан та ін., 2005; Щербак, 2005), оскільки останні є невід’ємним елементом 

ландшафту мегаполісу та місцем відпочинку для населення. В той же час у 

мікробіологічному аспекті ці водойми практично не вивчені. 

Метою нашої роботи було дослідити структуру бактеріопланктону озера 

Кирилівського, розташованого в Оболонському районі м. Києва. Дослідження проводили 

наприкінці другої декади квітня 2013 р. Проби води для аналізу відбирали по акваторії і 

глибині водойми (з поверхневого і придонного шарів). Визначали температуру води і вміст 

розчиненого в ній кисню. Загальну чисельність бактеріопланктону визначали методом 

прямого мікроскопічного підрахунку на мембранних фільтрах з використанням 

флуоресцентного барвника DAPI, вміст гетеротрофних бактерій - методом посіву на РПА, а 

також підраховували бактерії з протеолітичними та амілолітичними властивостями на 

молочному і крохмальному агарах. 

Температура води під час проведення робіт на озері становила в поверхневому шарі 

10,40C, в придонному - 1,80C. Вміст розчиненого кисню мав контрастний розподіл по 

глибині водойми – в поверхневому шарі води –11,55 мг О2/ дм3, в придонному –0,97 мг 

О2/дм3.  

Загальна чисельність бактерій у воді озера коливалася в межах 10 – 18 млн.кл/см3, 

гетеротрофних бактерій на РПА – 2,4-8,1 тис.кл/см3, протеолітичних та амілолітичних – 0,7 -

1,8 і 0,1-0,2 тис.кл/см3 відповідно. Загальною закономірністю розподілу бактеріопланктону 

по глибині озера були більш високі показники  в придонному шарі води, на відміну від 

бактерій з протеолітичними властивостями, де спостерігається зворотня тенденція. Таким 

чином причиною такого розподілу мікроорганізмів у товщі води може бути надходження з 

теригенним стоком великої кількості алохтонної мікрофлори в період весняного танення 

снігу. 

Одержані нами результати досліджень бактеріопланктону свідчать про помітне 

антропогенне забруднення  оз. Кирилівського зі сторони прилеглої урбанізованої  території, 

що підтверджується даними екологічних досліджень, проведених на цій водоймі раніше 

(Арсан та ін., 2006).  
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В Україні щороку спостерігається невпинне збільшення кількості понаднормово 

забруднених нітратами джерел питної води [1]. 

Водночас добре відомо, що підвищений вміст нітратів у воді дуже шкідливий для 

організму людини, особливо дітей, і призводить, зокрема, до хвороби крові, званої як 

«посиніння шкірних покривів» («blue baby syndrome») [2]. 

У відповідності до міжнародних і вітчизняних стандартів концентрація нітратів у 

питній воді не може перевищувати 45 мг NO3- в дм3, а в доочищеній – навіть 5 мг NO3- в 

дм3 [3], тоді як в криницях багатьох областей України цей рівень перевищений у декілька 

разів [1, 2]. 

Існує ряд хімічних, фізико-хімічних та біологічних методів звільнення води від 

нітратів, однак на практиці використовується лише іонний обмін, зворотний осмос та 

гетеротрофна (біологічна) денітрифікація.  

Нами запропоновано застосовувати в очищенні питної води від нітратів пробіотичні 

бактерії, які, як відомо [4], не шкідливі, а й надзвичайно корисні для здоров’я людини від 

немовляти до найповажнішого віку. 

В дослідах використовували ліофілізовану масу живих мікробних клітин Bacillus 

subtilis та Bacillus licheniformis медичного препарату «Біоспорин-Біофарма» (Україна). 

Культури вирощували на агаризованому поживному середовищі та іммобілізували шляхом 

природної адгезії на простерилізованому піску, через який фільтрують воду на Дніпровській 

водопровідній станції ПАТ «АК «Київводоканал» (м. Київ). У відстояну водопровідну воду 

вносили по 500 мг нітрату калію і 2 см3 етилового спирту на 1 дм3 води і пропускали через 

скляну колонку діаметром 36 мм з шаром іммобілізованого пробіотиками піску висотою 22 

см зі швидкістю 0,1 м/год (тобто в режимі «повільного англійського фільтру») впродовж 120 

діб при кімнатній температурі (18 оС – 24 оС). Регулярні аналізи вмісту нітратів у воді за 

методом трьоххвильової фотометрії в ультрафіолеті показали, що концентрація нітратів у 

біологічно очищеній воді не перевищувала 2 мг/дм3, що у понад 20 разів менша гранично 

допустимої (ГДК). 
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Мікробіологічний моніторинг грунту – регулярна система спостережень за станом 

едафотопів екосистем та їх діагностика з використанням показників, які характеризують 

функціональний стан ґрунтової мікробіоти. Систематичні, довготривалі спостереження за 

станом ґрунтової мікробіоти здійснювали в широкому спектрі екосистем Закарпаття 

протягом 2007-2013 років. Для проведення фонового мікробіологічного моніторингу грунту 

використовували букові праліси Карпат, які досліджували як еталонні екосистеми для 

порівняльного аналізу мікробіологічних показників трансформованих екосистем, а саме: 

агроекосистем, урбоекосистем, залізничних примагістральних екосистем, екосистем 

прилеглих до автошляхів. Результати досліджень показали значну флуктуацію ензиматичних 

показників ґрунту, що обумовлено сезонністю та антропогенним впливом. Найвищим рівнем 

каталазної та інвертазної активності характеризувався ґрунт еталонної екосистеми, що 

пов‘язано з відсутністю прямого антропогенного впливу. Зниження рівня ензиматичної 

активності, було зафіксовано в антропогенно трансформованих екосистемах, де він сягав 

мінімальних значень з усіх досліджуваних едафотопів і становив: інвертазна активність-4,12 

мг. глюкози /гр.ґрунту та 6,09 мг. глюкози /гр.ґрунту; каталазна активність-1,33 см3О2/гр., та 

1,89 см3О2/гр.ґрунту. 

Фоновий мікробіологічний моніторинг грунту букових пралісів показав, що 

чисельність представників основних еколого-трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів 

варіює в залежності від висоти розташування лісових масивів. Зі збільшенням висоти 

кількість амоніфікаторів та бактерій, що використовують мінеральний азот зменшувалась, а 

чисельність оліготрофів та педотрофів поступово зростала. Рівень біологічної активності 

грунту в усіх досліджуваних трансформованих екосистемах був найнижчим у ґрунті, який 

безпосередньо відбирався на прилеглих до залізничної колії або автошляхів територіях і 

поступово підвищувався зі збільшенням відстані від залізничного полотна та автошляхів. 

Максимального значення показник біологічної активності ґрунту в досліджуваних 

екосистемах сягав на відстані 100 метрів, де, в середньому, інтенсивність виділення 

вуглекислого газу з ґрунту збільшувалась на 42%. 

Окультурення ґрунтів, з метою одержання первинної сільськогосподарської продукції, 

призводить до зниження рівня біологічної активності ґрунту та ензиматичних показників, що 

обумовлено порушенням збалансованості біохімічних та мікробіологічних процесів при 

нераціональному застосуванні різних агрозаходів. Особливо негативно на рівень каталазної 

та інвертазної активності грунту впливало його забруднення важкими металами наземним 

транспортом. Наявність алохтонної мікробіоти в трансформованих екосистемах обумовлено 

надходженням біогенних контамінантів, підтвердженням цього були високі значення колі-

індексу. Оцінка санітарного стану ґрунтів агроекосистем прилеглих до залізниці та 

автошляхів свідчить про те, що вони знаходяться в незадовільному стані і непридатні для 

повноцінного сільськогосподарського використання. Ґрунт під агрокультурами за еколого-

санітарними показниками характеризувався як забруднений та сильно забруднений. Рівень 

фітотоксичної активності грунту трансформованих екосистем був, в середньому, втричі 

вищим ніж в еталонній пралісовій екосистемі. Таке явище обумовлено акумуляцією у ґрунті 

полютантів, залишків ксенобіотиків, фітотоксичних екзометаболітів мікробного походження, 

що підтверджується екзоекогенетичними та ендоекогенетичними сукцесіями в угрупованні 

ґрунтових мікроорганізмів.  
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Первым и очень важным этапом процесса поиска антибиотиков и других 

биологически активных веществ является выделение продуцентов из мест их естественного 

обитания. Для этого широко применяются методы селективной изоляции, основанные 

ингибировании или стимуляции роста разных групп микроорганизмов. Известно, что листья 

алоэ содержат эфирные масла, около 20 аминокислот, витамины В, С, Е, бета-каротин, 

клетчатку и другие питательные ферменты и микроэлементы, а также обладают 

бактерицидным действием. Эти данные позволили предположить, что сок алоэ будет 

оказывать влияние на выделение почвенных актиномицетов.  

В настоящем исследовании изучалось влияние сока алоэ на выделение 

актинобактерий из почвенных образцов. Образцы почвы были отобраны на газонах г. 

Москвы. Сок алоэ добавляли к почвенным суспензиям в концентрациях 10% и 50%. Пробы  

настаивали в течение 10 минут и 1 часа, затем высевали на агаризованные среды: 

органическую среду Гаузе 2и овсяную среду. Контролем служил высев почвенной суспензии 

без добавления сока алоэ.  

Полученные результаты показали, что в опытных вариантах, т.е.  при добавлении сока 

алоэ, количество выросших колоний актиномицетов возрастало от 18,5% до 33% по 

сравнению с контролем. Всего с добавлением сока алоэ было выделено в чистую культуру 

527 штаммов актиномицетов. Наибольшее количество актиномицетов было выделено при 

добавлении 10% сока алоэ. Следует отметить, что при выдерживании суспензии с 50% соком 

алоэ в течение 1 часа, количество выросших колоний уменьшилось на 15 % по сравнению с 

вариантом, в котором суспензия с 50% соком алоэ выдерживалась в течение 10 минут. По 

предварительно таксономическому изучению выделенных актиномицетов редких родов 

было отмечено, что при добавлении сока алоэ наблюдалось большее морфологическое 

разнообразие, чем в контроле.  

Таким образом, метод выделения культур, заключающийся в добавлении почвенным 

суспензиям сока алоэ, способствует более эффективному выделению актиномицетов.  
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Враховуючи, що фосфор належить до біофільних елементів, актуальним є вивчення 

особливостей біогеохімічних процесів його трансформації в антропоненно-порушених 

едафотопах (Добровольский, 2006). Аналіз літературних джерел (Медведев, 2008; Балюк, 

2007; Фатєєв, 2010) показує, що для техноземів шкала забезпеченості рослин рухомими 

фосфатами не розроблена. Зазначене ускладнює можливість використання даного показника 

при визначенні  доступності фосфору для рослин на штучно-створених ґрунтах 

урбанізованих територій (відвали, хвосто- та шламосховища, промислові майданчики). 

Поряд з цим, едафотопи відвалів за рекультивації характеризуються активним 

ґрунтоутворюючим процесом, завдяки діяльності мікроорганізмів та ферментів (Клевенська, 

1996; Узбек, 2004; Гришко, 2004, Андроханов, 2009). 

Для оцінки особливостей біогеохімічної трансформації сполук фосфору та визначення 

ролі мікробіологічної та біохімічної складової були досліджені техноземи залізорудних 

відвалів ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» та різні варіанти відсипки 

шламів хвостосховища комбінату чорноземом і лесом. Визначення рухомих сполук фосфору 

проводили за Мачигіним, загального вмісту органічних та мінеральних фосфатів – методом 

Metha в модифікації Гінзбург, фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, які засвоюють 

органічні та мінеральні сполуки – на агаризованому середовищі Менкіної, фосфогідролаз – 

загальновідомими методами ґрунтової ензимології.  

Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок, що використання для 

бiологiчноï рекультивацiï відвалів Robinia рseudoacacia в більшій мірі інтенсифікує 

акумуляцію органофосфатiв у ґрунтах, нiж Pinus рallasiana. Проте зазначені техноземи 

характеризуються середньою та низькою забезпеченістю рухомими формами фосфору, що 

підвищує роль процесів мікробіологічної та біохімічної мобілізації фосфат-іонів з 

неорганічних і органічних сполук та оптимізації мінерального живлення рослин. 

Встановлено, що в техноземах відвалу під R. рseudoacacia кількість бактерій, які 

трансформують важкорозчинні органічні фосфати, максимальна (в порівнянні з P. рallasiana 

і трав’янистою рослинністю) і становить 15-56 тис. КУО/г ґрунту. Також в першому варіанті 

кількість бактерій, що розчиняють мінеральні фосфати зростає до 80% в порівнянні з 

техноземами під насадженнями P. рallasiana та суттєво не відрізняється від кількості під 

трав’янистою рослинністю. 

За біологічної рекультивації залізорудних відвалів формуються сприятливіші едафічні 

умови для функціонування фосфогідролітичних ферментів під насадженнями R. 

рseudoacacia, ніж P. рallasiana, особливо в поверхневому шарі. Вони вирізняються 

підвищеною біогенністю, високою швидкістю мінералізації сполук, які здійснюють лужна і 

кисла фосфатази, складних та макроергічних фосфоорганічних сполук (нуклеази, АТФ-, 

АМФ-ази, фітаза).  

Проведення технічної рекультивації шламів хвостосховища комбінату шаром лесу (50 

см) і чорноземом звичайним (30 см) інтенсифікує мобілізацію мінеральних  фосфатів у 3-15 

разів більше в порівнянні з не рекультивованим шламом та варіантом відсипки шаром лесу 

50 см і чорноземом звичайним (50 см). Дещо меншою мірою, в 1,5-3 рази, відбувається 

прискорення процесів мікробіологічної трансформації органофосфатів.  

Отже, отримані результати свідчать про можливість інтенсифікації біологічної 

трансформації фосфору за використання відповідних прийомів технічної рекультивації та 

видів у біологічній рекультивації техногенно-порушених ґрунтів.  
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Одними из наиболее опасных соединений для окружающей среды являются 

синтетические ароматические ксенобиотики, а также нефтепродукты. Эти соединения 

мигрируют в экосистемах и приводят к нарушению экологического баланса. Изучение 

закономерностей миграции указанных ксенобиотиков и их влияния на микробные 

сообщества является актуальным научным направлением. Особо важное место в этой 

проблеме занимают микробные сообщества карстовых массивов. В карстовые массивы с 

водосбором поступают органические и неорганические соединения и микроорганизмы с 

огромных площадей поверхности. Для установления влияния ксенобиотиков на микробные 

сообщества пещер необходимо решить две задачи. Первая – установить влияние 

ксенобиотиков на микробные сообщества пещер. Вторая – выяснить возможность 

деструкции синтетических ароматических соединений и нефтепродуктов пещерными 

микроорганизмами.  

Целью нашей работы было определение устойчивости пещерных микроорганизмов к 

органическим ксенобиотикам и возможных видов взаимодействия с ними.   

Выделение пещерных хемоорганотрофных штаммов проводили согласно 

классическим микробиологическим методам. Для определения устойчивости к органическим 

ксенобиотикам штаммы культивировали на жидких средах (Nutrient Broth и олиготрофный 

бульон)  в градиенте концентраций п-нитрохлорбензола (НХБ). Способность штаммов 

утилизировать бензоат натрия (консервант), дизельное топливо и сырую нефть определяли 

на минеральной среде с указанными соединениями в качестве источника углерода.  

Из карстовой пещеры Мушкарова Яма (Украина) выделено 14 хемоорганотрофных 

микроорганизмов. Показано, что половина из них высокоустойчивы к ароматическому 

ксенобиотику п-нитрохлорбензолу. Их выживаемость при концентрации НХБ 100 мг/л 

составила 32-56% клеток от их исходного количества. Такая концентрация ксенобиотика 

(100 мг/л) на порядок  превышает бактерицидную для почвенных микроорганизмов. Более 

50% изолятов способны использовать ароматические соединения (бензоат натрия) в качестве 

единственного источника углерода. Кроме того, было показано, что 35% штаммов 

используют дизельное топливо, а 50% – сырую нефть в качестве источника углерода.  

В карстовой пещере Мушкарова Яма (Украина) обитают хемоорганотрофные 

штаммы, устойчивые к сверхвысоким концентрациям органических ксенобиотиков, в 

частности к ароматическому ксенобиотику п-нитрохлорбензолу. С экологической точки 

зрения это интересно, т.к. подтверждает миграцию ксенобиотиков, а соответственно и 

микроорганизмов в карстовые массивы. Следовательно, пещера Мушкарова Яма не является 

замкнутым изолированным пространством. Это подтверждается также тем, что пещерные 

микроорганизмы способны метаболизировать ароматические соединения и нефтепродукты.  
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Становление симбиотических отношений микроорганизмов и растений является удобной 

моделью для изучения различных вопросов молекулярной генетики. Первым по времени 

действия является обмен сигналами между партнерами, детали которого интенсивно 

изучаются и механизм которого представляется весьма важным для понимания эволюции 

систем опознавания между про- и эукариотическими организмами.  

Определенные возможности в дальнейшем изучении вопросов сигналлинга открываются 

после создания гетерологичных систем синтеза ключевой молекулы – бактериального nod-

фактора, интересного для различных областей современной биотехнологии (1).  

На примере изучения суженной внутривидовой специфичности у афганских горохов 

показана изменчивость рецепторных молекул растений и ее значение для получения 

высокоспецифических симбиозов, важных для практического использования биологической 

фиксации азота. Обнаружены специфические замены аминокислот, которые характерны для 

афганских симбиотических фенотипов, что позволяет прогнозировать возможный дизайн 

рецепторной молекулы и, соответственно, конструирование новых симбиотических 

комбинаций (2). 

Установление эффективного симбиоза в решающей степени зависит от системной 

регуляции клубенькообразования. Исследование механизма данного процесса позволило 

связать регуляцию образования вторичных меристем в процессе симбиогенеза с 

функционированием регулярных меристем, а также высказать предположения о возможных 

путях передачи сигналов на дальние расстояния, в частности от корней к верхней части 

растения (3).  

Таким образом, понимание деталей молекулярного сигналлинга, задействованного в 

развитие симбиотических отношений, необходимо для изучения ряда фундаментальных 

вопросов молекулярной биологии и генетики, а также при практическом использовании в 

современных биотехнологиях.  
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Обґрунтування доцільності систем удобрення сільськогосподарських культур про-

водиться традиційними методами – за виносом поживних речовин із запланованим урожаєм. 

За 100 %-го засвоєння рослинами діючої речовини з добрив метод був би ідеальним, проте 

низький ступінь використання рослинами сполук біогенних елементів за традиційних систем 

удобрення свідчить про економічні і екологічні проблеми такого підходу. 

Для обґрунтування оптимального удобрення культурних рослин ми використали 

мікробіологічні методи. Дослідження проводили на базі стаціонарного польового досліду 

Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. 

Ґрунт дослідної ділянки – лучно-чорноземний. У досліді в коротко ротаційній сівозміні 

вирощували картоплю, ячмінь ярий, горох і пшеницю озиму за наступних систем удобрення: 

без добрив (контроль); органічна; органо-мінеральна; мінеральна мінімальна, мінеральна 

середня, мінеральна інтенсивна. Схема досліду передбачала вирощування рослин як за 

використання мікробних препаратів, так і без бактеризації. Для бактеризації насіння 

використовували мікробні препарати Поліміксобактерин (для пшениці озимої), Біогран (для 

картоплі), Ризогумін (для гороху) і Мікрогумін (для ячменю). У динаміці визначали 

активність процесів азотфіксації, емісії N2O і CO2, загальну чисельність мікроорганізмів, 

кількість представників різних еколого-трофічних груп мікробіоти. 

За даними характеристики стану мікробного угруповання ризосферного ґрунту 

органічна система удобрення картоплі (40 т/га гною) є сприятливою і забезпечує високі 

показники продуктивності. Недоліком системи є відносно високий рівень емісії N2O, що 

свідчить про необхідність проведення попередньої перед внесенням у ґрунт підготовки 

добрива. За органо-мінерального удобрення культури активно розвивається процес 

біологічної денітрифікації, пригнічується розвиток азотфіксувальних бактерій. Компроміс 

між екологічним станом ґрунту агроценозу і його продуктивністю свідчить про доцільність 

застосування при вирощуванні картоплі мінеральних добрив у дозах, що не перевищують 

N80P80K80. 

Екологічно доцільними дозами добрив для ячменю ярого є дози, що не перевищують 

N60P60K60  Використання біопрепарату Мікрогуміну по даному агрофону забезпечує 

найвищу ефективність агроприйому. Доза N90P90K90 є надлишковою за показниками стану 

мікробного угруповання. Сприятливою в екологічному відношенні є післядія органічних 

добрив. 

Оптимальним за впливом на перебіг процесів біологічної трансформації азоту в 

кореневій зоні рослин гороху та дією на продукційний процес культури є застосування 

мінеральних добрив у стартових дозах. Ефективним є також вирощування гороху без 

внесення добрив. Найсуттєвішим чинником впливу на формування продуктивності культури 

є застосування мікробного препарату Ризогуміну. 

Доцільним з позицій компромісу між впливом добрив на розвиток небажаних 

мікробіологічних процесів та їх дією на формування угруповання агрономічно цінних 

мікроорганізмів у кореневих сферах рослин пшениці озимої є роздрібне застосування 

мінеральних добрив у дозах, що не перевищують N60P60K60. Дія мікробного препарату 

Поліміксобактерину на окремих агрофонах є еквівалентною впливу мінеральних добрив на 

рівні N60P60K60. 
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В результаті безпрецедентного забруднення довкілля радіоактивними речовинами, 

викинутими в біосферу під час Чорнобильської катастрофи, зона відчуження ЧАЕС стала 

одним з найбільших в світі природних полігонів вивчення наслідків впливу хронічного 

опромінення на біоту. Особливого значення набуло дослідження впливу такого забруднення 

на мікобіоту в зв’язку з тим, що на долю останньої в мікробній біомасі ґрунту припадає до 

80%. Саме ця постійна і активна компонента біогеоценозу, як відомо, є первинною ланкою 

багатьох трофічних ланцюгів, яка відіграє значну роль в переміщенні різного роду поживних 

речовин та окремих елементів в ґрунті, включаючи радіонукліди. Для проведення 

досліджень, в умовах наближених до природних, по вивченню впливу хронічного 

опромінення на мікроскопічні гриби нами була створена модельна система, в якій щільність 

потоку використаних штучних джерела випромінювання імітувала таку «гарячих» частинок 

чорнобильського походження. Було показано, що у 40% досліджених видів анаморфних 

грибів в умовах хронічного опромінення зони відчуження ЧАЕС сформувались 

радіоадаптивні властивості (радіотропізм та радіостимуляція) до дії великих доз опромінення 

(150-800 Гр). Виявлено залежність реалізації радіоадаптивних властивостей мікроміцетів від 

радіоактивності місць їх виділення та впливу різного типу джерел випромінювання. 

Показано, що частота прояву радіоадаптивних властивостей у мікроміцетів є максимальною 

на територіях з потужністю експозиційної дози до 500 мР/год і, відповідно, саме такі 

території можуть слугувати полігоном для виділення грибів з такими властивостями. Слід 

зазначити, що у 60% дослідженнях штамів мікроміцетів спостерігали не однакові як за 

величиною, так і за спрямованістю реакції-відповіді на вплив різних за типом (, +,  ) 

джерел випромінювання. Встановлено, що одним з механізмів реалізації радіоадаптивних 

властивостей у досліджених мікроміцетів на організменному рівні є особливості трофіки в 

умовах лімітації джерела вуглецю та дозволили виявили ряд закономірностей: у штамів з 

радіоадаптивними властивостями в умовах олігокарботрофного росту (0,25 г/л глюкози) 

величини економічних коефіцієнтів були значно (в 3,0-3,5 рази) вищі, порівняно з ростом за 

концентрації 20 г/л. У штамів, які не проявляли радіоадаптивних властивостей, цієї 

закономірності не виявлено. За допомогою створеної оригінальної модельної установки, що 

імітує низькі дози опромінення в зоні відчуження нами вперше визначено кількісний 

діапазон малих доз іонізуючого опромінення для мікроміцетів – до 2 Гр та обґрунтовано 

формування у них в таких умовах адаптивної відповіді, що є одним з механізмів їх 

резистентності і позитивної реакції (радіотропізм, радіостимуляція) на дію великих доз 

опромінення. Сформульовані закономірності адаптації до дії іонізуючого опромінення у 

штамів світлопігментованих видів A. versicolor та P. lilacinus за участі меланінових пігментів, 

як складової частини їх неферментативної антиоксидантної системи. Показано, що хронічне 

іонізуюче опромінення у низьких дозах було індуктором синтезу меланінових пігментів у 

контрольних штамів досліджуваних видів мікроскопічних грибів, що не мали 

радіоадаптивних властивостей. Встановлено, що одним з основних механізмів реалізації 

радіоадаптивних властивостей у штамів C. сladosporioides та A. versicolor є значне 

підвищенням антиоксидантної активності їх меланінових пігментів. 
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ANAMMOX процес (анаеробне окиснення амонію з використанням нітриту як 

акцептора електронів та виділенням молекулярного азоту) здійснює група анаеробних 

представників прокаріот, які були віднесені в окремий порядок Candidatus Brocadiales класу 

Planctomycetia [1]. З моменту відкриття ANAMMOX процес був зафіксований у багатьох 

екосистемах де є анаеробні умови: донних відкладеннях, анаеробному шарі води. В 2002 році 

у Чорному морі на глибині 90-110 метрів були знайдені анаммокс бактерії роду Candidatus 

Scalindua, які поглинають до 40% амонійного азоту, утвореного в результаті відмирання 

планктону у верхньому шарі води [2]. 

Метою роботи було зафіксувати ANAMMOX активність в донних відкладеннях 

Одеської затоки Чорного моря та Одеських лиманів. Зразки мулу відбирали з Одеської 

затоки Чорного моря, Хаджибеївського, Куяльницького і Сухого лиманів, які між собою 

відрізняються екологічними умовами. Накопичувальну культуру отримували на рідкому 

мінеральному середовищі (г/л): (NH4)2SO4 - 1,77; NaNO2 - 1,85; NaNO3 - 0,425; KHCO3 - 1,25; 

NaH2PO4 - 0,05; CaCl2·2H2O - 0,3; MgSO4·7H2O - 0,2; FeSO4 - 0,00625; EDTA - 0,00625. 

Для виявлення анаммокс мікроорганізмів в накопичувальних культурах 

використовували метод полімеразної ланцюгової реакції з специфічними парами праймерів 

368F/AMX-820R. Візуальне виявлення мікроорганізмів проводили за методом FISH з 

використанням флуоресцентного зонду AMX-820R-FAM. Для FISH мікроскопії зразки 

готували методом фіксації клітин у 2% розчині параформальдегіду/PBS-буфер з подальшою 

адгезією клітин на тонкому шарі желатину та гібридизацією з сумішшю 

зонд/(NaCl/формамід) протягом 90 хв при 45 ОС. Мікроскопію проводили на 

флуоресцентному мікроскопі Сarl Zeiss при збільшенні  х400. 

Встановлено, що в усіх зразках донних відкладень присутні представники родів 

Candidatus Brocadia та Candidatus Kuenenia. Використання флуоресцентного зонда AMX-

820R-FAM надало можливість візуально ідентифікувати анаммокс бактерії до роду в усіх 

досліджуваних зразках активного мулу. Інкубація зразків донних відкладень на 

мінеральному поживному середовищі в анаеробних умовах, показала різну інтенсивність 

споживання бактеріями амонію. Найбільш інтенсивна утилізація амонію анаммокс 

бактеріями зафіксована в зразках мулу із Хаджибеївського та Куяльницького лиманів. 
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Дослідження функціональної та таксономічної структур мікробного угруповання 

ґрунту для оцінки його екологічного стану необхідні тому, що одна із буферних 

властивостей ґрунту – гомеостатичний стан, має визначений характерний набір хімічних та 

біологічних властивостей, що підтримується власне мікробним угрупованням (Anderson, 

2004).  

Для моніторингових досліджень стану ґрунтів природних екосистем за техногенного 

впливу чисельними вітчизняними та зарубіжними авторами вже розроблено певні 

біоіндикаційні критерії. Проте для оцінки впливу агротехнологій на екологічний стан ґрунтів 

агроекосистем системи інформативних біологічних критеріїв не розроблено. Але саме в 

агроекосистемах за постійного сільськогосподарського використання ґрунт зазнає хронічних 

змін, у якому біологічні та біохімічні процеси виходять за рамки екологічного стандарту. 

Щоб оцінити ступінь екологічних ризиків, пов’язаних із застосуванням певних 

агротехнологій або окремих агроприйомів, слід порівняти параметри екологічного стану 

ґрунту агроекосистем з параметрами перелогу того ж самого агроландшафту. З іншого боку, 

інформація, одержана шляхом використання біодіагностичних показників, може дати 

підґрунтя для застосування агроприйомів, які дадуть змогу не лише підвищити тимчасову 

ефективну родючість ґрунту, а й зберегти потенційну, що є найбільш цінним і важливим для 

майбутнього. 

У 2006-2012 роках проведено експедиції до установ мережі НААН розташованих у 12 

областях всіх природно-кліматичних зон України, у довгострокових стаціонарних дослідах 

яких вивчається вплив агрозаходів на урожайність культур та якість отриманої продукції. На 

основі визначення широкого спектру показників біологічної активності за проведення 

мікробіологічних та біохімічних порівняльних аналізів ґрунту агроекосистем з ґрунтом 

перелогів обґрунтовано систему біодіагностичних показників, які відображають екологічний 

стан антропогенно змінених ґрунтів.  

До основних, тобто найчутливіших інформативних показників біологічної активності, 

що найтісніше пов’язані із загальним вмістом гумусу та урожайністю сільськогосподарських 

культур, належать: вміст загальної біомаси мікроорганізмів, коефіцієнти 

гумусонагромадження та мінералізації, а також інтегральний показник екотоксикологічного 

стану ґрунту його токсичність. До другорядних менш стабільних біодіагностичних 

показників віднесені: целюлозоруйнівна активність, нітрифікаційна здатність, коефіціенти 

педотрофності та оліготрофності. 

За останній час популярності набувають молекулярно-генетичні методи дослідження 

мікробного різноманіття ґрунту. Вже перші результати свідчать про їх високу екологічну 

інформативність. Результати досліджень оформлені в методичні рекомендації.  

Існує широкий спектр методів вивчення мікробного різноманіття ґрунту, кожен з яких 

надає змогу отримати уявлення лише про один із його аспектів. Найповнішу інформацію 

можна отримати за використання широкого спектра таких методів, що забезпечить 

глобальну оцінку різноманіття, таксономічної структури мікробного угруповання ґрунту та 

біоценотичних функцій, які воно виконує. 
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Відомо, що чисельність мікроорганізмів, а також їх біологічна різноманітність та 

активність в значній мірі визначається технологією обробітку ґрунту і внесенням органічних 

і мінеральних добрив (Андреюк та ін., 2001, Волкогон, 2007). Сучасні агротехнології в 

умовах інтенсивного землеробства є вирішальним чинником, що визначає активність і 

спрямованість біологічних процесів у ґрунті, але негативно впливають на біоценоз ґрунту 

(Танчик, 2009; Ситник, 2008). Сьогодні пропонується система землеробства Nо-till, яка 

потребує вивчення в умовах південного Степу України. 

Аналіз кількісного складу різних еколого-трофічних груп мікроорганізмів та їх 

активності дозволяє дати оцінку направленості процесів, які відбувається в ґрунті за дії тих 

чи інших чинників. Тому метою наших досліджень було здійснити мікробіологічну оцінку 

стану темно-каштанового ґрунту за різних технологій його обробітку (оранка ґрунту на 

глибину 22-24 см, обробiток ґрунту на глибину 12-14 см і на 6-8 см, No-till технологія) в 

умовах південного Степу України. Упродовж трьох років (2011-2013 рр.) проведені 

дослідження в польовому стаціонарі, закладеному на базі Державного підприємства 

«Дослідне господарство» Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції у 

2007 році. 

Встановлено зміни у кількісному складі мікроорганізмів основних еколого трофічних 

груп темно-каштанового ґрунту в березні перед посівом гороху. Відмічено зростання 

кількості мікроміцетів за використання нульової технології на 56-59%, що пов’язано з 

наявністю поживних решток на поверхні ґрунту.  

Також встановлено значне підвищення кількості целюлозо руйнуючих 

мікроорганізмів за використання No-till технології (на 40, 54, 71% у порівнянні з оранкою за 

роками відповідно), що обумовлене великою кількістю поживних решток та наявністю 

вологи. 

Коефіцієнт мінералізації, який відображає направленість процесу розкладання 

органічної речовини мікроорганізмами до простих речовин, зазнав зменшень за роки 

використання нульової технології від показника 3,4 до 2,4, проте за використання оранки він 

зростав від значення 3,8 до  7,3. 

Індекс оліготрофності на початку досліджень за всіх варіантів був майже на одному 

рівні і складав 6,43-9,02, у 2012 році різко зменшився, проте за використання нульової 

технології був найвищим і складав 2,24, у 2013 на рівні 0,65-1,2 по всіх варіантах. 

Кількість фосфатмобілізаторів за використання No-till технології перевищувала у 

тричі таку кількість  ніж під оранкою у 2012 році, на 78% у 2013 році. Проте за досліджень у 

2011 рік таких  закономірностей ще не спостерігалось. 

Врожайність гороху у 2011 році була найвищою за використання оранки і складала 

2,02 т/га, тоді як при No-till технології - 1,61 т/га. Проте, не дивлячись на посушливі умови 

2012 року, врожайність у обох варіантах була майже на одноковому рівні.  

Таким чином, No-till технологія показала себе, як система землеробства, яка за  

посушливих погодних умов може сприяти розвитку агрономічно-корисних мікроорганізмів, 

а також позитивно впливати на направленість мінералізаційних процесів темно-каштанового 

ґрунту.  
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Найбільші прирости урожаю зернових культур на бідних ґрунтах Полісся 

забезпечують азотні добрива. Проте фізіологічна потреба рослин в азоті традиційно 

обґрунтовується за економічними показниками. При цьому розрахункові дози добрив 

можуть бути як недостатніми, так і надмірними. Тому для оптимізації азотного живлення 

рослин необхідно проводити біологічне тестування доцільності азотного удобрення і вдало 

поєднувати технічні і біологічні чинники аграрних технологій. Важливим при цьому є 

врахування особливостей біологічної трансформації азоту в ґрунті за різного рівня 

удобрення. У зв’язку з цим ми досліджували динаміку процесів азотфіксації та біологічної 

денітрифікації в кореневій зоні рослин жита озимого за різних доз мінеральних добрив та 

передпосівної бактеризації. 

Польові дрібноділянкові досліди проводили на дерново-підзолистому пилувато-

супіщаному ґрунті дослідного господарства Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН (рНсол.- 7,2; вміст гумусу - 1,2 %;вміст 

легкогідролізованого азоту за Корнфілдом - 54,9 мг/кг; Р2О5 330 мг / кг; K2O – 148 мг / кг). 

Жито озиме сорту Синтетик-38 вирощували без інокуляції та з обробкою Діазобактерином 

на основі Azospirillum brasilense 18-2 (ТУ У 24.1-00497360-002:2005) на наступних 

агрофонах: без добрив, N30К20, N60К40, N90К60, N120К80. Фосфорні добрива не вносили 

через високий вміст фосфатів у ґрунті. Попередник – вико-вівсяна суміш. 

Одержані дані свідчать про інґібуючий вплив мінеральних добрив на активність 

азотфіксації у весняний період відновлення вегетації. За поєднання бактеризації з удобренням 

негативна дія мінерального азоту значною мірою нівелюється. Через деякий час невисокі дози 

добрив починають стимулювати процес азотфіксації. Найбільші показники активності при 

застосуванні мікробного препарату відмічено по фону невисокої дози мінеральних добрив 

(N60К40). Необхідно зазначити, що по даному агрофону активізація досліджуваного процесу 

прослідковується майже впродовж усього вегетаційного періоду (лише на початку вегетації 

відбувалося пригнічення процесу даною дозою мінерального азоту). 

При вирощуванні жита озимого без добрив та при внесенні невеликих доз 

мінерального азоту інокуляція сприяє зниженню активності біологічної денітрифікації, що 

цілком логічно з огляду на те, що біопрепарат сприяє кращому засвоєнню рослинами азоту з 

добрив, а відтак і зниженню його втрат. Але при застосуванні підвищеної дози азоту 

інокуляція призводить до збільшення емісії закису азоту. Це відбувається через те, що в 

умовах надлишкового забезпечення агроценозу зв’язаними формами азоту мікроорганізми 

«переключаються» з фіксації атмосферного азоту на засвоєння мінерального азоту, який є 

енергетично вигіднішим, виконуючи при цьому і функції денітрифікаторів. Отже, 

доцільність застосування азотних добрив у технологіях вирощування жита озимого можна 

визначити за використання показників перебігу процесів біологічної трансформації азоту. 

Оптимальним з екологічної точки зору є внесення мінерального азоту у межах N60. 

Застосування в цих умовах Діазобактерину забезпечує оптимізацію мікробіологічних 

процесів у грунті і сприяє одержанню найбільшого приросту урожайності культури. 
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Проведение инвентаризации агрессивных чужеродных видов живых организмов в 

Европе в рамках международной программы «Delivering Alien Invasive Species for Europe» 

(DAISIE) выявило, что в глобальном масштабе наиболее изученными являются инвазионные 

виды сосудистых растений, которые составляют 44% всех изученных инвазионных таксонов. 

Результатами полевых исследований распространения в Одесской области 

адвентивных (заносных) видов растений на примере циклахены дурнишниколистной Iva 

xanthiifolia Nutt. и амброзии полыннолистной Ambrosia artemisiifolia L. выявлено, что это 

агрессивные высоко конкурентные сорные виды растений, быстро распространяющиеся в 

агроценозах и природных экотопах области. При внедрении в природные растительные 

сообщества становятся доминатами с долей участия от 70% до 99%, а в агроценозах  

сельскохозяйственных культур, в основном пропашных, являются серьезной угрозой 

количественных и качественных потерь урожая.  

Сравнительные микробиологические анализы почвы корневой зоны адвентов и 

природного фитоценоза выявили значительные различия в численности микроорганизмов и 

разнообразии их доминирующих морфотипов. Корневые экссудаты адвентов обеспечивают 

более высокую антифунгальную активность ризосферной почвы вследствие чего при 

сохранении общей численности микромицетов значительно уменьшается разнообразие их 

морфотипов. Это может обеспечивать снижение угрозы фитопатогенеза в популяциях 

адвентивных видов растений, т.к. известно, что при неблагоприятных воздействиях на 

микробный ценоз в первую очередь снижается численность патогенных микроорганизмов, 

менее приспособленных к почвенным условиям по сравнению с сапрофитными видами.  

Определение общей биологической активности микробного сообщества корневой 

зоны по показателям ферментативной активности, интенсивности респирации, 

целюлозоразложения, фитотоксичности, соотношению споровых и вегетативных форм 

микроорганизмов, а также расчетных коэффициентов минерализации-иммобилизации, 

олиготрофности и гумусообразования, дало возможность сделать общее для исследованных 

видов растений заключение. А именно, более активная минерализация органического 

вещества почвы и отрицательный баланс гумуса, несбалансированность трофических связей 

в микробном ценозе почвы корневой зоны адвентивных видов растений свидетельствуют об 

их повышенной потребности в элементах питания и объясняют выработку механизмов 

захвата территории и их стремление в агрофитоценозы, особенно интенсивно удобряемые. 

Более высокая фитотоксичность почвы ризосферы исследованных адвентивных видов 

растений по сравнению с почвой природного травостоя, также может быть одним из 

механизмов захвата территории и вытеснения чувствительных видов растений, среди 

которых есть редкие и исчезающие виды. 
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Природні й економічні умови землеробства України різносторонні і визначають 

характер та порядок використання засобів і заходів для одержання високих і сталих урожаїв 

сільськогосподарських культур та підвищення родючості грунтів. Ще донедавна 

використання агрофітоценозів здійснювалось на основі науково обґрунтованих систем 

землеробства. При цьому ефективність здійснювалась за величиною акумульованої в урожаї 

енергії. У сучасних умовах інтенсивного зростання та ускладнення форм впливу екологічних 

і антропогенних факторів на агроекосистему вчені почали звертати увагу на процеси, які 

відбуваються в системі «грунт-рослина-приземна атмосфера», оцінювати ефективність їх 

перебігу. Одним із глобальних процесів, що проходить в агрофітоценозах з бобовими 

культурами, є біологічна фіксація атмосферного азоту у симбіозі з мікроорганізмами, що 

дозволяє з найменшими ресурсозатратами розв’язати питання підвищення родючості 

грунтів. 

Важлива особливість екологічного землеробства є активізація природних 

азотфіксуючих систем, завдяки яким забезпечується ріст і розвиток вирощуваних культур у 

великій мірі за рахунок біологічного азоту. Для одержання максимальної кількості продукції 

з 1 га землі необхідно не тільки збільшити поставки азотних добрив, але й інтенсифікувати 

біологічне азотонакопичення.  

Мікробіологічна фіксація атмосферного азоту – єдиний екологічно чистий шлях 

забезпечення рослин зв’язаним азотом: при цьому забруднення грунту, водних об’єктів і 

атмосфери неможливе. Для його накопичення треба відносно невеликі затрати енергії на 

активізацію азотфіксуючих мікроорганізмів. При біологічній фіксації джерелом енергії є 

сонце, фіксований азот засвоюється рослинами практично повністю.  

В збільшенні в грунті азоту за рахунок засвоєння його із атмосфери найбільше 

практичне значення мають такі групи грунтових мікроорганізмів: бульбочкові бактерії, 

фіксуючи молекулярний азот в симбіозі з бобовими рослинами; широко розповсюджені в 

грунтах багаточисленні та різноманітні вільноживучі азотфіксуючі бактерії; мікроорганізми, 

які засвоюють молекулярний азот в асоціаціях з кореневою системою не бобових рослин. 

Велика увага на даний час приділяється бобовим культурам, які крім засвоєння 

молекулярного азоту володіють здатністю до відновлення та підвищення родючості грунту, 

запобіганню ерозійних процесів агроекосистем, здатні забезпечувати високі врожаї дешевого 

рослинного білка без застосування азотних добрив і є важливим джерелом збільшення 

виробництва зерна. Недооцінка реальних масштабів симбіотичної азотфіксації, незнання ролі 

даного важливого джерела збереження енергоресурсів та здоров’я людей приводить до того, 

що бобовим у нас в Україні в структурі посівних площ відводиться дуже мало площ – 

приблизно 8-10%, а в США – 26-30% і більше. По даних ФАО, в світовому виробництві білка 

на долю зернобобових культур приходиться біля 20%, в Україні – тільки 5%. 

Таким чином, розширення площ бобових агрофітоценозів і створення оптимальних 

умов для активної симбіотичної азотфіксації є важливими передумовами для ефективного 

залучення азоту до кругообігу та формуванні збалансованих агроекосистем. Це також 

сприятиме подоланню енергетичної кризи та цілого ряду екологічних проблем.
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It is known, that activation of phagocytes and dendritic cells, as well as production of 

immunoregulatory cytokines of various opposition groups, as a result of their interaction with 

receptor on the immune cells surface, first of all TLR, lies in a basis of immunomodulatory actions 

of many probiotic strains of lacto- and bifidobacteria. The influence of probiotic bacteria on 

interferons and IL-12 production, which contributes Th0 in Th1 cells differentiation and, 

consequently, development of cellular link of immunity, important in the creation of effective 

immune response in different infectious-inflammatory processes, is important. 

The aim of this work was to determine how exactly Lactobacillus casei IMV B-7280, 

Bifidobacterium animalis VKB and B. animalis VKL, each strain of separately, and in the 

composition of three strains carry out protective effect by studies their impact on the innate immune 

response, production of IL-12 and Th1- and Th2-type cytokines.  

Experimental studies were performed on six-week-old female BALB/c mice. L. casei IMV B-

7280, B. animalis VKL and B. animalis VKB probiotic strains were used in the study. 

Staphylococcosis was modeled through intravaginal administration of the S. aureus 8325-4 in doses 

of 5 x 107 cells per animal. 1 day after infection mice were given an intravaginal injection of 

lyophilized probiotic strains cells suspension, 1 х 106 cells per animal/day, for 7 days. 

It was found that intravaginal injection of human probiotic strain L. casei IMV B-7280, B. 

animalis VKB or B. animalis VKL to intact or staphylococcus infected mice increased the number 

of lacto- and bifidobacteria in their vagina. These data suggest that probiotic strains L. casei IMV 

B-7280, B. animalis VKB or B. animalis VKL temporarily got accustomed in mice vagina and/or 

activated growth of endogenous lacto- and bifidobacteria. However, under the influence of L. casei 

IMV B-7280 the number of bifidobacteria in mice vagina was raised and after injection of B. 

animalis VKB or B. animalis VKL a large number of lactobacilli were collected from their vagina. 

Immunomodulatory effect of probiotic strains of L. casei IMV B-7280, B. animalis VKL or B. 

animalis VKB, each strain of separately, and in the composition L. casei IMV B-7280 - B. animalis 

VKL - B. animalis VKB was defined. It was established, that L. casei IMV B-7280, B. animalis 

VKB or B. animalis VKL, each separately, as well as the composition on the basis of these three 

probiotic strains in the experimental intravaginal staphylococcal infection in mice activated 

phagocytes and balanced Th1- and Th2-type cytokines production by γ-interferonogenesis 

activation. At the same time, L. casei IMV B-7280 or composition L. casei IMV B-7280 - B. 

animalis VKL - B. animalis VKB also reduced IL-4 production, which was reinforced by 

staphylococcal infection. The number of natural killer cells increased in the spleen of infected mice 

under the influence of this composition.  

These changes show some of the immune mechanisms implicated in the protective effect of 

this probiotic strain against Staphylococcus, providing an alternative way to reduce the severity of 

the infection. Thus, L. casei IMV B-7280, B. animalis VKL or B. animalis VKB individually as 

well as their composition is promising to create highly effective immunobiotics, that are able to 

inhibit S. aureus persistence in cases of infectious and inflammatory deseases of urogenital tract and 

simultaneously influence the development of immune response to the pathogen.  
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Microbiota associated with human host via its co-interaction maintaining the physiological 

and metabolic balance byregulation of inflammation on mucosal sites. New achievements enabling 

to understand the details of it changes and functions will lead to successful diagnostic, prevention 

and treatment of infectious and non-infectious diseases. 

Immunological reactions induced by commensal and pathogenic bacteria are very similar. A 

major effort has been made to understand the pathogenic mechanisms leading to the loss of 

tolerance to self-components, but the initial events remain unknown.  

Our strategy is based on using of defined local microbiota representatives together with 

correspondent immune indices as complex indicators for health/diseases conditions in earlier stages 

of its developments.The unique ability of microbes residing in human mucosal surfaces to stimulate 

and selectively regulate local immune responses in humans has been supported by experimental 

evidences. At the front line of these interactions are the epithelial cells of the mucosal surfaces, 

which are in sustained and direct contact with a large variety of microbiota components. The cross-

talk of the mucosal microbiota with host cells also involves professional antigen presenting cells 

such as monocytes, macrophages and dendritic cells that reside in intra- and subepithelial regions. 

The direct and cytokine-mediated interaction of epithelial and dendritic cells has been suggested as 

a physiologically important mechanism to maintain the homeostasis of mucosal barrier function and 

immunity.  

We had selected promising representatives of commensal bacteria, their antigenic structures 

and mutant strains with strong antibacterial, anti-inflammatory or immunomodulatory properties for 

the construction of bacterial preparations and/or targeted mucosal vaccines. We had shown that 

such commensal bacteria act on moDCs differentiation and activation by dose- and strain-specific 

manner, altering the expression of CD1a, NOD-2, RLH, PPARγ and RARα genes and cytokines 

production. B. subtilis induced secretion of IL-10 by human DCs whereas IL-6 was stimulated by 

all the bacteria studied; a human origin E. coli provoked synthesis of IL-23 as compared to the 

murine strains Schaedler’s E. coli and M. morganii that initiate secretion of IL-12, IL-8, IL-1b and 

activate NOD-2, Nalp3 and caspase-1 expression. 

Edible plants induced a shift in expression of pro-/anti-inflammatory CD1a molecules on a 

surface of human DCs derived from peripheral blood monocytes, and modulate the humoral and 

cellular mucosal immune response in GALT tissues on mice models differently regulating IgA 

secretion by peritoneal cavity B1/B2 cells and compartment of small intestine. Nettle and Sideritis 

hot water extracts were able to affect endothelial function, lipid profile and insulin sensitivity of 

patients with metabolic and cardiovascular diseases in randomised controlled trial. 

Finally based on our clinical study microbiological and immunological biomarkers of 

metabolic associated diseases as a result of evaluation of all the complexity diagnostic parameters 

had been found.  

Preventive and therapeutic health care has closely been associated with healthy food. In 

order to prevent metabolic diseases we propose to develop innovative food products that are created 

by combining pre-tested on the pro-andanti-bacterial activity of natural plant material as a 

combination of natural prebiotic substances and synergistic microorganisms isolated from 

fermented traditional foods and representatives of commensal microbiota. Natural vegetable 

polymers and fibers as potential carrier matrix and coating molecules could be the point of interests. 
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Introduction. Food safety is under a great priority in European countries and the whole 

world. Traditional dishes and drinks are very important in human diet due to its daily and regularly 

consuming, therefore any violation of chain “from farm to fork” may led to the food-borne diseases. 

Material and Methods. In current work 80 traditional plants, dishes and drinks of six Black 

sea area countries had been investigated. Identification of isolated microorganisms was performed 

with complex biochemical and serological test systems. The complex of in vitro, and/or ex vivo 

and/or in vivo studies is undertaking to assess the influence on host mucosal response.  

Results and Discussion. All isolated strains mostly belonged to the gram-positive cocci 

(Staphylococcus spp., Enterococcus spp.) and rods (Bacillus subtilis, B. licheniformis), but mainly 

was presented by opportunistic Enterobacteriaceae, particularly Pantoea agglomerans, Providencia 

rettgeri and Serratia odorifera. 

The antibiotic sensitivity investigation of the P. agglomerans, P. rettgeri and S. odorifera 

pointed on spread resistance to ampicillin, amoxacillin, cephalosporins and β-lactamase activity. 

Bacterial suspensions of mention above strains had been orally inoculated to the Balb/c mice. 

Microbiological (bacterial dissemination into internal organs, changes in microbial composition of 

faeces), immunological (changes of pro- and anti-inflammatory cytokines of GALT and NALT), 

histological (different part of small intestine) and macroscopical investigations had been carried out 

on the 24th, 48th and 72nd hours after inoculation. 

Research data testify the strong influence of opportunistic enterobacteria on internal organs, 

but investigated strains do not cause death of lab animals. P. agglomerans disseminate into trachea, 

lungs, heart and liver; lead to hypertrophy of Payer patches, hepatomegalia and flatulence on the 

early stages of experiment. Sporadic increasing of level of the pro-inflammatory Il-12, dose-

dependent decreasing of anti inflammatory Il-10 and stable level of IL-17 and TNF-γ in Payer 

patches and mesenterial lymph nodes had been investigated as well.  

Feces of inoculated mice characterized by sufficient declining of Enterococcus spp 

concentration; moderate reduction of Lactobacteriaceae and lactose-positive Escherichia coli, as 

well as growth of P. agglomerans in all investigated stool samples.  

Oral inoculation of S. odorifera і P. rettgeri caused similar to P.agglomerans changes in 

internal organs, but not dissemination of bacteria into internal organs. Feeding the both of these 

strains to experimental mice induced decreasing of the Streptococcus, Staphylococcus and 

Enterococcus spp. concentrations under normal level of lacto- and bifidobacteria.  

Conclusion. Obtained results highlight the reasonability to strength the food safety and 

quality control not only by classic strong pathogens but also with potentially pathogenic species of 

bacteria. An additional point is that causative microbiological agents of food-borne diseases should 

be revised. 

 

 The research leading to these results has received funding from the European Community’s 

Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no 227118 
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Background. Glioblastoma multiforme (GBM) is a fatal malignant primary brain tumor in 

adults with a median survival time of approximately 14.6 months, despite treatment with surgery, 

concurrent radiation therapy (RT) and the alkylating agent temozolomide (TMZ). O(6)-

Methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) is a DNA repair protein involved in resistance to 

TMZ in GBM. Our group showed that MGMT is a critical regulator of GBM angiogenesis, invasion 

and response to antiangiogenic treatment (sunitinib). While sunitinib treatment significantly 

decreased invasion in MGMT-positive cell lines, it led to a significant increase of invasion in 

MGMT-negative cell lines. Our group launched the first phase II clinical trial of concurrent 

sunitinib with RT and TMZ for selected patients with MGMT-positive tumors. The p53 tumor 

suppressor protein is involved in proliferation, angiogenesis and response to RT. Previous studies 

showed the effect of p53 in regulating MGMT levels. The role of MGMT and p53 in response to 

RT and sunitinib is unknown.  

We hypothesize that MGMT may affect levels of p53 and response to RT and sunitinib 

treatment.  

Results. We used isogenic human GBM cell lines isogenic for MGMT and assessed p53 

levels by Western blotting and immunofluorescence. We showed for the first time that stable 

transfection of GBM cell line negative for MGMT (U87MG) and harboring wild type TP53 with a 

vector encoding for MGMT (U87MGMT) led to significant increase of p53 expression and its 

nuclear localization. Strikingly, increased p53 in U87MGMT cells did not lead to increased p21 

protein, one of the main targets of p53. As shown by western blotting analysis, ionizing radiation (6 

and 10 Gy) did not increase p21 levels compared to sham control. Interestingly, it was previously 

shown that irradiation does not lead to p21 activation in GBM cells with basal overexpression of 

p21 mRNA and can even lead to its repression as a mechanism of resistance to RT. We suggest that 

MGMT could be an upstream regulator of this resistance.  

Conclusion. Our study revealed a novel mechanism for regulation of p53 through MGMT, 

which may affect response to RT in GBM. We will further establish the relationship between 

MGMT/p53 status and response to combined RT and sunitinib in GBM cell lines and samples from 

patients enrolled in our clinical trial. This will lead to more efficient strategies of treatment for 

patients with tumors unresponsive to combined RT and sunitinib. 

Grant acknowledgments. This work has been funded by the Cedar Cancer Foundation, 

Research Institute of McGill University Health Center. 
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"Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution"  

T. Dodzhansky 

 

Vaccination has been instrumental in protecting human and animal populations from bacterial 

pathogens. Recent vanquishing of rinderpest, deadly for cattle, is the first time that an animal 

disease is being eradicated in the world and the second disease in human history after smallpox. 

However, achievement of long-lasting herd immunity against given pathogen is only possible if 

immunity targets its conserved antigenic determinants. Polymorphic antigens constantly evolve into 

new variants unrecognizable by previously acquired antibodies. For this reason it is challenging to 

develop broadly protective vaccines against antigenically variable pathogens such as streptococci, 

meningococci, Mycobacterium tuberculosis, influenza A and HIV-1 viruses, Plasmodium malariae, 

etc. Meanwhile, little is known about how vaccination itself is linked to pathogen evolution and 

emergence of new bacterial strains. 

Diversifying selection by the host immune system is commonly invoked to explain variability 

in pathogen populations. Species or strains are able to coexist by occupying unique niches. Among 

closely related pathogen strains niche partitioning often occurs through antigenic variation. By 

triggering different immune responses competing multiple serotypes subdivide host population, 

with each host more prone to carriage of not yet encountered strains for which specific immunity is 

lacking. Vaccines against antigenically variable pathogens (Str. pneumoniae, Neisseria 

meningitides, H. influenzae) protect only from serotype(s) included in the vaccine. However, 

reduction in this “targeted” strain(s) vacates an ecological niche, giving opportunity for competing 

“non-targeted” strains to colonize it and spread in the population.  

This may cause an increase in carriage of (and disease from) nontargeted serotypes, a 

phenomenon known as vaccine-induced strain replacement. Therefore, by modifying immune 

selection vaccination also alters genetic structure of pathogen population.  

Evolutionary potential of a given population depends not only on an existing genetic 

variation, but also on the ability to generate variation de novo. Rapid adaptation of asexual 

populations has been associated with mutator phenotypes that have defective mismatch repair 

systems (MMR mutants), and, consequently, 10 to 10,000-fold higher mutation rates. They 

constitute up to one percent of natural bacterial isolates, but frequency of mutator alleles can 

radically increase under selective pressure due to their ‘hitchhiking’ with beneficial mutations that 

enable occasional mutants to withstand the pressure (‘second-order’ selection). Survived fitter 

mutants with both beneficial and mutator alleles are likely to produce more mutants further 

increasing variation and chances of population to adapt to the new environment. Strong selective 

pressure of an immunity acquired after vaccination can potentially promote evolution of strains 

selected against through such mechanism. 

Does vaccination merely change an existing pool of bacterial strains, or/and provoke 

evolution of strains included in a vaccine?  Understanding of evolutionary genetics that underlie 

pathoadaptation under selective pressure of the immunity will allow us to predict the effects of 

immunization and greatly improve our vaccination strategies and vaccine formulations.  
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Introduction. Multidrug resistant microorganisms (MDRM) dominate in clinical units and 

contaminate environment and food. The problem is compounded by dramatic changes in typical 

microbial communities of all niches, marked by prevalence of potentially pathogenic species which 

replaced normal biota representatives by spreading the MDR genes. Searching for smart composite 

materials with strongly defined and industrially proved properties might be a key issue in 

prevention of dissemination MDRM in medicine and food chain. 

Methods. In order to screen MDMR an ESBL test was performed to all potentially 

pathogenic microorganisms and food borne pathogens isolated from different sources: air, water, 

edible plants, soil, row material, foods, animals, human and hospitals. Edible plants and berries rich 

on biological active compounds together with selected probiotic bacteria and nanoparticles of 

Cerium dioxide were meticulously tested for their antimicrobial properties in vitro, in vivo and in 

situ against chosen MDRM.  

Results. After conducting all screening experiments the most effective and completely 

synergic compositions of selected plants extracts, probiotic strains and carrier molecules 

(nanoparticles and chitosan) acting strongly specifically against targeted MDRM namely 

Methicillin resistant S. aureus (MRSA), Streptococcus mutans, Proteus mirabilis, E. coli (EPEC), 

Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae subsp. oxytoca, Listeria 

monocytogenes were developed. All compositions exclude any components which can have an 

effect on normal commensal typical biota of each separated defined niches except those which 

demonstrated their stimulating properties. Synergetic properties of the all components in the 

preparations that are most promising for implementation had been tested in pilot scale. The optimal 

ratio of components had been found.  

Synbiotic preparation “ProFiLactOr” on the basis of lactic acid bacteria strains due to its 

synergistic effect with plant carriers can be used for normalization of mouth cavity and gut 

microbiota of children with caries and gastrointestinal disorders. The preparation’s effect is unique 

due to its ability to selectively inhibit growth of main causative agents of periodontal tissues 

inflammation and intestinal colitis.   

“Enteronormin” and Enteronormin-Detox production technology is original and protected by 

a respective patent. Strains which are used for production of “Enteronormin” are deposited to the 

Depositary of the Institute of Microbiology and Virology of NASU. The preparation is produced as 

a powder. Main advantages of such a form is a possibility to use it as a suspension for oral watering 

or as a 6% solution for aerosol treatment with the purpose of disinfection of feeds and buildings as 

well as for external use – for prophylaxis and treatment of mastitis, vaginitis and endometritis of 

animals. 

Conclusion. Synbiotic preparation “ProFiLactOr” had shown strong antagonistic effect 

against indicators of decay and periodontal diseases in children in limited clinical trial. Two novel 

antimicrobial composite preparations Enteronormin and Enteronormin-Detox were developed by 

classical biotechnological approaches, certified according to State registration procedure and 

applied in livestock sector. Interventional study to evaluate nanoparticles as components for 

dressings promoting wound healing and burns are in a progress. Currently we are focusing on 

attempt of using of novel antimicrobials which can specifically inhibit food borne pathogens in the 

mitigation of biofilm formations.   
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Известно, что в природных условиях бактерии способны формировать сложно 

организованные бактериальные консорциумы в составе биопленки. Переход 

микроорганизмов из планктонной в биопленочную форму существования приводит к 

существенному повышению их устойчивости к влиянию неблагоприятных факторов 

внешней среды, в т.ч. и к действию антимикробных веществ. Ранее нами было показано, что 

бактериоцины отдельных штаммов Pseudomonas aeruginosa характеризуются высокими 

показателями киллерной активности, которая может достигать 26 млн ЕА/мл и, при этом, 

способны угнетать рост более чем 75% культур того же вида.  

Целью нашей работы было изучение влияния бактериоцинов на интенсивность 

биопленкообразования, а также на планктонную и биопленочную формы Pseudomonas 

aeruginosa. 
Динамику образования биоплёнки и тестирование влияния бактериоцинов проводили 

на индикаторном штамме Pseudomonas aeruginosa УКМ В-12 (ССМ 1500) в стационарной 

системе на стекле. Бактериоцины получали из P. aeruginosa УКМ B-330, УКМ B-333 и УКМ 

B-353. Изучение влияния бактериоцинов на интенсивность биопленкообразования, а также 

на планктонную и биопленочную формы P. aeruginosa осуществляли путем превентивного 

внесения соответствующих веществ к культуре индикаторного микроорганизма до начала 

инкубирования. Культивирование осуществляли в течение 3 суток в опытных и контрольных 

(без добавления бактериоцинов) образцах. Площадь поверхности сформированной 

биоплёнки определяли c помощью цифровой обработки ультрамикрофотографических 

изображений образцов, окрашенных генциан-виолетом. Количество жизнеспособных клеток 

P. aeruginosa в биопленочной и планктонной формах определяли методом «смыва» и 

титрованием.  

Было показано, что внесение бактериоцинов штамма УКМ B-330 к индикаторной 

культуре P. aeruginosa УКМ В-12 приводило к снижению количества клеток в биопленочной 

форме на 2 порядка по сравнению с таким в контрольных вариантах на 1 сутки 

культивирования. В дальнейшем, а также относительно микроорганизмов в планктонной 

форме антимикробного действия данных веществ не отмечалось. Бактериоцины, выделенные 

из культуры УКМ B-333, действовали на клетки в обеих формах. При этом, в опытном 

варианте наблюдалось уменьшение количества микроорганизмов в составе биопленки в 60 и 

в 5 раз, а в планктонной форме – в 1200 и в 4 раза на 1 и 2 сутки, соответственно. 

Возможность влияния на биопленочную форму бактерий очевидно связана с нуклеазными 

свойствами, которые были показаны у описанных бактериоцинов. Вещества P. aeruginosa 

УКМ B-353 такими свойствами не обладали и действовали исключительно на 

микроорганизмы в планктонной форме, приводя к снижению их численности в опытных 

вариантах в 2 и 8 раз в течение первых двух суток культивирования. Также необходимо 

отметить, что внесение исследуемых бактериоцинов приводило к уменьшению процента 

покрытия образцов биопленкой в 3-10 раз на протяжении всего периода наблюдения.  

Таким образом, бактериоцины можно рассматривать как эффективное средство 

влияния на планктонную и биопленочную формы Pseudomonas aeruginosa, которое 

позволяет регулировать численность микроорганизмов в бактериальных популяциях 

независимо от формы их существования.  
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Вступ. Сьогодні нагальним є питання класифікації і реєстрації функціональних 

продуктів харчування як таких, що забезпечують на практиці регулювання тих чи інших 

фізіологічних показників організму людини.  

Матеріали і методи досліджень. Нами проаналізовано пріоритетні традиційні страви і 

напої рослинного походження, які споживаються населенням чорноморського регіону 

зокрема: 1) проведено харчову індексацію вмісту в них поживних речовин, мікро- і 

макроелементів за вимогами EuroFIR (програмне забезпечення LanguaL); 2) виділено та 

ідентифіковано ключові мікроорганізми, що мають відношення до безпечності і якості як 

готових страв, так і їх рослинних компонентів, 3) досліджено вплив окремих біологічно 

активних речовин на зміни мікробіоти кишечнику лабораторних тварин і встановлено 

особливості їх імуномодуляторного впливу; 4) оцінено вплив споживання їжі, що містить 

біологічно активні речовини, на функцію ендотелію у пацієнтів із високим ризиком серцево-

судинних захворювань; 5) встановлено особливості ценозів мікробіоти кишечнику в нормі і 

при захворюваннях людини, в тому числі пов’язаних із порушеним обміном речовин.  

Результати. На основі одержаних даних нами розроблено рецептуру (flow chart) 

інноваційних традиційних страв специфічного призначення. Одним із використаних підходів 

у нашій роботі є підвищення ефективності застосування мікробіологічних препаратів 

шляхом використання рослинних полімерів в ролі їх носіїв-наповнювачів. Нові “спеціальні 

продукти харчування для здоров’я” віднесені до наступних груп – ферментні напої і соки, 

холодні супи і салати, соуси, джеми (леквари) і “хлібні” вироби. Їх застосування є 

персоніфікованим, а призначення, яке регламентується індивідуальними показниками 

пацієнтів і споживачів, лежить в основі спрямованої дієто-профілактики і дієтотерапії 

діагностованих захворювань людини шляхом підтримки і/чи корекції про- чи 

протизапальних процесів слизових оболонок організму. 

Обговорення. Рослинна їжа як джерело пребіотичних і біологічно активних речовин, а 

також пробіотичних бактерій здатна специфічно модулювати кишкову мікробіоту і локальну 

імунну відповідь. Знаючи ключові індикаторні мікроорганізми або їх асоціації – маркери 

конкретного захворювання, можна забезпечити їх відновлення на початковому етапі. В 1991 

році законодавчо закріплено виробництво харчових продуктів “фошу” (FOSHU) – їжі із 

специфічною лікувальною дією. Функціональними вважають харчові продукти, які: 1) 

отримані із природних інгредієнтів і містять велику кількість біологічно активних речовин; 

2) можуть і повинні входити в щоденний раціон харчування людини; 3) під час вживання 

вони повинні регулювати визначені процеси в організмі (наприклад, стимулювати імунні 

реакції, усувати розвиток певних захворювань та ін.).  

Висновки. Наша робота спрямована як на розробку чи удосконалення теоретичних 

положень у застосуванні персоніфікованих, профілактичних і лікарських дієт, так і на 

пропозицію першої лінійки інноваційних продуктів споживання, що базуються на основі 

відомих традиційних страв і напоїв, однак характеризуються клінічно доведеною 

ефективністю специфічної дії. 
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Відкриття та досягнення сучасної біологічної та медичної науки дозволили розробити 

і впровадити в практику нові біопрепарати - пробіотики. Основою цих лікарських засобів є 

живі мікробні культури, для яких характерне виражений мікробний антагонізм відносно 

патогенних і умовно патогенних штамів - збудників хвороб. В останнє десятиріччя для 

профілактики і лікування захворювань шлунково-кишкового тракту широко використовують 

біопрепарати на основі живих мікробних культур спороутворюючих бактерій. 

Різноманітність метаболічних процесів, генетична та біохімічна варіабельність, 

стійкість до літичних і травних ферментів послугували обґрунтуванням використання бацил 

в різних областях медицини. Вони технологічні у виробництві, стабільні при зберіганні, 

екологічно безпечні і здатні секретувати в культуральну рідину безліч ферментів. До того ж, 

бактерії роду Bacillus є важливим компонентом екзогенної мікрофлори, що дозволяє вважати 

їх найбільш ефективним для створення біопрепаратів. 

Однією з умов використання будь-якого штаму бактерій роду Bacillus для створення 

біопрепарату є його антагоністична дія по відношенню до умовно-патогенних і патогенних 

мікроорганізмів, а також прояв різних видів активностей, що і стало метою роботи.  

Створення препаратів для корекції дисбіотичних порушень дуже актуально в наш час. 

Нами були виділені і досліджені штами бактерій роду Bacillus, їх антагоністична та 

ферментативна активність і було показано, що вони проявляють високу антагоністичну, 

целюлозолітичну, ксиланазолітичну і, деякі з них, здатні проявляти пектиназну і 

полігалактуроназну активності. 

З 10 досліджуваних штамів аеробних спороутворюючих бацил - 100 % антагоністична 

активність виявлена до тест-культур Salmonella tryphi 11 та E.coli 028; 90% антагоністична 

активність виявлена до тест-культур Сandida аlbicans, S.aureus і лише 50% штамів виявляли 

антагоністичну активність до тест-культури Shigella flexneri. Вивчення антагоністичної 

активності досліджуваних штамів показало, що культури-антагоністи мають чіткий вплив на 

патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми, які впливають на вираженість дисбіотичних 

порушень. Найбільшу антагоністичну активність проявляють музейні штами B.subtilis 

80ЛГ(А), B.subtilis A 23/2 та виділені штами Bacillus spk1 та Bacillus spk4. 

9 з 10 штамів досліджуваних бактерій є продуцентами целюлаз, 80% - здатні до 

ксиланолітичної активності; 50 % досліджуваних штамів можуть продукувати пектин-

естеразу і 40 % - полігалактуроназу. Штами характеризуються високою целюлозолітичною 

та ксиланазною активністю, що у поєднанні з високою антагоністичною активністю дає 

можливість розширити спектр застосування препаратів на основі цих штамів. Найкраще 

гідролітична активність проявлена у музейних штамів B.subtilis 80ЛГ(А), B.subtilis 13/2 та у 

виділених штамів Bacillus spk1, Bacillus spk4 та Bacillus spk5. 

Отримані результати  свідчать про те, що досліджувані штами можуть бути застосовані 

в якості пробіотичних препаратів для корекції дисбіотичних порушень шлунково-кишкового 

тракту людини. 
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Харчовий фактор виникнення та розповсюдження гострих кишкових інфекцій та 

харчових отруєнь мікробного походження є одним із провідних серед гігієнічних аспектів 

харчування населення. За даними санітарно-гігієнічного та епідеміологічного аналізу 

захворюваність населення на гострі кишкові інфекції більш ніж у 70 % випадків пов’язана із 

вживанням продуктів, що швидко псуються. 

В лабораторії харчової мікробіології Державного науково-дослідного центру з проблем 

гігієни харчування МОЗ України починаючи з 2007 року проводяться дослідження харчової 

продукції, яка реалізується в мережі супермаркетів м. Києва. За 2012 р. та 8 міс. 2013 р. нами 

були досліджені 392 зразка продукції в числі яких м'ясо та м’ясопродукти, яйця, молоко та 

молочні продукти, риба та продукція з неї, хлібобулочні вироби, цукор та кондитерські 

вироби, жирові продукти, плодоовочева продукція, напої та продукти бродіння та ін. В 

досліджуваних зразках були виявлені відхилення за мікробіологічними показниками від 

вимог нормативно-технічної документації, питома вага яких становила майже 24 %. 

Найбільший процент нестандартних зразків (31,7 %)  був виявлений серед продуктів, що 

швидко псуються, а саме м'ясної, рибної, молочної продукції та яєць (табл.), в той же час на 

долю інших продуктів припадає 12,6 %. Жодного разу не були виявлені відхилення від вимог 

нормативної документації за мікробіологічними показниками у яйцях та жирових продуктах. 

Таблиця.  

Кількість зразків, що не відповідала вимогам НД серед продуктів, що швидко псуються 

Група 

продуктів 

2012 рік 2013 рік (8 міс.) 

Кількість 

зразків 

Не відповідають 

вимогам НД 

Кількість 

зразків 

Не 

відповідають 

вимогам НД 

М'ясо та 

м’ясопродукти  

47 11 43 21 

Молоко та 

молочні 

продукти 

29 9 24 8 

Яйця 6 - 9 - 

Риба та рибні 

продукти 

28 6 31 17 

Всього 110 26 117 46 

Найбільш часто відхилення від вимог нормативної документації спостерігались за 

наступними показниками: загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-

анаеробних мікроорганізмів, БГКП (коліформи), сульфітредукувальні клостридії, кількість 

плісеневих грибів та дріжджів, біфідо- та лактобактерій у кисломолочних продуктах. 

Жодного разу серед досліджених зразків не були виявлені патогенні мікроорганізми, у т.ч. 

бактерії роду Salmonella.  

Таким чином, проведені дослідження свідчать, що майже в кожному четвертому 

випадку виявлені порушення вимог діючої нормативної документації за мікробіологічними 

показниками, які приводять до погіршення якості продукції яка реалізується, і як наслідок, 

до можливості захворюваності на гострі кишкові інфекції серед населення внаслідок 

вживання нестандартної продукції.  
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ПЛАЗМІД АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ Е.СОLІ 
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Означено вплив похідних четвертинного амонію на процес елімінації плазмід 

антибіотикорезистентності. Вірогідно в дозах 20,5-50,0 мкг/мл елімінують Нlу-плазміди 

Е.соlі KS-112-Hly (Km) фогуцид, декаметоксин і етоній. В аналогічних умовах досліду не 

відмічено елімінуючої Hly-плазмід дії у хлоргексидина, тіонія і мірамістина. Ступінь впливу 

похідних четвертинного амонію на передавання Нlу-плазміди в популяції мікроорганізмів 

досліджено шляхом кон'югації в різних варіантах експерименту. Вихід рекомбінантів при 

обробці антисептиками в суббактеріостатичній концентрації мікроба-донора вірогідно 

знижений при дії декаметоксину, етонію і тіонію в дозі 10,0-20,0 мкг/мл; в умовах обробки 

антисептиком реципієнта – Е.соlі 200 PS всі досліджувані антисептики в дозі 20,0 мкг/мл 

вірогідно інгібували процес передачі Hly-плазмід в процесі кон'югації. При умові обробки 

антисептиком кон'югаційної суміші фогуцид, декаметоксин, етоній і тіоній в дозі 20,0 мкг/мл 

суттєво знижували вихід рекомбінантів з наявністю Нlу-плазміди. Одержані результати 

дослідів доповнені при вивченні впливу похідних четвертинного амонію на елімінацію Ent-

плазмід, що обумовлюють ентеротоксичність патогенів родини Enterobacteriaceae. 

При використанні референтного штаму Е.соlі рАР 10-2::Tng, міченого транспозоном 

Tng (детермінація стійкості до левоміцетину), доведена виражена елімінуюча Ent-плазміди 

дія фогуцида, декаметоксина, етонія. Хлоргексидин, тіоній і мірамістин аналогічною дією не 

володіють. Процес передачі Ent-плазмід при кон'югації з високим ступенем вірогідності 

інгібує декаметоксин (доза 10,0-20,0 мкг/мл) в різних варіантах досліду (при обробленні як 

донора і реципієнта окремо, так і кон'югаційної суміші). Етоній і тіоній діють аналогічно в 

концентрації 20,0 мкг/мл. Хлоргексидин, фогуцид і мірамістин в такій же дозі суттєво 

знижують вихід рекомбінантів при обробленні мікроба-реципієнта і кон'югаційної суміші. 

Слід акцентувати увагу, що похідні четвертинного амонію пригнічували процес кон'югації та 

передачі Нlу- та Ent-плазмід, перш за все, при попередній обробці реципієнта. Мікроб-донор 

проявляє значно меншу чутливість до антисептиків групи четвертинного амонію, за 

виключенням декаметоксину. 

Одержані результати свідчать про досить виражений вплив антисептиків групи 

четвертинного амонію на процес елімінації і передавання плазмід 

антибіотикорезистентності. 
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Способность бактерий расти в виде биопленок существенно снижает эффективность 

антимикробных препаратов и диктует необходимость поиска новых эффективных 

антибиотических веществ. К таким следует отнести батумин, выделенный из нового вида 

Pseudomonas batumici в Институте микробиологии и вирусологии НАН Украины. 

Антибиотик высокоактивный в отношении всех изученных штаммов рода Staphylococcus 

(0,25-0,5 мкг/мл) и обладает умеренной активностью в отношении энтеробактерий (8-64 

мкг/мл). Ранее проведенные нами исследования по изучению влияния батумина на 

формирование биопленки S. aureus показали изменения экзополимерного матрикса, а также 

снижение количества адгезированных клеток.  

Целью настоящей работы было расширение знаний об активности батумина в 

отношении представителей рода Klebsiella, а также изучение действия антибиотика на 

формирование биопленки у этих микроорганизмов под контролем атомно-силовой 

микроскопии.  

В работе использовали батумин со степенью очистки 85%, полученный в процессе 

ферментации и очищенный методами препаративной хроматографии. Объектами 

исследования служили штаммы 20 культур Klebsiella pneumoniaе (коллекция ИКВС УрО 

РАН, ГИСК). Минимальную подавляющую концентрацию (МПК) батумина определяли 

согласно стандартам СLSI. При изучении модифицирующего влияния антибиотика на 

биопленкобразование бактерий использовали ½ минимальной подавляющей концентрации 

препарата. Образование биопленок исследовали фотометрическим методом O'Toole с соавт., 

2000. Микроскопическое исследование препаратов проводили на атомно-силовом 

микроскопе SMM-2000 (ОАО ПРОТОН-МИЭТ, Россия) в контактном режиме в воздушной 

среде. 

Анализ полученных результатов показал, что МПК батумина в отношении 

исследуемых штаммов K. pneumoniae составляла 8 мкг/мл, что согласуется с данными 

исследований прошлых лет. Внесение в среду культивирования ½ МПК антибиотика 

приводило к снижению интенсивности образования биопленок у штаммов клебсиелл в 

среднем на 31,5±7,3% от значений контроля (p<0,05)  в  90±6,7% случаев.  

Экспериментальные данные, полученные с помощью атомно-силовой микроскопии на 

модельном штамме K. pneumoniae 278, показали изменения структурного компонента 

биопленки – экзополимерного матрикса и снижение количества адгезированных клеток 

бактерий в виде отдельных островковых образований, что свидетельствовало о 

дезорганизации биопленки клебсиелл под действием батумина.  

Таким образом, батумин показал умеренную активность в отношении штаммов  

Klebsiella pneumoniaе (8 мкг/мл), при этом антибиотик в более низких концентрациях снижал 

образование биопленки клебсиеллами, вызывая изменения экзополимерного матрикса, а 

также снижение количества адгезированных клеток. 

Полученные данные открывают перспективы для дальнейшего изучения батумина как 

антимикробного препарата, так и вещества, обладающего антиперсистентным действием в 

отношении патогенов. 
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Плівкоутворення серед бактерій, що мають клінічне значення, останнім часом набуває 

все більшого значення. Найбільш часто у цьому сенсі згадують стафілококи, серед яких 

особливе значення має епідермальний, здатний утворювати біоплівку на поверхні медичного 

обладнання, викликаючи інфікування пацієнтів. Інші види стафілококів також здатні до 

плівкоутворення. Велике клінічне значення мають плівки, утворювані псевдомонадами, які 

викликають погіршення загоєння ранових та опікових поверхонь.  

Поширення плівкоутворюючих штамів обумовлює необхідність їх всебічного вивчення, 

що має на меті пошук перспективних напрямів боротьби із біоплівками та розробку засобів 

профілактики їх виникнення. 

Метою роботи було провести порівняльний аналіз біологічних властивостей штамів 

мікроорганізмів, що входять до складу біоплівки та існують у планктонній формі. 

Дослідження проводили на штамах епідермальних (n=22) та золотистих (n=19) 

стафілококів, здатних та нездатних до утворення біоплівки. 

Слід відмітити, що серед досліджених штамів не відмічали залежності здатності до 

плівкоутворення і наявності таких факторів патогенності від як: виділення гемолізинів, 

активність коагулази, продукція ліпази та лецитінази. Натомість відомо, що у складі 

біоплівки бактерії набувають посилення стійкості до факторів довкілля, зокрема до 

антибіотиків. Так, вказується, що рівень резистентності до антибіотиків у бактерій. що 

входять до складу плівки, може зростати у 50-100 і навіть 1000 разів, що ускладнює 

лікування уражень обумовлених такими штамами. 

Нами проведено дослідження змін мінімальної пригнічуючої концентрації (МПК) 

антибіотиків відносно культури у планктонній формі та у біоплівці. Показано, що зростання 

МПК для плівкового стану культури відбувалося щонайменше у 1,6 рази для офлоксацину, у 

2 рази – до тетрацикліну при внесенні антибіотика на 2 добу культивування. Зростання дози 

антибіотика, що має бути застосована для терапевтичних цілей, має свої межі, при виході за 

які препарат шкодитиме здоров’ю пацієнта, тому ведеться пошук альтернативних засобів. У 

зв’язку з цим увагу привертають бактеріофаги. 

Дослідження рівня чутливості до бактеріофагів показало, що більшість штамів 

золотистих стафілококів була чутливою до дії комерційних препаратів «Бактеріофаг 

стафілококовий» (Стафілофаг) – 89,5%, «Піобактеріофаг полівалентний» – 73,7% та 

«Інтестібактеріофаг рідкий» – 42,1%. Штами епідермального стафілокока були значно менш 

чутливими до дії фагів: до «Бактеріофагу стафілококового» чутливими були 40,9%, 

«Піобактеріофагу полівалентного» – 22,7% та «Інтестібактеріофаг рідкий» – 13,6%, що 

свідчить про необхідність пошуку лікувальних засобів проти плівкоутворюючих штамів 

серед інших можливих джерел. 

Здатність до формування біоплівки корелює з проявом комунікативних та метаболічних 

властивостей клітин у культурі, тому вірогідним напрямом може вважатися пошук 

можливостей впливу на біоплівковий агломерат клітин за рахунок втручання у метаболічні 

процеси. Дослідження таких інтегративних показників метаболізму як окислювальна 

активність дозволило встановити посилення енергетичних процесів клітин, що вилучені з 

біоплівки, порівняно із клітинами з планктонної культури. Тобто пошук засобів впливу на 

метаболізм мікроорганізмів може стати перспективним напрямом для пошуку засобів 

боротьби з біоплівкоутворюючими бактеріями. 
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На даний час стає зрозумілим, що більшість бактерій у природних умовах зростає у 

стані прикріплення до поверхонь у складі будь-яких систем, які забезпечені поживними 

речовинами і містять воду. Ці просторово пов'язані з поверхнею бактеріальні клітини значно 

відрізняються від вільно плаваючих клітин цих же культур за структурною організацією та 

біологічними властивостями. 

Біоплівка – мікробне угруповання, що характеризується клітинами, прикріпленими до 

поверхні або одна до одної, і укладеними в матрикс синтезованих ними позаклітинних 

полімерних речовин. Особливу увагу дослідників привертають біоплівки, сформовані 

патогенними та умовно-патогенними бактеріями, що колонізують різні біотопи організму 

людини і стають джерелом персистенції клітин збудника. Біоплівки – мінливі гетерогенні 

угруповання, можуть складатися з одного виду бактерій або, частіше, можуть бути 

полімікробні. Утворення біоплівок – одна з основних стратегій, що підвищують виживаність 

бактерій у навколишньому середовищі, у тому числі в організмі господаря. Здатність 

бактерій формувати біоплівки є істотним чинником патогенності. Незалежно від видового 

складу до структури плівки зазвичай входить 15-20% бактеріальної маси і 80-85% захисного 

матриксу. Подібна організація знижує ступінь впливу антибіотиків і антисептиків на 

мікрокультури-мішені в десятки, сотні і навіть тисячі разів, зростає стійкість до впливу 

несприятливих факторів середовища, таких як низькі або високі значення pH, висока 

осмотична сила та інші фактори, а також до дії імунного захисту організму-господаря.  

У складі біоплівки змінюються метаболічні властивості складаючих її учасників. Вони 

демонструють зміни параметрів росту та експресії специфічних генів. Так, приєднані до 

поверхні бактерії починають більш активно синтезувати екзополісахаридний навколишній 

матрикс, який складається з суміші полісахаридів, білків, нуклеїнових кислот та інших 

речовин. Всі біоплівки високо гідратовані. Матрикс оточує, закріплює і захищає прикріплені 

до різних поверхонь мікроколонії бактерій. Він розділений каналами, наповненими водою, 

через які транспортуються живильні речовини і проходять конвективні потоки кисню від 

зовнішніх до внутрішніх частин біоплівки, одночасно з цим виводяться метаболіти 

бактеріальних клітин. Також він є середовищем для передачі сигнальних молекул тощо. 

Формування біоплівок слід розглядати як спосіб адаптації бактерій до особливих 

зовнішніх впливів, таких як розпізнавання мікробами відповідних ділянок приєднання до 

субстрату, оцінка складу живильного середовища і зміна його кислотності, наявність 

антибіотиків тощо. Після остаточного дозрівання, у біоплівці встановлюється оптимальна 

швидкість росту/загибелі клітин, фізіологічна кооперативність і метаболічна ефективність, 

які забезпечують оптимальні умови для функціональної координації, в результаті чого 

створюється функціональна структура зі зміненими біологічними властивостями. 

У сенсі переліченого вище основними напрямками, на яких слід зосередити увагу, 

стають фактори ініціації плівкоутворення, причини та механізми виникнення 

антибіотикорезистентності, можливості регулювання росту та розвитку клітин за рахунок 

молекул системи Quorum sensing, а також пошук лікувальних та профілактичних засобів, що 

запобігають утворенню плівок, здійснюючи вплив на фізіолого-біохімічні властивості 

клітин, які входять до їх складу. 

mailto:a_vinnikov@ukr.net


Секція 4: «Медична мікробіологія та імунологія» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 229 

ДІЯ БІОСПОРИНУ НА МІКРОФЛОРУ РОТОГЛОТКИ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 

ЛЕГЕНЬ 

 

Винничук М.О., Климнюк С.І., Винничук Л.Р. 

 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», 

вул. Майдан Волі 1, Тернопіль, 46001, Україна, 

E-mail: nik_4779@mail.ru 

 

Проблема туберкульозу є однією з найактуальніших у всьому світі. 

Протитуберкульозна терапія антимікобактеріальними препаратами (АМБП), яка проводиться 

протягом 6–18 місяців, впливає не тільки на M. tuberculosis, але й на мікрофлору всього 

організму, а тому змінює власні захисні системи людини, які є першою лінією захисту від 

потрапляння до організму хвороботворних збудників, насамперед мікробіоту ротоглотки, яка 

забезпечує колонізаційну резистентність цього біотопу. Метою роботи було поліпшення 

схем комплексного лікування хворих на туберкульоз легень за участю пробіотичного 

препарату біоспорин, для покращення ефективності терапії, попередження небажаних 

ефектів дисбіозу та можливої корекції мікробіоценозу ротоглотки. 

Склад мікрофлори ротоглотки досліджено класичним бактеріологічним методом до та 

після прийому АМБП (інтенсивна фаза) у 58 хворих з діагнозом вперше виявленого 

туберкульозу легень, з них 30 хворим пробіотики не призначався. Дослідна група складалася 

з 28 осіб, яким було застосовано біоспорин. 

У мікробіоценозі ротоглотки хворих до початку протитуберкульозного лікування були 

представлені асоціації аеробних, факультативно-анаеробних та анаеробних бактерій. 

Всі хворі були носіями бактерій роду Streptococcus. Понад 50,0-70% з них були 

колонізовані нейсеріями і стафілококами. Частота носійства дріжджоподібних грибів роду 

Cаndida становила 39,7%. Після інтенсивної фази лікування частота носійства окремих 

мікроорганізмів суттєво змінилася. Зокрема, в 1,3-1,5 рази зменшилася частота носійства 

стафілококів, нейсерій і стрептококів, проте на 17,6% зросла частка носіїв грибів роду 

Сandida. Високим був також колонізаційний рівень цих бактерій. Так, для стрептококів він 

становив lg4,5 КУО/мл, для стафілококів — lg2,7 КУО/мл, а для Candida spp. — lg4,1 

КУО/мл. 

В угрупованні стрептококів зустрічалися α-, β- та γ-гемолітичні форми з переважанням 

останніх як за часткою в угрупованні, так і їх колонізаційним рівнем. Угруповання 

стафілококів було представлено S. aureus, S. epidermidis і S. saprophyticus. S. aureus і 

S. epidermidis з однаковою частотою були репрезентовані в мікробіоценозі (7,6 %), однак 

рівень колонізації був вищим у S. epidermidis — lg 3,6 КУО/мл. 

Відмічено, що після курсу біоспорину, на 55,4 % зменшилася частка грибів роду 

Сandidа, а їх колонізаційний рівень зменшився на третину. Аналогічні тенденції 

спостерігалися щодо коагулазопозитивних S. aureus. Однак дещо збільшувався при цьому 

рівень колонізації γ-гемолітичними стрептококами, S. saprophyticus, Peptostreptococcus spp. 

та Lactobacillus spp., які належать до нормальної мікрофлори ротоглотки. 

Враховуючи також те, що препарат Біоспорин проявляє антиалергенну та 

детоксикаційну дії, слід розглянути можливість рекомендувати, за певних показань, 

призначення його в комплексній терапії хворим на туберкульоз легень, як під час прийому 

АМБП, так і після, для відновлення нормофлори слизової оболонки верхніх дихальних 

шляхів. 
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Епідемія мультирезистентного туберкульозу тримає цю недугу на перших щаблях за 

актуальністю серед усіх інфекційних захворювань не тільки в Україні, але й у світі. 

Метою дослідження було оцінити стан чутливості мікобактерій туберкульозу, які 

були виділені з харкотиння хворих на туберкульоз легень, до антимікобактеріальних 

препаратів І-го ряду (АМБП) та виявити тенденцію зміни резистентності впродовж останніх 

шести років. 

Дослідження проводилося стандартним бактеріологічним методом пропорцій на 

щільному поживному середовищі Левенштейна-Єнсена та за допомогою автоматичного 

мікробіологічного аналізатора BD BACTEC MGIT 960 на модифікованому рідкому 

поживному середовищі Міддлбрука. 

За період з 2007 по 2012 роки досліджено чутливість до протитуберкульозних 

препаратів мікобактерій, ізольованих від 1621 хворого на туберкульоз легень. Відмічено, що 

чутливість до усіх препаратів першого ряду поступово збільшувалася з 55,9% у 2007 р. до 

65,4% у 2011 р. 

Відносна кількість штамів резистентних до будь-яких АМБП відповідно зменшилась 

(на 21,5%) — із 44,1 % у 2007 р. до 34,6% у 2011 р. Серед них частка монорезистентних 

штамів збільшилась за цей період з 44,7% до 60,2% з різким падінням цього показника у 

2012 році до рівня 34,6%. А частка мультирезистентних штамів від хворих відповідно 

зменшилась впродовж 2007–2011 років з 19,9 % до 5,9%, тобто в 3,4 рази. Проте в 2012 році 

відносна кількість мультирезистентних штамів зросла більше ніж у два рази, досягнувши 

показника 35,8%. Частка мультирезистентних штамів серед усіх виділених культур також 

мала тенденцію до зростання (на 113,6 %) в 2012 році порівняно з 2011 роком. 

За останній 2012 р. у структурі резистентності штамів M. tuberculosis до АМБП І-го 

ряду в комбінації з будь-якими препаратами, в порівнянні з попереднім 2011 роком, 

відмічається підвищення, числа випадків резистентності до ізоніазиду майже на 68%, до 

рифампіцину в 1,9 рази, етамбутолу – в 2,8 рази та незначне зменшення рівня резистентності 

до стрептоміцину (з 25,6% до 22,5%). 

Отже, у Тернопільській області в 2012 році спостерігається значне зростання кількості 

мультирезистентних штамів мікобактерій туберкульозу в основному за рахунок зменшення 

кількості монорезистентних штамів. У сукупності з ростом резистентності в 1,7–1,9–2,8 рази 

відповідно до ізоніазиду, рифампіцину та етамбутолу це свідчить про суттєве погіршення 

епідемічної ситуації щодо розповсюдження мультирезистентних штамів мікобактерій 

туберкульозу. 
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Ротова порожнина людини є складною відкритою багатокомпонентною екосистемою зі 

специфічними мікробними біоценозами у різних її відділах. Більшість стоматологічних 

захворювань у людей (карієс, захворювання пародонту, захворювання слизової оболонки 

ротової порожнини (СОПР)) виникають тоді, коли формується дисбіоз ротової порожнини, 

як результат багатофакторного впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Для формування 

адекватних профілактичних програм щодо збереження стоматологічного здоров’я необхідно 

знання регіональних особливостей дисбіотичних порушень в ротовій порожнині та причин, 

що це спричиняють.   

Метою нашої роботи було визначення мікробного спектру СОПР у дітей і підлітків. 

Обстежено 170 школярів віком 10-16 років, які за показниками стоматологічного здоров’я 

поділені на дві рівнозначні за віковими і статевими ознаками групи: А1 (контрольна) – 

практично здорові, та А2 – діти з ураженнями твердих тканин зубів і/чи пародонту. 

Використано класичний бактеріологічний метод: виділення, ідентифікація і вивчення 

властивостей виділених штамів мікроорганізмів. 

Вивчення видового складу біоценозів у підлітків з одонтогенною патологією виявило 

значні відмінності асоціацій мікроорганізмів у біотопах від аналогічних показників у 

контрольній групі за рахунок розширення вегетації бактерій роду Stаphylococcus і 

Streptococcus. Так, із клінічного матеріалу зі СОПР і каріозних порожнин було виділено 

шість видів бактерій роду Stаphylococcus: S. aureus (8 штамів), S. haemolyticus (7 штамів), S. 

auricularis (24 штами), S. capitis і S. lentus (по 2 штами), S. schleiferi (1 штам). Із тих же 

біотопів ротової порожнини обстежених школярів виділялися стрептококи, чотири роди яких 

було диференційовано, а 31 штам не вдалося ідентифікувати, оскільки були виявлені 

відмінності від стандартних показників. 

Зазначені вище види роду Streptococcus виявлялися і в групі А1, але для перших трьох 

видів (S. pyogenes, S. mutans, S. faecalis) показники популяційного рівня та пенентрантності 

мікроорганізмів були статистично достовірно нижчими. Так, якщо у групі А1 було виділено 

4 штами S. pyogenes, то у осіб групи А2 їх було виділено 12, для S. mutans - 7 проти 15; для S. 

faecalis – 4 проти 9; недиференційованих видів – 10 проти 11. У той же час, у школярів 

підгрупи А2 суттєво нижчою була кількість види стрептококів, що становлять нормоценоз 

ротової порожнини: Streptococcus mitis, - яких було виявлено 18 штамів проти 40 у групі А1. 

Щодо інших представників родів із групи аеробних грам(+) бактерій, то також були 

виявлені певні особливості. Якщо кількість штамів бактерій роду Stomatococcus spp. у групі 

А2 і А1 становила 10 і 21, то для роду Micrococcus spp., Corynebacterium spp. і Enterococcus 

spp. аналогічні показники були наступними: 10 проти 2; 8 проти 15 і 36 проти 2.  

Таким чином, у підлітків з одонтогенною патологією мав місце дисбактеріоз СОПР, що 

вимагав корекції у розрізі патогенетичного лікування виявленої стоматологічної патології. 
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Інтенсивне вивчення іксодових кліщових бореліозів (ІКБ) засвідчило, що природні 

осередки ІКБ існують у країнах північної півкулі: Європі, Канаді, США, Китаї, Японії. 

Спорадичні випадки серологічно підтвердженого ІКБ реєструються і в південній півкулі 

(Південна Америка, Африка і Австралія). У США в 25 штатах щорічно реєструється близько 

16-18 тис. нових випадків ІКБ (інтенсивний показник – 400-600 на 100 тис. населення), 

частка його становить 91 % у структурі інфекцій, що передаються кровосисними 

членистоногими. ІКБ значно поширений у Скандинавських країнах і країнах Центральної 

Європи – у Європі виявлений у 23 країнах із показниками захворюваності 70-130 на 100 тис. 

нас., а на деяких ендемічних територіях перевищує середньодержавні показники (160-300 на 

100 тис.). На території РФ розміщена найбільша частина світового ареалу ІКБ, який 

сформувався давно із тенденцією до щорічного зростання і періодичністю у 3 роки. ІКБ 

займає стабільно високе рангове місце в структурі природно-осередкових захворювань в 

Україні, де офіційна реєстрація ІКБ введена з 2000 року. Активні природні осередки ІКБ 

виявлені у Львівській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Івано-Франківській, 

Київській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, а також у м. Києві та АР Крим, 

рівень захворюваності на цих територіях суттєво різниться.  

Із геновидом борелій пов’язано щонайменше дві суттєві характеристики 

захворювання: географічне поширення і клінічний перебіг ІКБ – тропності геновидів борелій 

до різних систем і органів пов’язана з розвитком відповідних синдромальних комплексів у 

хворих. Генетична гетерогенність комплексу Borrelia burgdorferi sensu lato є важливим 

фактором у розвитку клінічної маніфестації захворювання, яка неоднакова у різних регіонах 

світу. Хронічний атрофічний дерматит і нейробореліоз більше характерний для Європи, тоді 

як Лайм-артрит – для США; Borrelia burgdorferi sensu stricto найчастіше виділяється у 

північній Америці та Євразії, Borrelia afzelii – у Європі, а Borrelia garinii поширена 

повсюдно. Встановлено антигенне та генетичне розмаїття євразійських штамів ІКБ у 

порівнянні з відносною монотонністю аналогічних властивостей північноамериканських.  

За даними наших досліджень територія заходу України є ендемічною щодо ІКБ, із 

мозаїчністю поширення збудників на різних територіях і з поліморфним клінічним 

перебігом. Так, при обстеженні серологічно в ІФА сироваток крові сезонних гарячкових 

хворих нами підтверджено циркуляцію борелій та визначено показники захворюваності на 

різних територіях, що коливалися в межах (34,9±4,6)-(65,1±4,6) %% і становили у 

середньому 34,7 на 100 тис. населення. Клінічний перебіг ІКБ характеризувався вираженим 

поліморфізмом із ураженням різних систем і органів: травного тракту (79,0±2,4) %, 

сечовидільної системи (69,5±2,7) %, нервової системи (63,5±2,8)%, шкіри (53,3±2,9) %, 

опорно-рухового апарату (37,1±2,8) %, серцево-судинної системи (7,2±1,5) % та ін.  

Наведені дані свідчать про активну циркуляцію різних геновидів борелій на 

ендемічних територіях заходу України, що потребує подальшого моніторингу та 

поглибленого вивчення проблеми. 
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Коксієльоз – природно-осередковий зооантропоноз, збудником якого є Coxiella burnetii, 

продовжує залишатися у центрі уваги у багатьох країнах світу як актуальна 

мультидисциплінарна проблема. На території України коксієльоз прицільно вивчають та 

реєструють від 50-х років минулого століття, що дозволило визначити ендемічні території та 

оцінити медико-соціальне значення цієї інфекційної хвороби. Захворюваність на Ку-гарячку 

в Україні за останні 5 років становила в середньому 0,02 випадки на 100 тис. населення, що 

свідчить про актуальність даної нозології для нашої держави. 

Загальновизнаним є проблеми вибору адекватних методів лабораторної діагностики для 

верифікації випадків захворювань людей на коксієльоз. Два методи, що для більшості 

інфекційних захворювань насьогодні є «золотим стандартом»: культуральних і ПЛР, - не 

можуть бути рекомендовані для виявлення Coxiella burnetii в рутинній практиці, оскільки 

виділення збудника, що належить до 2 групи патогенності, лімітується стандартами 

біобезпеки, а ПЛР – наявністю адекватних праймерів. Вирішальне діагностичне значення 

мають серологічні тести із врахуванням фазових варіацій коксієл, за допомогою яких 

виявляють специфічні антитіла у хворих чи перехворілих Ку-гарячкою. Для цього найбільш 

широко використовують реакцію аглютинації (РА), реакцію зв’язування комплементу (РЗК), 

реакцію непрямої імунофлюоресценції (РНІФ), імуноферментний аналіз (ІФА). Останній 

метод визнаний «золотим стандартом» при верифікації коксієльозу.  

Метою нашої роботи було провести скринінгові серологічні дослідження парних 

сироваток крові хворих на інфекційні захворювання нез’ясованого ґенезу, що за клінічною 

маніфестацією не виключали ймовірності зараження пацієнтів Coxiella burnetii, для 

з’ясування  факту наявності коксієльозу людей у районі дослідження, що до наших 

досліджень вважався вільним від Ку-гарячки. 

Дослідження проведені за стандартами госпітального нагляду при моніторингу за 

збудниками особливо небезпечних інфекцій та засад біоетики. Сироватки крові відбиралися 

в момент госпіталізації хворих і через 2-3 тижні від того. Лабораторну верифікацію 

проведено в ІФА з використанням тест-систем PanBio, Australia. 

За результатами обстеження на коксієльоз парних сироваток 282 хворих, які лікувалися 

у інфекційному відділенні ЦРЛ, діагноз «Ку-гарячка» було серологічно підтверджено у 119 

осіб, що складало (42,2±2,5) % від усіх обстежених пацієнтів. Антитіла до Coxiella burnetii в 

першій сироватці крові  було виявлено у (65,5±4,4) % серопозитивних осіб, а решта – у 

другій сироватці крові хворих. Наші дані співпадають із результатами інших авторів, які 

також зазначають пізню специфічну імунну відповідь при цьому захворюванні у людей. 

Таким чином, відсутність настороженості лікарів і налагодженої лабораторної 

діагностики є причиною несвоєчасності верифікації коксієльозу у людей навіть у районах з 

високими показниками активності епізоото-епідемічного процесу. Серологічна діагностика є 

оптимальним методом верифікації діагнозу коксієльозу як з економічної точки зору, так і з 

доступності досліджень в лікувально-профілактичних закладах. 
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На теперішній час хронічна інфекція, викликана Helicobacter pylori (H. pylori), 

вважається однією з найпоширеніших як у розвинених країнах (до 50% населення), так і в 

країнах, що розвиваються (до 90%). За даними нещодавніх досліджень понад 70% дорослого 

населення України інфіковано H. pylori. В даний час доведено, що хелікобактерна інфекція є 

основним етіологічним чинником первинного гастриту у дітей і дорослих, і була виявлена 

значуща кореляція між H. pylori-асоційованим гастритом і виразковою хворобою, особливо 

дванадцятипалої кишки. Рак шлунка і лімфопроліферативні шлункові захворювання, 

особливо Malt-лімфоми, також були співвіднесені з хелікобактеріозом. Нещодавно було 

повідомлено про корекцію рефрактерної залізодефіцитної анемії після ерадикації Н. рylori.  

Надійний тест для виявлення цієї інфекції має вирішальне значення. Інвазивні тести для 

виявлення H. pylori потребують виконання гастродуоденоскопії з прицільною біопсією для 

взяття матеріалу для діагностики. Дихальний уреазний тест, що є неінвазивним, не потребує 

виконання ендоскопії, його простіше виконати, але для нього потрібне відповідне 

обладнання. Але жоден з доступних тестів не підходить для всіх ситуацій, кожний з яких має 

свої недоліки і переваги. Тому метою нашої роботи було порівняння ефективності двох 

інвазивних тестів (бактеріологічного, швидкого уреазного тесту (ШУТ) і одного 

неінвазивного – дихального уреазного тесту (ДУТ), для виявлення хелікобактеріозу у 

населення м. Вінниці та Вінницького району. 

Було обстежено 52 чоловік жителів м. Вінниці та Вінницького району, що мали 

диспепсичні скарги. Всі хворі проходили діагностичну ендоскопію верхніх відділів 

шлунково-кишкового тракту з біопсією слизової шлунка. З дослідження виключались 

пацієнти, які приймали протимікробні засоби на протязі 4 тижнів до обстеження, інгібітори 

протонової помпи та антисекреторні засоби – на протязі 3 тижнів до обстеження. Біоптати 

були взяті з антрального відділу з ділянки приблизно 2 см від пілоричного каналу для ШУТ 

(2 фрагменти) і посіву (2 фрагменти). Чутливість, специфічність, позитивні і негативні 

прогностичні значення були розраховані для кожного методу, враховуючи будь-яку 

комбінацію з 2-х позитивних результатів в якості «золотого стандарту». Q-тест Кокрана був 

використаний для вивчення узгодження позитивних і негативних результатів.  

Специфічність тестів була наступною: мікробіологічний (100%, 95% ДІ 92%-100%), 

ШУТ (91%, 95% довірчий інтервал (ДІ) 87%-95%), ДУТ (90%, 95% ДІ 88%-94%). Найвищу 

чутливість мав ШУТ (97%, 95% ДІ 90%-99%), далі: ДУТ (92%, 95% ДІ 87%-97%) і 

культивування (82%, 95% ДІ 78%-90%). Найбільша відповідність була серед інвазивних 

методів: 91% - між культивуваням та ШУТ, 86% - між культивуванням і ДУТ, і 84% між 

ШУТ і ДУТ (р< 0,05). 

Інвазивні тести вважаються золотим стандартом, але методи, засновані на біопсії, 

можуть постраждати від помилки вибірки, через неоднорідний розподіл H. pylori по слизовій 

шлунка і низьку концентрацію бактерій у біоптатах. Культивування з відмінною 

специфічністю (100%) має низьку чутливість, і тому жоден тест не може бути використаний 

як золотий стандарт.  

Таким чином результати дослідження показують, що в якості «золотого стандарту» 

потрібно використовувати комбінацію двох інвазивних тестів (культивування і ШУТ) або 

одного інвазивного і одного неінвазивного тесту (культивування і ДУТ або ШУТ і ДУТ), що 

дає відмінні чутливість, специфічність і точність з широкими довірчими інтервалами. 
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В останні роки все більшого клініко-епідеміологічного значення мікробних уражень 

слизової оболонки набувають штами, які демонструють перехресну резистентність до 

антисептиків і антибіотиків. Особливого значення мають полірезистентні госпітальні штами, 

які легко контамінують хворих, що приймають імуносупресивні препарати. Застосування 

антимікробних композицій, що містять антисептики з різним механізмом дії, є пріоритетним 

напрямком пошуку нових шляхів різнопланового впливу на мікробні клітини з метою 

подолання або попередження механізмів формування резистентності. Вимоги до лікувальних 

антимікробних композицій включають бажану протизапальну, місцеву імуностимулюючу 

або регенеруючу дію. Дані властивості притаманні природним рослинним ефірним оліям, які 

містять антимікробні сполуки і мають позитивну місцеву дію на запальні тканини 

Позитивний ефект застосування ефірних олій для лікування запальних процесів слизових 

оболонок, а також виражена протигрибкова дія знайшли застосування в лікуванні 

кандидозних уражень слизової оболонки в гінекологічній і стоматологічній практиці. 

Метою дослідження було вивчити протимікробні властивості ряду ефірних олій; 

визначити їх взаємодію з антисептиком декаметоксином. В роботі проведено вивчення 

антимікробних властивостей ефірних олій чайного дерева, гвоздики, герані, лаванди, м’яти, 

розмарину і кропу при комбінованому застосуванні їх з розчинами декаметоксину, які 

використовують для обробки слизових оболонок (Декасан®), на клінічні та музейні штами 

S.aureus, E.coli, P.aeruginosa та C.albicans. В роботі використовували диско-дифузійний та 

суспензійний тести для оцінки чутливості мікроорганізмів до антимікробних сполук та 

складів. Найбільшу чутливість до дії ефірних олій виявили гриби роду Candida. 

Ефективними для знезараження виявились ефірні олії гвоздики, чайного дерева, м’яти 

перцевої і кропу. Достатньо високу чутливість до дії ефірних олій мали штами S.aureus: 

найбільшу чутливість вони виявили до ефірних олій чайного дерева і гвоздики, але були 

стійкими до антимікробних сполук олій м’яти перцевої і кропу. Ефірні олії чайного дерева і 

гвоздики  також продемонстрували високі протимікробні властивості щодо штамів E.coli, на 

відміну від інших сполук, використаних в дослідженні, до яких вони виявились помірно-

чутливими або стійкими. Найбільша стійкість до дії природних антисептиків була 

притаманна штамам P.aeruginosa, які мали помірну чутливість тільки до ефірної олії 

розмарину.  

Взаємопотенціюючий протимікробний ефект четвертинних амонієвих сполук і 

природних антисептиків у складі ефірних олій було чітко простежено щодо штамів E.coli та 

C.albicans, який проявлявся у скороченні термінів знезараження культур. Резистентність до 

дії олій виявили штами P.aeruginosa, які мали чутливість тільки до олії розмарину.  

Враховуючи синергічну антимікробну дію антисептика декаметоксину і ефірних олій 

чайного дерева, гвоздики, розмарину, герані, кропу та м’яти перцевої на клінічні та референc 

штами Candida, E.coli та інші збудники мікробних інфекцій слизових оболонок, а також 

позитивний місцевий протизапальний ефект, доцільна подальша розробка комбінованих 

антимікробних лікувально-профілактичних препаратів. 
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Посилення антигенного тиску на людину в умовах техногенного забруднення повітря – 

важлива проблема промислових міст. Постійний контакт слизової оболонки (СО) носа 

людини з надмірною кількістю різноманітних антигенів вимагає значного напруження у 

функціонуванні багатьох імунних механізмів. В таких умовах можливі порушення 

нормального співіснування мікробіоти і мукозального імунітету СО носа.  

Мета роботи полягала у характеристиці морфофункціональних, мікробіологічних та 

імунологічних показників СО носа в умовах техногенного навантаження. 

Досліджувались зразки біологічного матеріалу, отриманого зі СО дистального відділу 

нижньої носової раковини 129 практично здорових мешканців м. Запоріжжя, юнацького віку: 

36 зразків від мешканців умовно чистих районів і 93 зразки від мешканців умовно брудних 

районів м. Запоріжжя. Дослідження мікробіоти проводили на поживні середовища фірми 

«BioMerieux», Франція. Ідентифікували виділені мікроорганізми з використанням 

діагностичних наборів API Staph, API 20 Strep, API Candida фірми “BioMerieux”. 

Резистентність до антибіотиків (АБ) виявляли за методом Бауер-Кірбі. Фенотипи 

резистентності визначали за допомогою програми WHONET-5,5 (Copyright© 1989-2008 

World Health Organization). При аналізі риноцитограми окрім ступеня зрілості епітеліоцитів, 

визначали середній показник деструкції (СПД) і співвідношення кількості епітеліальних 

клітин до кількості гранулоцитів (Еп/L). Функціональну активність клітин СО носу 

характеризували на основі даних імуноцитофлюоресцентного виявлення антигенних 

маркерів TLR-2 і TLR-4, LMP-2 і Nf-kB. Статистичну обробку отриманих даних проводили 

методами непараметричної статистики із застосуванням програми “Statistica-6,1”. 

У СО носа мешканців м. Запоріжжя постійними таксонами є коагулазо-негативні 

стафілококи (КНС) з індексом постійності >50%, додатковими – коагулазо-позитивні 

стафілококи (КПС) (>25%) і випадковими таксонами – Candida albicans і умовно-патогенні 

стрептококи (<25%). Проживання в умовно брудних районах м. Запоріжжя позначається на 

посиленні екологічної ролі C. аlbicans у складі мікробіоценозу оболонки носу і цей таксон 

стає додатковим з індексом постійності >25%. Серед КНС >40% ізолятів проявляють 

пеніциліназну активність і >45% цих стафілококів проявляють фенотип mecA, тоді як серед 

КПС >50,0% ізолятів проявляють пеніциліназну активність і >25% проявляють фенотип 

mecA. Дикий фенотип резистентності до аміноглікозидів мають >25% КНС, >45% мають 

фенотип К, >20,0% КПС проявляють дикий фенотип і >45,0% - фенотип К. Фенотип L 

резистентності до групи MLS (макроліди, лінкозаміди, стрептограміни) мають >50,0% КПС, 

близько 25% мають фенотип MLSb і 10% - фенотип MLSb/c, серед КНС >35% мають 

фенотип L, >30% проявляють фенотип MLSb і близько15% - фенотип MLSb/с. Вміст 

гранулоцитів СО був більшим за 10%. Значення СПД у мешканців «брудних» районів був 

достовірно в 1,3 рази більшим, а співвідношення Еп/L – у 1,8 рази меншим порівняно з 

мешканцями «чистих» районів. В групі мешканців «брудних» районів епітеліальні клітини 

мали достовірно більшу кількість TLR-2+, LMP-2+ і Nf-κB+ і меншу кількість TLR-4+ 

порівняно мешканцями «чистих» районів. Виявлено дисбаланс у системі LMP-2 –  Nf-κB 

гранулоцитів СО мешканців «брудних» районів можна пояснити впливом факторів 

техногенного навантаження, а також зміною функцій імунних протеасом клітин СО носа під 

дією ксенобіотиків та існуванням інших альтернативних шляхів активації Nf-κB. 
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На підставі експериментального та клінічного дослідження кількісних та 

функціональних закономірностей перебігу та регуляції поствакцинального процесу на рівні 

центральних та периферичних лімфоїдних органів, імунного та ендокринного статусу, 

клітинних та молекулярних імунних перебудов виявлено фактори, пов’язані з формуванням 

напруженого довготривалого імунітету у здорових та імунокомпрометованих дітей різного 

віку під впливом різних типів вакцин; запропоновано і доведено ефективність 

імуномодуляторів цілеспрямованої дії, адресованих порушеним ланкам імунітету дітей, що 

часто хворіють на ГРЗ, щодо відтворення в них повноцінної імунної відповіді на щеплення. 

Рівень специфічних антитіл, що продукуються при щепленні осіб різного віку та 

тривалість їх перебування у крові знаходяться у прямій залежності від ступеня реакції 

імунокомпетентних клітин на вакцинний антиген/антигени. На АДП-М та корову вакцини 

формується напружений довготривалий імунітет, при цьому у Т-, В- та фагоцитарній ланках 

відбуваються більш суттєві зрушення, ніж на протигрипозну та стафілококову вакцини 

(р<0,05). Формування напруженого імунітету пов’язано з підвищенням у периферійній крові 

вмісту Т-регуляторних клітин CD4+ CD25+ (р<0,05), проліферативної активності лімфоцитів 

(р<0,05), фагоцитарної та біоцидної здатності фагоцитів (р<0,05), вмісту ІЛ-1β, ІЛ-2, ІЛ-15, 

ІЛ-21 у сироватці крові (р<0,05).  

Прогностичними критеріями ефективності імунізації і формування напруженого 

довгострокового імунітету віку можуть слугувати: 

в часовому інтервалі 7 діб - 1 місяць після щеплення - посилення показників 

фагоцитозу (збільшення НСТ-тесту (р<0,05), зниження біоцидності (р<0,05)), підвищення  

концентрації ІЛ-1β, ІЛ-2, ІЛ-15(р˂0,05), збільшення вмісту Т-регуляторних клітин CD4+ 

CD25+ (р<0,05),  підвищення рівня спонтанної та ФГА-індукованої РБТЛ (р<0,05), 

підвищення кількості типів експресуємих на ММК, Т- та В-лімфоцитах TLR та щільності їх 

експресії (р<0,05); через 1 місяць після щеплення - підвищення концентрації ІЛ-21 (р<0,05); в 

інтервалі 1-3 місяця – підвищення кількості ТСМ- та ВМ-клітин (р<0,05).  

Значний відсоток раніше вакцинованих дітей, що часто хворіють, не мають у сироватці 

крові антитіл до збудників керованих інфекцій у захисних рівнях: 52% 6-річних ДЧХ та 51% 

12-річних ДЧХ - до кору; 41% та 37% відповідно – до дифтерії; 27% та 23% відповідно – до 

правця. Низький рівень стану специфічного імунітету у ДЧХ корелює з зниженими 

показниками загального імунітету: низькою поглинальною та біоцидною активністю 

лейкоцитів крові (р<0,05), низькою проліферативною здатністю лімфоцитів (р<0,05), 

наявністю малої кількості моноцитарно-макрофагальних клітин, що експресують у високій 

щільності TLR- та HLA-DR-молекули та слабкою продукцією ІЛ-2, ІЛ-15, ІЛ-21 (р<0,05).  

Вакцинація ДЧХ на тлі прийому рибосомального імуномодулятора призводить до 

підвищення рівня продукції специфічних антитіл до значень здорових осіб, подовжує термін 

їх перебування у сироватці крові (р<0,05), стимулює синтез αІНФ та γІНФ (р<0,05). Прийом 

імуномодуляторів в процесі щеплення знижує удвічі на протязі року захворюваність дітей на 

ОРЗ (р<0,05). 
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В залежності від концентрації феноли можуть проявляти бактеріостатичний або 

бактерицидний ефект, більшість з них активні щодо мікроорганізмів кокової і кишкової 

груп, мікобактерій туберкульозу, грибів. Одним з характерних властивостей похідних 

фенолу є їх слабокислотний характер, висока розчинність в жирах і незначна – у воді. Тому 

оптимальними дезінфекційними системами, виготовленими на основі фенолів, багато років 

використовувалися мильні або масляні їх розчини і емульсії. Крезол та крезил-крезоти (т.зв. 

«нейтральні масла»), сапокарбол, креолін та інші нижчі гомологи фенолу виявилися дуже 

активними по відношенню до гноєрідних коків, ентеробактерій, грибів, деяких вірусів, 

рикетсій і мікоплазм. Слід відзначити підвищення протимікробної дії з подовженням 

алкільного ланцюга. Алкілфеноли, що містять нерозгалужений ланцюг, значно активніші в 

порівнянні з ізомерними сполуками, що містять вторинні і третинні угруповання. У той же 

час, антибактеріальна та протигрибкова їх дія мало залежить від положення алкільних 

замісників в бензольному кільці; введення в молекулу фенолу галогенів зазвичай 

супроводжується підвищенням активності щодо мікроорганізмів. 

Неоднозначно різними авторами оцінюється протимікробна активність багатоатомних 

фенолів. Резорцин, пірокатехін, гідрохінон та інші двоатомні феноли характеризуються 

невисокими фенольними коефіцієнтами (наприклад, резорцин – С6Н4(ОН)2 – в 3 рази 

слабкіше фенолу). Введення в молекулу двохатомних фенолів алкільних замісників значно 

підвищує їх інгібуючу дію у відношенні до мікробів кокової і кишкової груп. На відміну від 

алкільних гомологів двохатомних фенолів, у моноефірів резорцину з однією вільною 

гідроксигрупою та ізомерних їм алкілрезорцинів з двома вільними гідроксигрупами 

активність приблизно однакова. Зазначене дозволило зробити висновок, що для 

забезпечення протимікробної активності фенольних сполук цілком достатня наявність в 

молекулі одного гідроксилу. 

Протимікробною дією володіють феноли, що містять у своїй структурі два фенільних 

радикала (бісфеноли), і деякі їх похідні. Встановлено суттєвий вплив взаємного 

розташування гідроксигруп на біологічну активність бісфенолів, причому галогенування цих 

сполук помітно підсилює її.  

Важливою властивістю багатьох похідних фенолу, визначальним їх приналежність до 

дезінфектантів, є досить виражена антимікробна дія у присутності органічних речовин.  

Відомо про протигельмітну активність похідних фенолу та інсектицидну їх дію. В 

якості лікарських препаратів фенольні сполуки використовуються в терапевтичній, 

хірургічній та нейрохірургічній клініках, в ортопедії і травматології, онкології та ін.  

Механізму протимікробної дії похідних фенолу, аналогічних за структурою 

алкілфенолам і галогензаміщеним його гомологам, присвячені лише одиничні дослідження. 
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Головним завданням нашої роботи було вивчення особливостей змін показників 

клітинного імунітету та неспецифічної резистентності у дітей, що хворіють на гострі форми 

інфекційного мононуклеозу. 

Матеріали та методи. Об’єктом дослідження була периферична кров та сироватка 64 

хворих з інфекційними захворюваннями герпесвірусної етіології та 38 епізодично хворіючих 

дітей, що перебували на лікуванні у дитячій інфекційній лікарні № 8 м. Харкова. 

Мононуклеарні лейкоцити одержували з периферичної крові у градієнті щільності фіколу-

верографіну 1,077. Популяційний та субпопуляційний вміст лімфоцитів периферичної крові 

визначали за допомогою діагностикуму еритроцитарного для виявлення субпопуляцій Т- і В-

лімфоцитів людини: CD3, CD4, CD8, CD16, CD21 фірми Тов НВЛ «Гранум», Харків. 

Фагоцитарну активність лейкоцитів крові оцінювали за їх здатністю поглинати часточки 

латексу [21]. У пофарбованих за Романовським-Гімзе препаратах підраховували 200 клітин, 

визначаючи з них число клітин, які фагоцитували (фагоцитарний індекс – ФІ). 

Концентрацію циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у сироватці крові визначали 

методом селективної преципітації поліетиленгліколю-3500 та -7000. 

Отримані результати. Кількість CD3+- (загальна кількість Т-лімфоцитів) та CD8+-

клітин у молодшій віковій групі достовірно  перевищувала аналогічний показник 

контрольної групи. Кількість CD4+-клітин та CD16+-клітин (природних кілерів) в обох 

групах дітей, хворих на ІМ, вірогідно не відрізнялася від аналогічних показників здорових 

осіб. Імунорегуляторний індекс CD4/CD8 виявився достовірно зниженим у молодшій групі 

хворих на ІМ. У межах норми перебували в обох групах хворих на ІМ дітей показники В-

лімфоцитів зрілих субпопуляцій. Вміст ЦІК виявився достовірно підвищеним в обох групах 

пацієнтів з ІМ. Поряд з тим було відмічено падіння активності системи комплементу. 

Дослідженнями реакції зв’язування комплементу щодо низки бактеріальних та вірусних 

антигенів було показано гостре його споживання щодо  АГ ВПГ 1-2 у хворих на ІМ обох 

груп, що скісно свідчить про високе затребування білків комплементу для формування ЦІК 

при герпесвірусних інфекціях взагалі. Така реакція зазвичай спостерігається при гострих 

вірусних інфекціях з імунокомплексними ефектами та зниженням активності комплементу, 

про що свідчать вищенаведені дані 

Висновки. Таким чином, за нашими спостереженнями, імунологічними 

характеристиками гострої форми інфекційного мононуклеозу є підвищення абсолютної 

кількості лейкоцитів, загальної кількості Т-лімфоцитів та CD8+ (цитотоксичних) Т-

лімфоцитів (які часто ідентифікуються у препаратах крові як «атипові мононуклеари») на 

фоні зниження імунорегуляторного індексу CD4/CD8 та активності системи білків 

комплементу. 
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Широке розповсюдження штамів умовно-патогенних бактерій, що мають стійкість до 

антибіотиків, створює значні труднощі у підборі антибіотичних препаратів для лікування 

інфекційних захворювань. Останнім часом ситуація значно ускладнилася тим, що умовно-

патогенні бактерії, знаходячись у макроорганізмі, можуть утворювати складні асоціації, 

знані як біоплівки. В цілому ряді досліджень встановлено, що у складі біоплівок 

резистентність до антибіотиків підвищується на декілька порядків. 

У зв’язку з тим, що за допомогою антибіотичних препаратів не завжди досягається 

ефективність у лікуванні захворювань, необхідним стає застосування у комплексі з ними 

інших лікарських препаратів. Альтернативою по відношенню до антибіотиків і 

хіміотерапевтичних препаратів є лікувальні препарати бактеріофагів з широким спектром 

антимікробної активності, що пригнічують як чутливі, так і антибіотикостійкі бактерії. 

Виникнення у бактерій стійкості до антибіотиків не впливає на їх чутливість до 

бактеріофагів, тому останні часто активні навіть щодо полірезистентної госпітальної 

мікрофлори. 

Одними з найбільш відомих умовно-патогенних мікроорганізмів, що здатні до 

утворення біоплівок, є стафілококи. Здатність їх до плівкоутворення, ймовірно, є 

найважливішим фактором вірулентності при розвитку хронічної форми інфекції. 

Метою досліджень було визначити чутливість плівкоутворюючих штамів стафілококів 

до протимікробних препаратів та комерційних препаратів бактеріофагів. 

Було досліджено 8 клінічних штамів S. aureus, що були здатні до утворення біоплівок. 

Їх чутливість до протимікробних препаратів визначали з використанням диск-дифузійного 

методу. 

Встановлено, що серед штамів S. aureus чутливими були до: бензилпеніциліну – 25%; 

цефалотину, цефазоліну та цефалексину – 100%, цефуроксиму та цефотаксиму – 25%, 

цефтриаксону – 75%; іміпенему – 100%; азитроміцину та рокситроміцину – 37,5%; 

доксицикліну – 87,5%; нетилміцину – 100%, амікацину – 75%; лінкоміцину – 37,5%, 

кліндаміцину – 75%; ванкоміцину – 37,5%; офлоксацину – 100%; ципрофлоксацину – 87,5%; 

лінезоліду – 100%. Найменша чутливість була до пеніциліну та еритроміцину (25%). 

Найбільш ефективним проти вивчених штамів виявився бактеріофаг стафілококовий 

рідкий (37,5% ізолятів). До інтесті-бактеріофагу рідкого чутливими були 25% ізолятів, до 

піобактеріофагу полівалентного – 12,5%, тобто клінічні штами проявили значну стійкість до 

препаратів лікувальних бактеріофагів. Також було вивчено вплив використаних препаратів 

бактеріофагів на плівкоутворення S. aureus. Встановлено, що плівкоутворення у 2 штамів 

пригнічувалося усіма препаратами бактеріофагів, а ще у 2 – бактеріофагом стафілококовим 

рідким та піобактеріофагом полівалентним. 

Таким чином, з огляду на те, що використані лікарські препарати бактеріофагів здатні 

викликати лізис як планктонних, так і плівкових культур і, з урахуванням певної 

обмеженості вказаних препаратів, необхідним є проведення подальшого пошуку фагів, які 

будуть більш ефективними у відношенні плівкоутворюючих штамів. Доцільним є вивчення 

можливої кореляції стійкості до антибіотиків та чутливості до препаратів бактеріофагів. Крім 

того необхідним є продовження дослідження стійкості до антибіотиків серед виділених 

клінічних штамів з метою моніторингу поширення резистентності до них.  
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Штами з класичним типом резистентності можуть бути як гомо- так і 

гетерогенними за типом експресії генів резистентності. При гомогенному типі експресії 

практично всі мікробні клітини проявляють резистентність у стандартних in vitro тестах, в 

той час як при гетерогенному типі невелика кількість клітин проявляє фенотипову 

резистентність. 

У зв’язку з цим мета нашої роботи – визначення гетерогенності популяції 

стафілококів за ознакою метицилінорезистентності методом відбитків. 

Об’єктом дослідження були 11 клінічних ізолятів стафілококів з різними 

рівнями стійкості до оксациліну: S. aureus №1 – МІК 0,5 мкг/мл, S. aureus №2 – 1,0 мкг/мл, S. 

haemolyticus №3 – 2,0 мкг/мл, S. aureus №4 – 4,0 мкг/мл, S. epidermidis №5 - 4,0 мкг/мл, S. 

epidermidis №6 - МІК 8 мкг/мл, S. aureus №7 - МІК 16 мкг/мл, S. aureus №8 - МІК 32 мкг/мл, 

S. aureus №9 - МІК 64 мкг/мл, S. aureus №10 - МІК 128 мкг/мл.  

Кількість колоній, які виросли на чашках-репликах з різною концентрацією 

антибіотика відповідало кількості клітин у популяції, стійких до цієї концентрації 

оксациліну, і визначалась в відсотках від числа колоній на чашці без препарату.  

Визначено, що популяції всіх штамів гетерогенні за ознакою 

метицилінорезистентності. При різних концентраціях антибіотику виявлено ріст клітин 

популяції стафілококів в 75-99 % випадках. В популяції стафілококів з високим рівнем 

стійкості до оксациліну кількість клітин, чутливих до антибіотику в концентрації 0,25 

мкг/мл, складала не більше 1 %, в той час як серед штамів з низьким та середнім рівнем 

стійкості кількість таких клітин досягало 11 %. 

Отже, серед штамів S. aureus, які віднесені за результатами дослідження до 

метициліночутливих або помірно-стійких, близько 11 % клітин популяції мають здатність 

«переживати» порогові значення оксациліну (МІК більше 4 мкг/мл). Наявність такої 

гетерогенності здатна формувати метицилінорезистентність у циркулюючих позалікарняних 

штамів. Широке застосування β-лактамних антибіотиків для лікування хворих 

стафілококовою інфекцією призводить до селективного пригнічення чутливої частини 

популяції і формуванню метицилінорезистентних субпопуляцій.  
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Вступ. Питома вага наркозалежних осіб, які офіційно стоять на обліках, збільшилася з 

0,18% від загальної кількості населення України у 2001 році до 0,33% – у 2013 році. 

Насправді ці цифри в багато разів більші. За результатами деяких досліджень, в Україні 

реальна кількість споживачів наркотиків перевищує 500 тис. осіб.  

Мета. Вивчення етіологічної картини актуальних інфекційних хвороб наркозалежних – 

пацієнтів Закарпатського обласного наркологічного диспансеру. 

Матеріали і методи дослідження. В роботі використані класичні і сучасні методи 

мікробіологічних , імунологічних, статистичних досліджень. 

Результати та їх обговорення. Наркотично залежні особи – це значний прошарок 

населення зі своїми фізіологічними, маргінальними та іншими особливостями. Відповідно до 

норм національного та міжнародного законодавства наркотична залежність розглядається як 

хвороба і саме це є однією з основних об’єктивних ознак зазначеної соціальної групи людей. 

Офіційно, під диспансерним наглядом в Закарпатському обласному наркологічному 

диспансері, станом на 01.01.2013 р. знаходиться 224 особи з наркозалежністю, з них 

споживачі ін’єкційних наркотиків –142 , з яких 101 – люди від 15 до 35 років. В Ужгороді під 

диспансерним наглядом перебувають 120 осіб з наркозалежністю, з них споживачі 

ін’єкційних наркотиків – 68 осіб, з яких 43 людей від 15 до 35 років. Показник поширеності 

наркоманії в Ужгороді перевищує середньо обласний показник, майже у шість разів – 10,4 на 

10 тис. населення, при середньо обласному показникові 1,8 на 10 тис. населення. Крім 

наркотичної залежності члени цієї соціальної групи масово потерпають від інших супутніх 

хвороб, пов’язаних з ін’єкційним вживанням наркотиків, – перш за все інфекція ВІЛ/СНІДу, 

гепатити, туберкульоз, тощо. Частка споживачів ін’єкційних наркотиків у загальній масі 

ВІЛ-інфікованих становить близько 70%. Як свідчить статистика, відсоток наркотично 

залежних у нових випадках ВІЛ-інфікування поступово знижується, проте абсолютна 

кількість нових випадків ВІЛ серед цієї категорії осіб зростає. 

Наслідки наркоманії в першу чергу позначаються на здоров’ї наркозалежного. В 

результаті прийому дурманних речовин спостерігали порушення психіки, виникнення 

імпотенції, наркоман ніколи не зможе подарувати світу здорове потомство, вірогідність 

народження дітей із генетичними порушеннями і каліцтвами у наркоманів практично 

стовідсоткове. 

Висновки. На підставі наявних матеріалів можна зробити висновок, що 

співвідношення чоловіків і жінок становить приблизно 1 : 3. Основними супутніми 

захворюваннями діагностовано гепатит В, С, туберкульоз та ВІЛ інфекцію. Більшість 

пацієнтів  люди віком 26-40 років. Абсолютна більшість тих, хто лікувався, – залежні від 

опіоїдів. Цей показник відповідає даним МЗ України, відповідно до яких зі всіх 

наркозалежних кількість споживачів опіоїдів складає понад 90%. 
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Стан клітинної культури, яка застосовується для первинного виділення збудника 

хламідіозів, має вирішальне значення. Важливе значення для успішного виділення 

мікроорганізму має використання належного транспортного середовища. В своїх 

дослідженнях для транспортування інфекційного матеріалу, ми використовували 

середовище 199 з 5-10% вмістом ETC та 5% 40мМ розчину глюкози та антибіотики у 

концентрації: гентаміцин – 30 мкг/мл, ванкоміцин – 150 мкг/мл та амфотеріцин В – 2,5 

мкг/мл, замість традиційного поживного середовища на основі сахарозо-фосфатного буфера. 

З метою отримання клітинного моношару з найменшою кількістю пошкоджених 

клітин ми використовували метод обробки клітин розчином альбуциду (30 мг/мл) замість 

класичного способу. Це підтверджено збільшенням мітотичного індексу клітин, що свідчить 

про більш інтенсивні процеси проліферації. Внаслідок цього клітини усіх ліній раніше 

формували суцільний моношар у порівнянні з клітинами, обробленими за класичною 

методикою. Крім того знизилась кількість клітин, у яких спостерігалась вакуолізованість 

цитоплазми, вирости клітинної мембрани та деформовані ядра. Така культура виявилася 

найбільш оптимальною для діагностичного виділення збудника. 

Для стимуляції розмноження мікроорганізму у клітинах та підвищення їх адсорбції на 

моношар ми обрали метод обробки моношару клітин L-цистеїном. Застосування L-цистеїну 

у концентрації 2,5-3,0 мкг/мл не спричиняло вакуолізацію клітин, токсично не впливало на 

моношар, а сприяло збільшенню інфікування клітинної культури при діагностичному 

виділенню хламідій з клінічних зразків у 3-4 рази, та у наступних пасажах в 5-6 разів . 

Співробітниками лабораторії хламідіозів проведені дослідження про можливість 

сумісного послідовного використання перещеплюваних клітинних ліній та курячих 

ембріонів, що розвиваються, з метою збільшення біомаси збудника та підтримання його 

життєздатності у подальших пасажах як на культурах клітин, так і на курячих ембріонах. 

Таким чином, використання запропонованого нами транспортного середовища, 

розчину альбуциду (30 мг/мл), цистеїну (2,5 мкг/мл) та методу сумісного послідовного 

використання перещеплюваних клітинних ліній та курячих ембріонів, що розвиваються, 

дозволить розширити спектр виділення збудників хламідіозу із сечостатевих та 

екстрагенітальних осередків від хворих. 
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Діагностика та лікування хламідіозів представляють певні складнощі. При 

лабораторних дослідженнях не завжди вдається виявити збудника, а результати 

діагностування за визначенням різних маркерів хламідій можуть давати як хибнопозитивні 

так і хибнонегативні відповіді. З метою виявлення хламідій в біологічному матеріалі було 

проведено порівняльний аналіз ефективності застосування певних методів лабораторної 

діагностики. Матеріал досліджували із використанням прямої мікроскопії забарвлених 

препаратів, імунофлюоресценції, імунохроматографії, а також полімеразної ланцюгової 

реакції. За результатами аналізу біологічного матеріалу за методом прямої мікроскопії 

відповіді для 51% зразків були визнані сумнівними, вони були направлені на додаткове 

дослідження за методом імунофлуоресцентного аналізу. Ще у 9,9% зразках при мікроскопії 

взагалі не виявлено присутності хламідій. Ці зразки клінічного матеріалу додатково були 

проаналізовані іншими методами. При дослідженні зразків імунофлюоресцентним методом, 

які при світловій мікроскопії давали сумнівні результати визначено, що 70,4% зразків 

давали реакцію на 3 або 4 плюси, що підтверджувало наявність хламідійної інфекції. 

Сумнівні зразки були додатково досліджені із застосуванням методу полімеразної 

ланцюгової реакції (ПЛР), за допомогою якого позитивну відповідь на наявність хламідій 

дістали ще 60,9% зразків, які було визначено як негативні у імунохроматографічному 

дослідженні. За допомогою імунохроматографічного експрес-діагностичного тесту було 

досліджено зразки, які виявилися негативними при мікроскопії біологічного матеріалу. Цим 

методом додатково було визнано позитивними ще 26,3% зразків. Сумнівних відповідей не 

було. Для негативних відповідей було сформульовано висновок про необхідність пошуку 

іншого збудника. При проведенні ретроспективного аналізу даних за 2011-2012 рр. 

встановлено, що світлова мікроскопія дає можливість виявити хламідії в 55% дослідженого 

матеріалу, що звичайно не є достатнім для діагностики. У підтверджуючих дослідженнях 

показано, що не менше 16% результатів були хибнонегативними. При застосуванні 

імунохроматографії було додатково виявлено хламідії в 16% випадків. Цей метод є 

високоефективним, наступна його верифікація із застосуванням методу ПЛР показала 

додаткове виявлення хламідій ще у 3,4% зразків, що може свідчити про підпорогову 

кількість матеріалу або швидше про неправильний його забір. Імунофлюоресценція 

дозволила виявити хламідії ще у 30,9% зразків після звичайної світлової мікроскопії. 

Найбільшу різницю у ефективності методів було визначено для методу ПЛР, за допомогою 

якого була виявлена наявність хламідійної інфекції на 41,7% більше. Аналізуючи дані про 

ефективність різних методів виявлення хламідій маємо відмітити, що найбільш 

ефективними є специфічні методи аналізу. Так, метод ПЛР дозволив виявити збудників 

хламідійних інфекцій в усіх випадках навіть при мінімальній кількості геномної ДНК. 

Метод світлової мікроскопії був найменш ефективним, так як отримання за його допомогою 

інформації можливе лише за умов достатньої кількості хламідій на препараті, а також при 

відповідній підготовці персоналу. Імунологічні методи більш чутливі через їх специфічність 

і зменшення участі дослідника у оцінці результату, однак і для них є необхідність у 

находженні шуканого антигену у матеріалі у певній пороговій кількості, нижче якої тест-

система не дає відповіді. Таким чином, можна заключити, що провідним напрямком в 

дослідженні хламідіозу є молекулярно-біологічні методи індикації та ідентифікації хламідій 

– ПЛР, аналіз поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів, секвенування ДНК та інші.  
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За даними літератури і нашими спостереженнями із року в рік зростає роль 

неспорових анаеробних збудників як етіологічного фактору при гнійно-запальних 

захворюваннях. Так, превотели (0,63%), пептококи (1,88%), фузобактерії (2,3%) та 

пептострептококи (2,92%), бактероїди (3,76%) разом складають 11,49% збудників гнійно-

запальних захворювань, що значно більше, ніж загальновідомі на сьогодні клінічним 

бактеріологам аерококи, ентерококи, мікрококи, сарцини, лактобактерії, цитробактери, 

ешеріхії, гафнії і серації (6,7%) в сукупності. Неспорові анаероби не користуються поки що 

достатньою увагою клініцистів і клінічних бактеріологів, по цьому ми вважаємо, що дані 

мікробіологічного обстеження хворих на гнійно-запальні захворювання на протязі багатьох 

останніх десятиріч щодо неспорових анаеробів опосередковано були значно занижені.  

Тому метою нашої роботи було визначення частоти виділення неспорових анаеробів 

та їх факторів патогенності при хронічних обструктивних хворобах дихальної системи. 

Нами ізольовано всього 52 (11,48%) культури мікроорганізмів, з них 18 (3,76%) 

віднесено до роду Bacteroides (група 4, підгрупа 4В), 11 (2,3%) – до роду Fusobacterium 

(група 6), 14 (2,92%) ізоляти – до роду Peptostreptococcus і 9 (1,88%) – до роду Peptococcus 

(група17), 3 (0,63%) культури – до роду Prevotella. 

Серед облігатних анаеробів, вегетуючих у бронхо-легеневій системі, достатньо 

високу питому вагу мали мікроорганізми роду Bacteroides. Згідно комплексу критеріїв з 18 

штамів бактероїдів 11 віднесено до виду В.fragilis, 3 - до виду B.dictaconis і 4 до виду 

B.vulgatus.  

Визначення факторів патогенності виділених штамів показало, що більшість з них 

продукувало фібринолізин, β-лактамазу, оксидоредуктазу і ДНК-азу.  

Обмеженість матеріалу не дозволяє чітко охарактеризувати патогенність бактероїдів 

(рахувати відсотки не коректно), та все ж орієнтовно можна означити, що вони достатньо 

високопатогенні і вже цим мають значні селективні переваги перед другими збудниками 

гнійно-запальних захворювань в окремих екологічних нішах. 

Отримані нами дані вказують на те, що анаеробні мікроорганізми є не тільки 

етіологічним чинником захворювань дихальної системи, але і, володіючи рядом факторів 

патогенності, можуть довготривало знаходитись у макроорганізмі та викликати хронізацію 

запального процесу. Тому мікробіологічне обстеження даної категорії хворих повинне 

включати не тільки виділення аеробної та факультативно-анаеробної мікрофлори, а і 

дослідження на анаеробну інфекцію. 
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Одним з найважливіших методів контролю інфекційної захворюваності у світі – є 

вакцинопрофілактика. Тому важливим є створення найефективніших вакцинних препаратів, 

особливо для однієї з найрозповсюдженіших хвороб – грипу, який кожного року призводить 

до значних економічних збитків та спричиняє соціальне занепокоєння (велика кількість 

випадків захворювання, тяжкі ускладнення, порушення соціальних зв'язків). Було 

досліджено протеїновий склад моновалентних протипандемічних вакцин: «Паненза» (Санофі 

Пастер, Франція), «МоноГриппол» та «МоноГрипполНеоПлюс» (ООО «Петровакс»). 

Препарат «Паненза» являє собою інактивовану моновалентну розщеплену безад’ювантну 

вакцину проти вірусу грипу А(H1N1), що містить 15 мкг гемаглютинину (ГА) ізольованого 

штаму вірусу А/California/07/2009 (H1N1) на дозу. «МоноГриппол» є інактивованою 

рекомбінантною моновалентною субодиничною ад’ювантною вакциною проти вірусу грипу 

А(H1N1), технологія конструювання якої передбачає безпечну виробку на культурі клітин 

кишкової палички (на відміну від курячих ембріонів). В результаті проведеного аналізу 

білкового складу цих вакцин встановлено, що загальна кількість білку в субодиничних 

вакцинах «МоноГриппол» та «МоноГрипполНео» значно нижча, ніж у розщепленій вакцині 

«Паненза» – 67,14 мкг/мл (33,57 мкг/дозу) та 58,68 мкг/мл (29,34 мкг/дозу) проти 119,86 

мкг/мл (59,93 мкг/дозу) відповідно. Найвагоміші частки вірусних білків у досліджуваних 

вакцинах мали однакову кількість (по 2 на кожний препарат), проте були різними за своїми 

характеристиками та відсотковим вмістом у складі препарату. У вакцині «Паненза» основну 

частку складав білок з молекулярною вагою 16,4 кДа, кількість якого у препараті становила 

13,04 мкг/мл (66,9% всього білкового складу), та складова 21,4 кДа в об’ємі 6,25 мкг/мл 

(32,1% загального білку). У нашому дослідженні було виявлено, що вакцинний препарат 

«Паненза» містить додаткову кількість деяких білків окрім головних складових. Вакцину 

«МоноГриппол» складали білок 32,0 кДа у кількості 46,10 мкг/мл (68,7% від загальної 

кількості), а також білок 48,2 кДа у кількості 21,05 мкг/мл (31,3%). У препараті 

«МоноГрипполНео» було знайдено також 2 протеїна – з масою 26,4 кДа (70,1 %) та з масою 

48,1 кДа (29,9 %). Відомо, що антигенна організація молекули ГА у вирішальному ступені 

обумовлює імунну відповідь. Цей фактор може чинити безпосередній вплив на ефективність 

імунної відповіді і повинен враховуватись за вакцинації різних груп населення. 
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В работе рассмотрено экспериментальное и теоретическое поведение циклических 

вольтамперных зависимостей (ЦВАЗ), полученных для межфазных границ: Au| PBS1) и Au| 1 

НАНО ІМ АТ S. aureus| х % клетки или антигены S. aureus в PBS, (2), где НАНО ІМ АТ 

S. aureus мономолекулярный слой антител Staphylococcus aureus нанесенный на золотой 

электрод, АГ S. aureus – клетки или антигены S. aureus введенные в фосфатный буферный 

раствор (PBS) с рН = 7.4. Для исследованных систем обнаружены линейные зависимости 

между током и потенциалом (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. ЦВАЗ в системе Au| 1 НАНО ІМ АТ S. aureus| х %  клетки S. аureus (штамм 

6538) в PBS. T = 298 K. х, %: 1-0; 2–0,05; 4–0,109; 5–0,27; 6–1,18; 7–2,86; 8–5,08; 9–9,47 – б. 

Показано, что эти восходящие и нисходящие линейные участки токов в буферном 

растворе, содержащем клетки или антигены S. aureus обусловлены окислительно-

восстановительными реакциями, протекающими в адсорбционном слое.  

Экстраполяции линейных участков ЦВАЗ на ось потенциалов позволяют однозначно 

определить тип и скорость потенциалопределяющих стадий и устанавливать реакционную 

схему электродных процессов реализующихся на рабочей поверхности биосенсора.  

В работе описан разработанный нами биосенсор, который даёт возможность 

определять как клетки S. aureus, так и их антигены в реальных и модельных пробах. 
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Реализация наиболее естественного прямого электрохимического метода определения 

патогенных микроорганизмов наталкивается на ряд трудностей. Нами реализован 

циклический вольткуллонометрический метод регистрации патогенных микроорганизмов, 

принципиальная схема которого показана на рис. 1 а. Регистрацию ЦВАХ производили с 

помощью цифрового осциллографа. Синхроимпульсы 7 шага программатора использовали 

для запуска начала записи экспериментальных данных через USB порт в файлы c 

расширением csv. В дальнейшем их преобразовывали в файлы c расширением xls или xlsx 

для математической обработки.  

Измеренные вольткуллонные характеристик (ВКХ) для системы:  

Au| 1 НАНО ІМ АТ S. aureus| х % клетки S. аureus в PBS (1) 

где 1 НАНО IМ АТ S. aureus – иммобилизованный мономолекулярный слой антител 

Staphylococcus aureus, показаны на рис. 1 б. Увеличение в ней концентрации клеток S. аureus 

(штамм 6538) приводит к образованию на поверхности биосенсора адсорбированных 

поверхностных иммунных комплексов. 

 

 
Рис.1. Компьютеризированный автоматический вычислительно–измерительный 

вольткуллонометрический комплекс – а. ВКХ в системе Au| 1 НАНО ІМ АТ S. aureus| х % 

клетки S. аureus (штамм 6538) в PBS. T = 298 K. х, %: 1-0; 2–0,05; 4–0,109; 5–0,27; 6–1,18; 7–

2,86; 8–5,08; 9–9,47 – б. 

В работе описан разработанный нами биосенсор, позволяющий определять 

концентрацию клеток S. аureus в реальных условиях, предложен метод регистрации 

адсорбированных, сильно связанных с рабочей поверхностью биосенсора иммунных 

комплексов, образование которых обусловлено комплементарными взаимодействиями 

антиген – антитело и рассчитаны максимальные поверхностные избытки Г 

адсорбированных патогенных микроорганизмов. 
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В життєдіяльності мікроорганізмів важливу роль відіграють транспортні системи, 

завдяки яким забезпечується нормальне функціонування внутрішньоклітинних процесів. За 

допомогою ефлюксних помп з клітин активно виводяться антибіотики та інші токсичні для 

них речовини. Ефлюксні помпи можуть бути мішенню дії антимікробних препаратів, 

оскільки такі засоби здатні порушувати функціональний стан мікробної клітини. 

Оцінку функціонування ефлюксної системи штаму Escherichia coli АТСС 25922 в 

присутності адамантанвмісної сполуки 4-(1-адамантил)-1-(1-амінобутил) бензолу (шифр 

АМ-166) здійснювали за накопиченням та викидом бромистого етидію (EtBr). Після 

досягнення культурою log-фази росту, клітини центрифугували при 3000 об/хв протягом 10 

хв., осад відмивали в такому ж об’ємі трис-HCl буфера (рН 7,1). Щільність інокуляту в 

середовищі інкубування (трис-HCl буфер з 0,4 % глюкозою) становила 109 КУО/мл. Зміну 

флуоресценції реєстрували після внесення EtBr (2,0 мг/мл) в інкубаційне середовище при 

температурі 25 0С. Сполуку АМ-166 досліджували в субінгібуючій (0,5 МІК – 2,5 мкг/мл) та 

мінімальній інгібуючій концентрації (1,0 МІК – 5,0 мкг/мл). В якості інгібітора ефлюксних 

помп використовували верапаміл (субстанція, ПАТ НВЦ «БХФЗ», Україна) в концентрації 

100,0 мкг/мл. Розчини верапамілу та сполуки АМ-166 вносили через 10 хв. після початку 

реєстрації даних. Дані фіксували протягом 60 хв. 

Для визначення викиду (ефлюксу) EtBr з клітин E.coli інокулят, підготовлений як 

зазначено вище, інкубували з EtBr протягом 60 хв. Після інкубування клітини 

центрифугували, осад суспендували у відповідному об’ємі трис-HCl буфера. Ефлюкс EtBr з 

клітин E.coli реєстрували одразу ж після внесення досліджуваних речовин. Вихідний рівень 

EtBr при дослідженні ефлюксу прийнято за 100,0 %. Виміри проводили на приладі MPF-3 

Hitachi Fluorescense Spectrophotometer (Японія) при відповідних довжинах хвиль збудження 

та поглинання  530 нм та 585 нм. 

Результати експерименту показали, що в присутності сполуки АМ-166 клітини E.coli 

активно накопичують EtBr. Так, в концентрації 0,5 МІК накопичення зростає на 280,0 %, а в 

концентрації 1,0 МІК – на 135,0 %. Присутність верапамілу не призводить до накопичення 

EtBr клітинами і знаходиться в межах статистичної похибки. 

В наступних експериментах визначали здатність сполуки АМ-166 блокувати ефлюксну 

помпу E.coli. Ефективність блокади оцінювали за швидкістю викиду EtBr з клітини та його 

накопиченням в інкубаційному середовищі. Отримані дані свідчать, що сполука АМ-166 в 

досліджених концентраціях пригнічує ефлюкс EtBr з клітин Е.coli порівняно з контролем. 

Рівень етидію в клітинах протягом 5 хвилин знижується на 11,0% (0,5 МІК) та на 17,0% (1,0 

МІК), в контролі – на 27,0%. Верапаміл як блокатор не виявив активності по відношенню до 

дослідженого штаму Е.coli - ефлюкс EtBr становить 45,0%. 

Зниження блокуючої дії сполуки АМ-166 в концентрації 1,0 МІК порівняно з 0,5 МІК 

можна пояснити бактерицидною дією сполуки, що може призводити до порушення 

цілісності мембрани, внаслідок чого EtBr вивільняється з Е.coli не лише за рахунок ефлюксу.  

Таким чином, проведені експерименти показали, що похідне аміноадамантану АМ-166 

є блокатором ефлюксних помп, оскільки сприяє накопиченню EtBr в клітинах тест-бактерій. 
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Стрімке зниження чутливості збудників гнійно-септичних інфекцій до протимікробних 

засобів має велике соціальне і економічне значення, тому дослідження, спрямовані на пошук 

напрямків  щодо раціонального та ефективного використання вже існуючих антибіотиків є 

актуальними. 

Метою нашого дослідження було вивчення ефективності протимікробної дії 

комбінацій цефепіму з амікацином та цефепіму з ципрофлоксацином на музейні 

полірезистентні штами синьогнійної палички методом «час - бактерицидний ефект». 

Матеріали та методи дослідження. Досліджено комбіновану дію цефепіму з 

амікацином та цефепіму з ципрофлоксацином на чотирьох музейних штамах синьогнійної 

палички, отриманих з Музею мікроорганізмів ДУ «ІМІ НАМН». 

Ефективність комбінації антибіотиків, її синергідний потенціал оцінювали як 

зменшення або збільшення кількості живих мікробних культур (log10КУО/мл) під впливом 

комбінації антибіотиків порівняно з дією кожного антибіотика окремо. Результати 

оцінювали за формулою:  

log10КУО/мл (антибіотик в комбінації) 

_____________________________________ 

log10КУО/мл (антибіотик окремо) 

 

Результати та їх обговорення. Було встановлено, що синергідний ефект цефепіму з 

амікацином у порівнянні з дією цефепіму виявлявся по відношенню до всіх досліджених 

штамів синьогнійної палички. У той же час при перерахунку ефекту комбінації відносно 

амікацину зафіксовано синергідний потенціал по відношенню до трьох досліджених штамів 

синьогнійної палички. 

За результатами досліджень комбінованого впливу цефепіму та ципрофлоксацину на 

музейні полірезистентні штами синьогнійної палички встановлено синергідний ефект 

комбінації антибіотиків відносно  всіх чотирьох штамів Pseudomonas aeruginosa. 

Слід зазначити, що при виконанні досліджень були встановлені деякі особливості 

використання методу «час-бактерицидний ефект» відносно інших методів оцінки 

ефективності протимікробної дії комбінацій антибіотиків на полірезистентні штами,  такі як 

значна  складність та тривалість постановки дослідів, а також складний характер обчислення 

отриманих результатів. 

Висновки. Методом «час - бактерицидний ефект» встановлено синергідний ефект 

протимікробної дії комбінацій антибіотиків цефепіму з амікацином та цефепіму з 

ципрофлоксацином щодо музейних поліантибіотикорезистентних штамів синьогнійної 

палички.  
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МИКРООРГАНИЗМЫ И РАНЕВОЙ ПРОЦЕСС 

 

Жадинский Н.В., Жадинский А.Н. 

 

Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького, 

пр. Ильича, 16, Донецк, 83003, Украина  

 

Бороться с микроорганизмами в ранах становится все сложнее в связи с расширением 

спектра их за счет микробов, которые ранее считались непатогенными, продолжающимися 

процессами биологической перестройки микроорганизмов в сторону селекции устойчивых к 

антибиотикам штаммов. В то же время высказываются мысли, что «стремясь во чтобы то ни 

стало убить микробов в ране, мы действуем против механизма выработанного природой», 

что микробы в ране полезны и помогают организму расчистить её от погибших тканей 

своими ферментами. 

Мы поставили перед собой задачу ответить на вопрос: вредны или полезны 

микроорганизмы в ране и разработать подходы к подавлению их жизнедеятельности. 

Чтобы понять роль микроорганизмов в заживлении ран нужно знать, как проходит 

заживление без микробов, знать механизмы саногенеза. Проведен анализ современной 

отечественной и зарубежной литературы, анализ построенной нами ранее системы, 

раскрывающей клеточные механизмы заживления ран. Использованы результаты 

собственных исследований. 

Можно отметить, что природой предусмотрен иной (не микробный) 

высокоэффективный механизм освобождения ран от погибших тканей. Очищение идет с 

помощью клеток, богатых лизосомальными ферментами. Особую роль играют макрофаги. В 

лизосомах этих клеток более 80 различных ферментов, способных расщепить белки, жиры, 

полисахариды погибших клеток до простых составляющих: аминокислот, жирных кислот, 

глицерина, моносахаров. Из анализа системы следует также, что макрофаги в ране 

образуются из моноцитов, стволовых клеток и для этого необходимо присутствие в ней 

достаточного количества питательных веществ в таком виде, чтобы они могли  идти на 

построение новых клеток. При появлении в ране микроорганизмов, последние становятся 

дополнительным (наряду с погибшими клетками) раздражителем, привлекающим в рану 

дополнительные порции нейтрофилов. А это поддерживает воспалительную реакцию. 

Микроорганизмы для своего роста и размножения используют питательные вещества – 

мономеры, образовавшиеся при расщеплении погибших клеток лизосомальными 

ферментами. В условиях нарушения кровообращения в ране и недостаточного поступления в 

рану питательных веществ с сывороткой крови больного, микробы усиливают их дефицит, 

тормозя развитие макрофагальных клеток, клеток соединительной ткани. Следовательно, 

вредными в ране являются как патогенные, так и непатогенные микроорганизмы. При 

назначении больным антимикробных препаратов необходимо учитывать чувствительность к 

ним всех  присутствующих в ране микробов. 

Для эффективной борьбы с микробами в ране перспективными являются подходы, 

направленные на усиление целебных сил самого организма, в частности, макрофагальной 

реакции в ране. С этой целью ранее нами использовалась местно взвесь альвеолярных 

макрофагов свиней. Однако трудности, связанные с получением клеточной взвеси, её 

хранением мешают широкому внедрению методики в практику. Заслуживает внимания 

усиление трансформации собственных моноядерных клеток в макрофаги непосредственно в 

ране через устранение дефицита питательных веществ путем периодического увлажнения 

раневой поверхности питательной средой для культивирования клеток с аутосывороткой, 

антибиотиками, активными в отношении всех микробов, находящихся в ране и в 

концентрациях нетоксичных для макрофагов.  
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Хронічні гнійні середні отити є одними з найрозповсюджених захворювань у ЛОР-

практиці. Консервативне лікування цього захворювання полягає в призначенні ефективних 

антибіотиків, вибір яких залежить від виду збудника та його чутливості до 

антибактеріального препарату. Однак, в теперішній час отоларингологи все частіше 

зіштовхуються з проблемою резистентності мікроорганізмів до традиційних протимікробних 

засобів різних хімічних груп. Тому вибір антибіотика для етіотропної терапії хронічних 

гнійних середніх отитів залишається достатньо складним завданням. 

Метою нашого дослідження стало визначення етіологічно значимих мікроорганізмів за 

умов хронічних гнійних середніх отитів та визначення їх чутливості до антибіотиків різних 

хімічних груп.  

Матеріалом для дослідження був гній з барабанної порожнини, що отримували до 

початку лікування. Забір матеріалу для мікробіологічного дослідження здійснено згідно 

існуючих правил. Бактеріологічне дослідження патологічного матеріалу проводили за 

загальноприйнятими в медичній мікробіології методами в стандартних умовах 

бактеріологічної лабораторії. Для визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків 

застосовували диско-дифузійний метод. 

Під спостереженням знаходилось 11 хворих на хронічний  гнійний середній отит.  Під 

час бактеріологічного дослідження вмісту барабанної порожнини у хворих на хронічний 

гнійний середній отит одержали такі результати: Staphylococcus aureus виділений від 5 осіб, 

Pseudomonas aeruginosa - від 3-х обстежуваних, в 3-х інших випадках виділені мікробні 

асоціації аеробних та факультативно аеробних бактерій (Streptococcus pyogenes – 3, Proteus 

mirabilis – 2, Enterococcus- 2). 

Вивчення чутливості виділених мікроорганізмів до антибіотиків дало наступні 

результати: ципрофлоксацин проявляє високу антимікробну активність до Staphylococcus 

aureus (в 3 випадках), до Streptococcus pyogenes (в 2 випадках), до Pseudomonas aeruginosa (в 

2 випадках), до Proteus mirabilis (в 1 випадку) – діаметр зони затримки росту мікроорганізмів 

більше 25 мм. Кларитроміцин та амоксицилін демонструє середню антибактеріальну 

активність (діаметр зони затримки росту бактерій від 15 до 25 мм) до Staphylococcus aureus, 

до Streptococcus pyogenes, та низьку (діаметр зони затримки росту мікроорганізмів до 10 мм.) 

- до Pseudomonas аerugіnosa та Enterococcus. 

Отримані дані свідчать про актуальність подальшого вивчення мікроценозів барабанної 

порожнини при її хронічному запаленні, так як результати бактеріологічного дослідження 

дозволять вивчити особливості перебігу хронічного гнійного середнього отиту в залежності 

від збудника та скласти алгоритм проведення раціональної загальної та місцевої 

антибіотикотерпії. 
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Однією з важливіших ланок захисту макроорганізму від патогенної мікрофлори є 

відносно стабільний мікробіоценоз симбіотичної мікрофлори, яка забезпечує колонізаційну 

резистентність. Ключовим фактором, що визначає колонізаційний потенціал будь-якої 

мікрофлори, в тому числі і симбіотичної, є адгезивна активність, яка поряд з тим являється й 

одним з критеріїв відбору пробіотичних промислових штамів. Відомо, що при 

довготривалому зберіганні та проведенні постійних пересівів штамів змінюються їх 

біологічні властивості, в тому числі і адгезивні. Застосування окремих видів 

електромагнітного випромінювання дозволяє модулювати різноманітні властивості 

біологічних об’єктів на всіх рівнях організації. 

Метою роботи стала розробка способу модуляції адгезивних властивостей 

пробіотичних штамів за допомогою електромагнітних хвиль міліметрового діапазону. 

У якості джерела мікрохвильового випромінювання використовували стандартні 

високочастотні генератори Г4-141 та Г4-142, що забезпечують випромінювання в дискретних 

смугах частот в діапазоні 37,5-78,33 ГГц інтенсивністю ≤ 5 мВт. Щільність потоку 

потужності в області розташування об’єкту складала приблизно 0,1 мВт/см2. Адгезивні 

властивості пробіотичних штамів (Lactobacillus fermentum (acidophilus), отриманий з 

препарату промислового виробництва «Лактобактерин», Aerococcus viridans, отриманий з 

препарату промислового виробництва «А-бактерин» та Escherichia coli M-17, отриманий з 

препарату промислового виробництва «Біфікол») вивчались за стандартною методикою В.І. 

Бріліса зі співавт. Згідно з методикою, мікроорганізм вважають неадгезивним при ІАМ 

(індекс адгезивності мікроорганізмів) ≤1,75, низькоадгезивним – від 1,76 до 2,5, 

середньоадгезивним – від 2,51 до 4,0 та високоадгезивним при ІАМ більш ніж 4,0. Усі 

культури (контрольні та дослідні) зберігали в напіврідкому агарі під шаром стерильної 

вазелінової олії протягом року. Статистичний аналіз проводили з використанням програмних 

пакетів Exel 2003 та Statistica 8.  

Експериментально встановлено, що ІАМ до застосування міліметрових хвиль склав для 

L. fermentum (7,56±0,11), для A. viridans – (4,76±0,13), а для E.coli M-17 – (3,06±0,2). Таким 

чином визначено, що штами L. fermentum та A. viridans мали високу здатність до адгезії, а 

штам E. coli M-17 – середню. 

Наступною ланкою досліджень стало вивчення зміни адгезивної активності після 

впливу міліметрових хвиль певних частотних діапазонів. Встановлено, що при застосуванні 

міліметрових хвиль в смузі частот 42,2 ГГц достовірно (р<0,05) знижувався ІАМ A. viridans - 

(2,12±0,12) та ІАМ E. coli M-17 - (2,58±0,23). ІАМ L. fermentum достовірно (р<0,05) 

знижувався до (4,97±0,12) при опроміненні в частотному діапазоні 40,0 ГГц. Достовірне 

(р<0,001) підвищення показників адгезивного процесу у всіх досліджених штамів 

відбувалось при застосуванні міліметрових хвиль в діапазоні 61,0 ГГц: ІАМ штаму E. coli M-

17 склав (5,58±0,23), L. fermentum (10,14±0,15), а A. viridans – (7,39±0,13). Набуті властивості 

зберігались протягом 6 місяців. 

Таким чином, визначені оптимальні умови впливу певних фізичних чинників, що 

забезпечують контрольовану зміну адгезивних властивостей пробіотичних штамів. 
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Порушення урогенітальної мікрофлори являється актуальною проблемою, тому що 

умовно-патогенні мікроорганізми є одним із чинників, які ускладнюють перебіг основного 

захворювання, і, за певних умов, стають безпосередньою причиною запальних захворювань 

сечостатевих органів людині. Ця тема і досі залишається важливою та не вирішеною для 

медицини. 

Нами була досліджена мікрофлора урогенітального тракту 45 жінок різних вікових 

груп c дисбіотичними порушення урогенітального тракту. 

При обстеженні всіх вікових груп було виділено 49 штамів умовно патогенних 

мікроорганізмів та проведена їх ідентифікація: найбільш часто виділяли E. coli – 41%, P. 

mirabilis – 20%, Streptococcus agalactiae –15%, а найменше – Micoplazma spp., Urea spp. – 4% 

та 2% відповідно. 

Відомо, що захворювання, викликані змішаною інфекцією, мають більше тривалий 

плин, протікають клінічно важче, часто рецидивують і на їхньому тлі нерідко виникають 

ускладнення. Крім того, якщо моноінфекція піддається лікуванню значно легше, то при 

змішаній інфекції, особливо при хронізації процесу, домогтися лікування без подальшого 

рецидивуючого процесу значно складніше. 

Було встановлено, що найбільше виявлено змішаних інфекцій в віковій групі період від 

18-20 до 45-47 років - час, коли в організмі жінки виробляється достатня кількість естрогенів. 

Тому і захист у цей відрізок життя вельми ефективний. Це чудово, тому що саме в цей період 

більшість жінок реалізує себе в особистому житті і материнстві, і їх статеві шляхи частіше, 

ніж будь-коли, можуть піддаватися ризику інфікування. 

Велике значення має антибактеріальна терапія: під дією антибіотиків чутливі до них 

види поступаються місцем більш стійким. Стійкість мікроорганізмів до антибіотиків може 

мати характер природної або набутої резистентності. 

Під час дослідження резистентності до антибіотиків грампозитивних коків було 

встановлено, що серед виділених штамів Staphylococcus aureus, не було відзначено стійких 

до гентаміцину, цефепіму, бензилпеніциліну та цефотаксиму. Стосовно штамів  Streptococcus 

agalactiae, було виявлено,що вони найбільш стійкі до кліндаміцину, еритроміцину, 

гентаміцину та цефотаксиму. 

Під час дослідження резистентності до антибіотиків штамів ентеробактерій було 

виявлено, що штами E. coli були стійкими до кліндаміцину, левоміцитіну, бензилпеніциліну 

та до доксициліну.  

P. vulgaris та P. mirabilis відзначилися чутливістю до гентаміцину, цефепіму, 

цефотаксиму і доксициліну, а також штам P. mirabilis був чутливий до бензилпеніциліну. Ці 

антибіотики можуть бути рекомендовані у якості препаратів вибору для лікування 

захворювань урогенітальної системи. 

Проблема антибіотикорезистентності мікроорганізмів визнана глобальною проблемою і 

в даний час однією з стратегічних задач у всьому світі є стримування розвитку і 

розповсюдження антибіотикорезистентних мікроорганізмів. В даний час розвиток 

резистентності мікроорганізмів до антибіотиків набула таких широких масштабів, що 

повинно викликати настороженість і пильну увагу до цієї проблеми.  
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Для лечения заболеваний, вызванных патогенными и условно-патогенными грибами, 

применяется широкий спектр антимикотических средств. Вместе с тем, быстрое 

формирование грибами рода Candida лекарственной резистентности и токсичность 

некоторых противогрибковых препаратов оставляет проблему распространения грибковой 

инфекции не решённой до конца.  

В связи с этим в настоящее время большое внимание исследователей уделяется 

природным веществам, обладающим антифунгальным действием, и их химическим 

модификациям, усиливающим полезный эффект. Среди таких веществ важное место 

занимают гликозиды, в том числе сапонины. 

Терапевтическое действие сапонинов связывают с их способностью подавлять 

жизнедеятельность микроорганизмов, повышать гуморальный и клеточный иммунитет, 

влиять на адгезию микроорганизмов к клеткам. Ранее нами были исследованы 

антифунгальные свойства тритерпеновых таурозидов сапонинов Н2 и Sx1, выделенных из 

плюща крымского (Hedera taurica Carr.). Таурозид Н2 не оказывал фунгицидного действия 

на грибы рода Candida в максимальной использованной концентрации 1000 мкг/мл. 

Таурозид Sx1 был активен при концентрациях 125-500 мкг/мл. 

Для изучения механизма антифунгального действия нами было изучено влияние 

таурозидов Н2 и Sx1 на адгезивные свойства грибов рода Candida в отношении буккального 

эпителия. Определяли индекс адгезии (ИА) и индекс прочности адгезии (ИПА) грибов к 

эпителиоцитам по методу А.Н. Маянского с соавторами. Для этого культуру Candida albicans 

CCM 885 инкубировали с эпителиоцитами при добавлении таурозидов в концентрациях 15,6 

- 125 мкг/мл и физиологического раствора – в контроле.  

При воздействии таурозида Sx1 в концентрации 125 мкг/мл ИА  (1,40,1) был в два раза 

меньше, чем в контроле (3,520,08), при концентрации 62,5 мкг/мл тауразид также уменьшал 

адгезивные свойства грибов (ИА-2,390,01), разница в обоих случаях была статистически 

достоверна (p<0,001). Воздействие таурозида Sx1 в концентрациях 31,2 и 15,6 мкг/мл не 

оказывало существенного влияния на адгезивные способности грибов. При определении 

ИПА прослеживалась та же тенденция. Эффективно снижалось число прочно 

адгезированных клеток кандид при добавлении таурозида Sx1 в концентрациях 125 мкг/мл  

(ИПА – 0,750,07) и 62,5 мкг/мл (ИПА – 1,370,04) по сравнению с контролем (ИПА – 

1,740,04), разница была статистически достоверна (p<0,001). Процент 

прочноадгезированных кандид при этой концентрации был 53,9%. 

При изучении таурозида Н2, который не показал фунгицидного действия, наблюдалась 

похожая картина. Таурозид Н2 уменьшал адгезивные свойства грибов в концентрациях 125 

мкг/мл (ИА - 1,60,3; ИПА – 0,850,1) и 62,5 мкг/мл (ИА – 1,90,05; ИПА – 1,020,02) по 

сравнению с контролем (ИА – 3,060,2; ИПА – 1,80,09). Процент прочноадгезированных 

клеток кандид при концентрации 125 мкг/мл - 51,7%. Основываясь на полученных данных, 

можно заключить, что таурозиды Н2 и Sx1 снижают адгезивные свойства грибов рода 

Candida, однако это, по-видимому, не объясняет разницы в фунгицидных свойствах 

сапонинов. 

 

mailto:m.a_kirsanova@mail.ru


Секція 4: «Медична мікробіологія та імунологія» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 256 
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Таке захворювання як розацеа є важливою медичною проблемою особливо, коли воно 

поєднується з лямбліозом або демодекозом. Тривале лікування хвороби різноманітними 

лікарськими засобами, включаючи антибіотики призводить до змін мікробіоценозів людини, 

які склалися еволюційно, насамперед кишечнику. 

Загальновизнаними методичними прийомами вивчено мікробіоценоз товстої кишки у 

121 хворого із розацеа та розацеа в поєднанні із супутніми паразитозами – лямбліозом і 

демодекозом.  

У хворих всіх досліджуваних груп у вмісті товстої кишки домінантну мікробіоту 

формували мікроорганізми родів Bifidumbacterium, Lactobacillus spp., Bacteroides. 

Факультативну флору репрезентували мікроби родів Escherichia, Enterococcus, Clostridium, а 

транзиторну – родів Citrobacter, Enterobacter, Proteus, Hаfnia, Staphylococcus та ін. Частота 

висівання представників роду Enterococcus була найвищою у хворих, які мали розацеа із 

супутнім лямбліозом (82,1 %) і нижчою в інших групах обстежуваних – 65,2 % і 78,0 %. 

Звертає на себе увагу високий рівень носійства E. coli з атиповими властивостями 

(гемолітичними). Їх висівали від 20,3 % до 34,8 % обстежених різних груп.  

Слід зазначити, що у хворих на розацеа в поєднанні із супутніми паразитозами був 

вищим рівень носійства бактерій роду Citrobacter, Proteus. Штами S. aureus висівались 

тільки від хворих із розацеа в поєднанні із супутніми паразитозами. Індекс постійності 

коливався від 6,8 % у пацієнтів із розацеа, лямбліозом і демодекозом до 7,7 % у осіб із 

розацеа в поєднанні з лямбліозом. Вони були відсутні у хворих тільки із розацеа. Навпаки, S. 

haemolyticus, частіше ізолювали саме від цієї групи обстежених  

Колонізаційний рівень біфідобактерій коливався в межах 6,17 lg КУО/г (хворі на 

розацеа) - 7,67 lg КУО/г (особи із розацеа та супутніми паразитозами). Навпаки, 

популяційних рівень лактобактерій був найнижчим саме у цієї категорії обслідуваних. 

Таким чином у хворих із розацеа та супутніми паразитозами часто зустрічається 

дисбіоз товстої кишки. Від 39,1 % хворих на розацеа до 45,8 % (пацієнти із розацеа та 

супутніми паразитозами) мали компенсовану, латентну форму дисбіозу, при якій клінічні 

ознаки його прояву відсутні, Понад половина хворих із розацеа та розацеа в поєднанні із 

лямбліозом мали субкомпенсовану форму дисбіозу. У 4,4 % - 8,4 % хворих різних груп 

ознаки дисбіозу товстої кишки були відсутні.  

На даний час вивчення мікробіоценозу вмісту товстої кишки не дозволяє підтвердити 

наявність у хворого тільки розацеа або розацеа в поєднанні із супутнім лямбліозом чи 

демодекозом 
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Ротова порожнина людини – це екологічна система, в якій протягом значного 

проміжку часу у процесі взаємної адаптації склалися певні взаємовідносини між 

макроорганізмом і різними групами та видами мікроорганізмів. Позитивний вплив 

мікрофлори порожнини рота на життєдіяльність організму людини можна поділити на 

декілька напрямків: антагонізм щодо патогенних бактерій; участь у процесах травлення; 

стимуляція факторів неспецифічної резистентності та імунітету. 

Одним із визначальних факторів, що впливають на здоров’я людини в цілому та на 

видовий склад мікрофлори порожнини рота зокрема, є їжа. Нині у харчові продукти для 

посилення їх смаку й аромату, або досягнення певних технологічних ефектів спеціально 

вносять речовини природного та штучного походження.  

Підсилювачі (модифікатори) смаку і аромату додаються до харчових продуктів з 

метою: відновлення смаку і аромату, втрачених у процесі переробки та зберігання (продукти 

із замороженого м'яса, пастеризовані продукти та ін.); посилення натуральних смаку та 

аромату продуктів (бульйонні кубики); пом'якшення окремих небажаних складових смаку та 

аромату (присмак металу в консервах). Використання підсилювачів смаку та аромату для 

приховування будь-яких виробничих дефектів неприпустиме. 

Найбільш поширеним підсилювачем смаку є глутамат натрію (глутамінат натрію або 

харчова добавка Е 621). Спочатку його додавали тільки в низькоякісні продукти, фарш, який 

неодноразово розморожувався, морожене м'ясо, що втратило свою початкову якість. Нині він 

використовується при виготовленні страв із бобових, риби, овочів, птиці, посилюючи їх 

смак, при виробництві консервів, супів, концентратів, приправ. Глутамат натрію став дуже 

популярний у світі, його вміст у напівфабрикатах, продуктах із яловичини, свинини, у 

ковбасі становить близько 0,05–0,15 % до маси сировини. 

Надмірне вживання глутамату натрію в їжу викликає звикання та може служити 

причиною виникнення таких захворювань, як ожиріння, цукровий діабет, аутизм, мігрень та 

ін. Тому необхідно дотримуватися добової дози споживання цього підсилювача смаку. Для 

дорослих вона не повинна перевищувати 1,5 г в середньому на 1 кг маси тіла; для підлітків – 

не більше 0,5 г. Дітям до трьох років вживати продукти з вмістом глутамату натрію не 

рекомендується. 

Враховуючи зазначене вище, метою нашої роботи стало дослідження впливу 

глутамату натрію на кількісний склад мікрофлори порожнини рота, а саме ротової рідини. 

У дослідження брали участь 24 обстежуваних віком 18–20 років із санованою 

порожниною рота, які були розподілені на дві групи (контрольну та дослідну). Ротову рідину 

відбирали у стерильні пробірки. Склад мікрофлори досліджували бактеріоскопічним та 

бактеріологічним методами. Кількість колонієутворюючих одиниць (КУО) визначали 

відповідно до наказу МОЗ СРСР за № 535 від 22.04.1985 р. «Про уніфікацію 

мікробіологічних (бактеріологічних) методів дослідження, вживаних в клініко-діагностичних 

лабораторіях лікувально-профілактичних установ (Нормативні, директивні, правові 

документи «Бактеріологія і вірусологія»). 

Як показали результати досліджень, у всіх обстежуваних дослідної групи кількість 

КУО після ополіскування ротової порожнини розчином глутамату знизилася у 10 разів, 

проте, у 40 % пацієнтів зросло число гемолітичних стрептококів та стафілококів.  
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Із дихальних шляхів хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) 

ізольовано 45 штамів роду Streptococcus. Визначальними культурально-морфологічними і 

біохімічними ознаками клінічних штамів стрептококів були наступні: сферичні та округлі 

клітини діаметром 0,2-2,0 мкм, в препаратах з рідкого живильного середовища (цукровий 

МПБ) розташовані ланцюжками, нерідко поодиноко і попарно, нерухомі, спор не 

утворюють, грампозитивні. За типом дихання виділені штами стрептококів факультативні 

анаероби, хемоорганотрофи з метаболізмом бродильного типу, лактатутворюючі (без газу), 

каталазонегативні, різнобічні за антигенним складом. Складність диференціації 

стрептококів в межах роду пов'язана, перш за все, з не повною ясністю знань щодо 

таксономічної та систематичної ієрархії багатьох з них, зокрема облігатно анаеробних видів. 

Враховуючи етіологічне значення S.pneumoniae у розвитку ХОЗЛ, метою нашої роботи було 

окреслити основні диференційні ознаки стрептококів які можна використовувати при їх 

диференціації. 

Досліджено фактори патогенності стрептококів і чутливість до протимікробних 

засобів. Всіма ознаками патогенності за вищезгаданими критеріями володіли п'ять штамів 

S.pneumoniae і шість штамів S.pyogenes, сумісно продукували гіалуронідазу, ДНКазу, 

протеїназу і стрептолізин-О - 12 штамів S.pneumoniae і 11 штамів S.pyogenes. Слід зазначити, 

що фенотиповий прояв патогенності у клінічно значущих штамів S.pneumonia і S.pyogenes 

вельми високий, охарактеризовані штами S.salivarius і S.oralis не володіли дослідженими 

факторами патогенності (хоча цей висновок умовний за причини малої кількості 

спостережень). 

Таким чином, в дихальних шляхах хворих на ХОЗЛ вегетують в основному 

стрептококи видів S.pneumoniae та S.pyogenes, які володіють більшістю ознак патогенності. 

Вказане свідчить за можливу етіологічну роль цих мікробів в розвитку обструктивних 

захворювань легень та їх хронізації. 
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В наукових публікаціях останніх років з'явились дані щодо на значущості деяких 

видів вельми широкого та поки що недостатньо вивченого роду псевдомонад в патології 

людини, насамперед, при гнійно-запальних захворюваннях бронхо-легеневої системи. Нами 

проведена більш точна диференціація вилучених штамів синьогнійної палички з 

використанням комплексу морфологічних, культуральних, біохімічних та токсикологічних 

методів.  

Від хворих на ХОЗЛ ізольовано 42 штами (8,77 %) бактерій роду Pseudomonas (група 

4, підгрупа 4А). За основними диференційними ознаками та деякими допоміжними 

(здатність до нітрифікації) виділені ізоляти псевдомонад віднесено до видів 

P. aeruginosa - 29 (29,05%), P. alcaligenes – 2 (4.76%), P. caryophylli – 1 (2,38%) P. cepacia - 7 

(16,67%), P.chlororaphis – 1 (2,38%), P. didinuta – 2 (4,76%). Слід підкреслити, що спочатку 

по скороченим ознакам всі ізольовані штами псевдомонад ідентифіковано як P. aeruginosa. 

Нами виявлено достатньо високу гетерогенність синьогнійних паличок, вегетуючих в 

бронхо-легеневій системі хворих на ХОЗЛ. Серед виділених штамів псевдомонад звертає на 

себе увагу висока питома вага P. cepacia, які іноді вельми важко віддиференціювати від 

P. aeruginosa. З 29 досліджених штамів P. aeruginosa 16 (55,2%) всі проявляли 

загальноприйняті ознаки патогенності, з семи штамів P. cepacia – 5 (71,4%). Практично всі 

псевдомонади характеризувалися гемолітичною активністю, хоча прояв її був дещо 

розтягнутим у часі (від доби до двох тижнів). Наявність у більшості досліджених культур 

P. cepacia патогенних властивостей підтверджує її клінічну значущість як збудника гнійно-

запальних захворювань в дещо більшому ступені, ніж це подано в доступній літературі. 

Результати вивчення чутливості клінічних штамів P.aeruginosa і P.cepacia до 

протимікробних засобів підтверджують більш високу активність щодо псевдомонад 

антибіотиків цефалоспоринового ряду, іміпенему і тієнаму, гентаміцину і азітроміцину. 

Досліджені штами псевдомонад виявились більш стійкими і по відношенню до антисептиків 

групи четвертинного амонію, в тому числі декаметоксину – 16,4% культур виявились 

стійкими або малочутливими. 
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Представники неферментуючих грамнегативних паличок характеризуються високою 

адаптивною здатністю і у останні роки створюють все більше медичних проблем. 

Колонізація ними різноманітних локусів госпітального середовища створює стійкі 

резервуари нозокоміальної інфекції і негативно впливає на ефективність лікування хворих. 

Найбільші проблеми представники цієї групи мікроорганізмів створюють у відділеннях 

анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії (ВАРІТ), де вражають госпітальними 

інфекційними ускладненнями пацієнтів з важкою первинною патологією. Особливо частими 

і небезпечними ускладненнями є вентилятор-асоційовані пневмонії, що виникають у 

наслідок колонізації перерахованими вище бактеріями вузлів дихального контуру апаратури 

для штучної вентиляції легенів. 

Нами проведено бактеріологічне дослідження біоплівок з поверхні 5 трахеостомічних 

трубок, що понад 3 доби знаходились у дихальних шляхах інтубованих хворих у ВАРІТ 

лікувальних закладів м. Вінниця. Одночасно бактеріологічному дослідженню підлягала 

конденсаційна волога з дихального контуру апаратів штучної вентиляції легень. 

Виділено 5 штамів бактерій виду Acinetobacter вaumanii, 2 штами - Pseudomonas 

аeruginosa, 1 штам виду Stenotrophomonas maltophylia. Аналіз антибіотикограм досліджених 

штамів бактерій показав загальний високий рівень резистентності до більшості 

антимікробних засобів. Так, виділений із дихального конденсату штам S.maltophylia виявився 

резистентним до усіх досліджених протимікробних препаратів, у т.ч. до захищених 

амінопеніцилінів та цефалоспоринів ІІІ покоління, фторхінолонів, карбапенемів.  

Акінетобактерії також характеризувались високим рівнем резистентності. Жоден з 5 

досліджених штамів не виявив чутливості до незахищених і захищених амінопеніцилінів і 

цефалоспоринів ІІІ покоління, амфеніколів, тетрациклінів, ципрофлоксацину та 

гатіфлоксацину. Обидва виділені штами псевдомонад виявляли чутливість до захищених 

цефалоспоринів ІІІ покоління і моксіфлоксацину, при цьому не виявляли чутливості до 

інших фторхінолонів. Один із штамів, крім того виявився чутливим до аміноглікозидів і 

карбапенемів.  

Результати вивчення чутливості досліджених штамів до антисептиків показали, що на 

відміну від антибіотиків, ці препарати у більшості зберігають ефективність у боротьбі з грам 

негативними неферментуючими паличками. Мінімальні бактеріостатичні та бактерицидні 

концентрації полігексаметиленгуанідину, хлоргексидину біглюконату, бензалконію хлориду, 

декасану, октенгісепту, повідон-йоду та перекису водню для досліджених штамів бактерій 

визначали методом серійних послідовних двократних розведень препаратів у рідкому 

поживному середовищі. За величиною мінімальних бактерицидних концентрацій 

антисептиків найменшу протимікробну активність у відношенні досліджених видів бактерій 

виявляли повідон-йод та полігексаметиленгуанідін. Найвищою бактерицидною активністю 

відрізнялись антисептики декасан і октенидину дигідрохлорид. При цьому, найвищий рівень 

стійкості до антисептиків був притаманний псевдомонадам. 

mailto:kondratuk2007@gala.net


Секція 4: «Медична мікробіологія та імунологія» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 261 

ШЛЯХИ ПОСИЛЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІЗОЦИМУ 

 

Ковальчук В.П., Фоміна Н.С., Бобрук С.В. 

 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, вул. Пирогова, 56, 

Вінниця, 21018,Україна, E-mail: Fomina.ns@mail.ru 

 

Одним з прадавніх чинників місцевого неспецифічного імунітету високоорганізованих 

живих істот є фермент класу гідролаз – лізоцим. У організмі людини лізоцим синтезується 

макрофагами і епітеліоцитами і утримується у більшості локусів сполучення організму з 

оточуючим середовищем: секреті слизових оболонок шлунково-кишкового і респіраторного 

трактів, сльозовій рідині, слині, грудному молоці. Будучи гідролітичним ензимом ця 

речовина руйнує пептидоглікановий шар бактеріальних оболонок з утворенням 

мурамілдипептидів, які, в свою чергу, є потужними стимуляторами імунної відповіді. 

Зменшення кількості лізоциму в секретах слизових оболонок  в  наслідок різних причин 

є передумовою колонізації слизових небезпечними мікроорганізмами з послідуючим 

розвитком запалення. Крім того, відомо, що низьким рівнем чутливості до впливу лізоциму 

характеризуються стафілококи, ентерококи, дріжджоподібні гриби роду Candida, чим можна 

пояснити їх визначну роль у розвитку місцевих запальних процесів. 

Для санації слизових оболонок від патогенів широко використовуються антисептичні 

засоби з числа поверхнево-активних речовин, механізм дії яких на бактеріальні клітини 

також пов'язаний із порушенням структури клітинних оболонок. Якщо лізоцим гідролізує 

глікозидні зв’язки між мономерами біополімерної основи оболонки, то поверхнево-активні 

речовини вилучають з них ліпідні складові. Правомірно припустити, що вплив подібних 

антисептичних лікарських засобів на клітини мікроорганізмів може підвищувати чутливість 

останніх до дії лізоциму. 

Нами проведено порівняльне дослідження чутливості клінічних штамів стафілококів, 

що не коагулюють плазму, піогенних стрептококів, ентерококів і кандид до розчинів 

лізоциму в звичайних умовах, а також у присутності суббактеріостатичних концентрацій 

вітчизняного поверхнево-активного антисептика декаметоксину. 

Одержані результати підтвердили дані щодо низького рівня активності лізоциму щодо 

досліджених видів мікроорганізмів. Найвищим рівнем чутливості до лізоциму 

характеризувались клінічні штами S. pyogenes. Однак, мінімальна бактерицидна 

концентрація лізоциму для них була значно вищою фізіологічних показників (625 мкг/мл). 

Мінімальна бактерицидна концентрація лізоциму для стафілококів і ентерококів 

дорівнювала 2500 мкг/мл, а фунгіцидна концентрація для дріжджоподібних грибів – 5000 

мкг/мл. 

У присутності суббактеріостатичної концентрації декаметоксину у поживному 

середовищі мінімальна бактерицидна концентрація лізоциму для ентерококів зменшувалась 

у 156,25 разів і була порівнянною з його вмістом у слині здорових людей. Чутливість 

стафілококів і стрептококів до лізоциму зростала у 8 та 31,25 разів відповідно. Для грибів 

роду Candida при тих же умовах було досягнуто зменшення мінімальної фунгіцидної 

концентрації у 64,1 рази. 

Наведені вище дані пояснюють один з механізмів високої профілактичної і лікувальної 

ефективності декаметоксину у боротьбі з гнійно-запальними  бактеріальними ураженнями. 

Крім того, відкривають перспективу для розробки нових  комбінованих високоефективних 

антисептичних лікарських препаратів. 
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За даними ВООЗ туберкульоз - глобальна небезпека для людства. Цю недугу вважають 

найпоширенішою в світі інфекційною патологією, що займає перше місце в структурі 

смертності від інфекційних хвороб. Близько двох мільйонів людей щорічно помирає від 

туберкульозу та половина населення планети інфікована цим збудником. Від даного 

захворювання щорічно в Україні помирає 10-12 тисяч людей. В такій ситуації особливо 

важливого значення набуває мікробіологічне обґрунтування методів прискореного виявлення 

збудника туберкульозу. 

Мета дослідження. Мікробіологічне обґрунтування розробки поживних середовищ та 

передпосівної обробки патологічного матеріалу для прискореного виявлення збудника і 

виділення з патологічного матеріалу мікобактерій туберкульозу (МБТ).  

Методи дослідження. Для дослідження ростових якостей середовища використовували 

тест-культури М. tuberculosis Н37Rv (колекція РИСК ім. Л.А. Тарасевича), М.bovis 8, М.bovis 

BCG, М. avium 2282 (колекція ВГНКИ), які висівали з ліофілізованого стану спочатку на 

середовище Левенштейна-Єнсена, потім на середовище Павловського. Біомасу досліджуваних 

штамів мікобактерій з поверхні середовища Павловського знімали в кількості 1 мг за 

загальноприйнятою методикою і вносили їх в 1 мл стимулятора росту мікобактерій.  

Дослідження протимікробної активності лікарських антисептичних препаратів 

декаметоксину, мірамістину проведено в порівнянні з розчинами їдкого калію (4 %) та сірчаної 

кислоти (5%) на тест-культурах мікроорганізмів. Розроблено поживне середовище для виділення 

збудника туберкульозу, що містить сухий ферментативний пептон, агар-агар, воду та суху 

адаптовану молочну суміш із залізом – Nestogen у такому співвідношенні, мас.%: агар-агар 1-2; 

сухий ферментативний пептон 8-12; Nestogen 1-3; вода – решта. 

Наявність в поживному середовищі Nestogen збагатила його лінолевою кислотою та 

залізом, що дозволило активізувати ріст мікобактерій і скоротити тривалість їх культивування до 

48-72 годин. Ідентифікацію мікобактерій туберкульозу проводили на підставі тривалості 

утворення колоній, ніацинового тесту, нікотинамінідазної активності, відновлення нітратів, 

наявності каталази, пероксидази, формамідазної активності, а також біологічним методом на 

тваринах.  

Результати дослідження. Встановлено, що попередня обробка патологічного матеріалу у 

стимуляторі росту, а також сукупність усіх складових запропонованого середовища дає змогу 

скоротити термін бактеріологічних досліджень на туберкульоз, підвищити чутливість методу 

бактеріологічної діагностики туберкульозу. 

Встановлено, що 0,1 % розчини антисептиків декаметоксину, мірамістину не володіють 

протимікробною дією на мікобактерії туберкульозу. Доведено, що декаметоксин, мірамістин 

мають високу мікробоцидну активність по відношенню до мікроорганізмів, які входять до 

складу супутньої мікрофлори досліджуваного матеріалу. При культивуванні мікобактерій на 

запропонованому середовищі ознаки росту з’являлися через 48 год термостатування. 

Висновок. Декаметоксин, мірамістин мають високу мікробоцидну активність по 

відношенню до супутньої мікрофлори посівного матеріалу і забезпечують виділення чистої 

культури МБТ в понад 90% випадків. Розроблене поживне середовище для виділення чистої 

культури збудника туберкульозу активізує ріст мікобактерій завдяки збагаченню його лінолевою 

кислотою та залізом. 
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Каштан кінський, або гіркокаштан звичайний (Aesculus hyppocastanum L), та аїр 

тростиновий, або лепеха звичайна (Acorus calamus), мають багатовікову історію застосування 

як у традиційній, так і у народній медицині, володіючи широким спектром біологічної 

активності. При цьому, сучасна медицина все частіше підтверджує той факт, що 

використання з метою антимікробної терапії фітозасобів не спричинює утворення 

резистентних форм мікроорганізмів, на відміну від антибіотиків та хіміопрепаратів, що 

відкриває перспективи для створення нових фітопрепаратів з антимікробною дією. 

Метою роботи було вивчення антимікробних властивостей настоянок цвіту каштану 

кінського (Aesculus hyppocastanum L) та кореню аїру тростинового (Acorus calamus)  щодо 

ряду стандартних та клінічних штамів мікроорганізмів. 

Для дослідження використано настоянки цвіту каштану кінського та кореню аїру 

тростинового, приготованих методом мацерації у 40º та 96º етиловому спирті на кафедрі 

ТБСФБ НУ «Львівська політехніка», відповідно до аналітично-нормативної документації. 

Протимікробну активність настоянок визначали на стандартних штамах мікроорганізмів 

Candida albicans ATCC 668853, Staphylococcus aureus ATCC 25923 (F-49), Escherichia coli 

ATCC 25922 із музею кафедри мікробіології та на клінічних полірезистентних штамах 

Candida albicans, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, попередньо встановивши диско-

дифузійним методом їх резистентність щодо великої кількості сучасних протимікробних 

препаратів різних груп. При цьому використовували метод дифузії в агар (оцінку результатів 

проводили шляхом вимірювання зон затримки росту мікрооґанізмів навколо лунок в агарі із 

внесеними рослинними настоянками) та метод серійних розведень із застосуванням 

стандартних поживних середовищ (МПБ, МПА, Сабуро). Оцінку протимікробної активності 

настоянок проводили із врахуванням бактерицидної дії етилового спирту. 

Виявлено антимікробну дію настоянки цвіту каштану (40º) по відношенню до музейних 

штамів S. аureus, B. subtilis, S. epidermidis, P. vulgaris, та клінічних штамів C. albicans, S. 

aureus, та настоянки цвіту каштану (96º) по відношенню до музейних штамів S. аureus, C. 

xerosis, P. aeruginosa, S. epidermidis, та клінічних штамів E. coli, C. albicans, S. aureus. 
Встановлено протимікробну дію настоянок лепехи звичайної (40º, 96º) щодо музейних 

штамів B. subtilis, S. aureus, P. aeruginosa, S. epidermidis, E. coli та клінічних штамів E.coli, 

S. aureus, C. albicans. 

Отже, встановлено, що, загалом, антимікробна активність настоянок цвіту каштану 

кінського та кореню аїру тростинового однаковою мірою виражена, як по відношенню до 

стандартних, так і до клінічних поліантибіотикорезистентних штамів ряду мікрооґанізмів. 

Очевидно, це відкриває перспективи для розробки та впровадження у практику нових 

фітозасобів на основі лікарської рослинної сировини. 
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Вступ. З 60-х років ХХ сторіччя відзначається неухильне зростання поширеності 

алергічної патології як у дорослих, так і у дітей, у зв’язку з чим її називають глобальною 

проблемою людства. У наш час на алергічні захворювання (АЗ) страждає 25-30% дитячої 

популяції, спостерігається значне їх «помолодшання» (зміщення початку на більш ранній 

вік) і тенденція до почастішання тяжких клінічних форм, що висуває проблему лікування і 

профілактики алергії  на одне з провідних місць у сучасній клінічній педіатрії. Кожна третя 

людина в світі – алергічні. А за прогнозами лікарів у найближчі 15 років більше половини 

населення Землі матимуть цю патологію. Проте, офіційна українська статистика не 

віддзеркалює реальної картини, адже багато людей не усвідомлює, що страждає на алергію і 

часто відносять її прояви на рахунок інших захворювань, відтак лікуються у пульмонологів, 

отоларингологів та інших фахівців. Актуальним є вивчення стану АЗ дітей в м. Ужгород і 

нові підходи їхньої специфічної імунокорекції. 

Результати та їх обговорення. За статистичними даними сьогодні в обласному центрі 

Закарпаття проживає близько 300 дітей, що страждають на бронхіальну астму, 450 із проявами 

алергічного нежитю, 600 – дерматиту, більше 800 хворі на алергічну ентеропатію – комплекс 

кишкових хвороб, викликаних харчовими антигенами. Причиною цієї патології є алергічні 

реакції на певні харчові продукти, які не приймаються організмом. Здебільшого це ті діти, що 

звернулися за допомогою у медзаклади і були зареєстровані медичною статистикою. 

Насправді, тих, хто страждає від цієї недуги набагато більше. Що стосується дорослих, то за 

анкетуванням, яке проводили київські науковці, кожен 5 мешканець Ужгорода – алергік. 

Незважаючи на значні успіхи у вивченні алергічних захворювань, на сьогоднішній день 

механізми превентивного або провокуючого ефекту до кінця не відомі. Відповідно до 

“гігієнічної гіпотези” наявність так званого “західного способу життя” (невелика кількість 

дітей у сім’ї, високий гігієнічний стандарт умов життя і т.д.) може служити одним із пояснень 

зростання захворюваності алергією дітей в останні десятиліття. За даними літератури 

встановлено, що харчові антигени і представники кишкової мікробіоти – основні й головні 

джерела антигенної стимуляції, що сприяють формуванню харчової толерантності та 

адекватному формуванню імунітету дитини. В наш час не викликає сумніву той факт, що 

формування здорової кишкової мікрофлори у грудної дитини сприяє розвитку харчової 

толерантності і зниженню ризику розвитку алергії. У документі сумісного засідання експертів 

ВООЗ і Всесвітньої організації алергії (World Allergy Organization – International Association of 

Allergology and Clinical Immunology, WAO-IAACI) «Запобігання алергії та алергічній астмі» 

запропоновано три рівні або напрями заходів з профілактики формування алергії у дітей.  

Первинна профілактика – запобігання імунологічній сенсибілізації, тобто продукції 

специфічних IgE. Вторинна профілактика – запобігання переходу сенсибілізації, яка вже 

відбулася, у клінічні прояви алергічного захворювання. Третинна профілактика – 

запобігання розвитку загострень або погіршанню перебігу хвороби, які можуть розвинутись 

при контакті з ідентифікованими алергенами або подразнювальними агентами. 

Висновки. Перспективними планами профілактики алергічних захворювань можна 

вважати створення імуномодуляторів останнього покоління за допомогою Тh1-

імуноад’ювантів, ДНК-вакцин, антигенів, асоційованих з ІЛ-12 чи ІФН-γ, або пероральним 

призначенням відповідних кишкових мікроорганізмів. 
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За даними епідеміологічних досліджень, в Україні, в тому числі і на Закарпатті, 

поширеність алергічних захворювань коливається від 15 до 35%. Забруднення 

навколишнього середовища відходами промислового виробництва, несприятливі соціальні 

умови, зростання споживання різних лікарських препаратів, інтенсивне використання засобів 

дезінфекції в побуті та на виробництві, застосування пестицидів і гербіцидів в сільському 

господарстві, зміна якості харчування, використання генетично змінених продуктів - 

поєднаний вплив даних чинників на організм сучасної людини створює умови для високих 

алергічних навантажень. Економічні збитки від алергічних захворювань досить високі і 

визначаються не тільки безпосередньо витратами на лікування пацієнтів з алергопатологією, 

а й витратами, які потрібні для лікування ускладнених алергією вірусних та інших інфекцій. 

Єдиним прикладом протиалергічного лікування, що впливає на всі патогенетично 

значущі ланки алергічного процесу і володіє тривалим профілактичним ефектом після 

завершення курсу є алерген-специфічна імунотерапія.  

Цей метод лікування полягає у введенні в організм пацієнта зростаючих доз того 

алергену, до якого у хворого виявлена підвищена чутливість і який відповідальний за 

клінічні прояви захворювання. Показанням до проведення алерген-специфічної імунотерапії 

є ті стани, коли повне і постійне припинення контакту зі специфічним алергеном неможливо: 

при наявності побутової, пилкової, інсектної алергії.  

Метою алерген-специфічної імунотерапії є зменшення (аж до зникнення) клінічних 

симптомів при природній експозиції алергену, що досягається внаслідок зниження 

чутливості організму пацієнта до даного алергену. Своєчасно проведена алерген-специфічна 

імунотерапія попереджає перехід захворювання в більш важку стадію алергічного процесу. 

Основним фактором проведення алерген-специфічної імунотерапії є наявність клінічних 

проявів, що визначають підвищену чутливість пацієнта до визначеного алергену, 

неможливість повної елімінації причинно-значимого фактору, наявність позитивних шкірних 

тестів і специфічних IgE-антитіл до даного алергену. 

В даний час найбільш часто використовують водно-сольові екстракти алергенів, 

алергоїди і алерговакцини. Сучасні дослідження спрямовані як на створення нових форм 

лікувальних алергенів, так і на вдосконалення методів і способів їх введення. Так, зниження 

алергенної активності при збереженні високої імуногенності досягається шляхом 

модифікації алергенів полімеризацією, отриманням сорбованих і пролонгованих форм 

алергенів. 

Таким чином, алерген-специфічна імунотерапія в даний час є одним із найбільш 

ефективних методів патогенетичної терапії при атопічних захворюваннях. 

Впровадження в широку клінічну практику комбінованої імуно-та фармакотерапії 

дозволить істотно поліпшити якість життя хворих, знизить потребу в препаратах базисної 

терапії. 
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Корнійчук О.П., Тимків М.З. 
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вул. Пекарська 69, Львів, 79010, Україна, 
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Відомо, що дистальні відділи кишки є природнім резервуаром грамнегативної 

мікрофлори і її ліпополісахаридів (ЛПС). Ендотоксин, присутній в крові протягом всього 

періоду життя, бере участь в регуляції активності імунної системи. Фізіологічні концентрації 

ЛПС діють не як фактор вірулентності, а як гомеостатичний регулятор, в тому числі 

цитокінів, які контролюють запальний процес і відіграють важливу роль в протипухлинному 

захисті. Розуміння патогенетичних механізмів впливу ендотоксину кишкової мікрофлори на 

організм при різних захворюваннях надзвичайно важливе.  

В експерименті досліджувалася імунна відповідь білих мишей-самців на сенсибілізацію 

еритроцитами барана (ЕБ) під впливом препаратів ЛПС, отриманих спрощеним методом. 

При цьому визначалися селезінковий індекс (СІ) – відношення маси селезінки до маси тіла, і 

кількість клітин-продуцентів антитіл (КПА) у селезінці мікрометодом локального гемолізу. 

Також досліджувалось утворення фактору некрозу пухлин (ФНП-) методом ІФА, 

індукованого ліпополісахаридами кишкової палички, ізольованої від хворих з хворобою 

Крона (ХХК). 

Як показали отримані дані, ЛПС стимулював імунні процеси, що відобразилось у 

підвищенні СІ, причому ефект стимуляції був значно вищим при введенні мишам ЛПС, 

виділеного із штамів E. сolі, ізольованих від хворих з хворобою Крона (в 1,6 рази). При 

встановленні числа клітин-продуцентів антитіл найвищий показник зафіксований також у 

цій групі хворих і був вищим в порівнянні з контролем у 1,2 рази.  

При інкубації інтактної крові з ЛПС ешерихій, виділених від хворих ХК зареєстровано 

зростання рівня ФНП в 1,6 рази в порівнянні з контролем (КХК/КК). Конверсійне 

використання інгредієнтів дозволило зафіксувати менш стрімке зростання рівня ФНП в 

порівнянні з даними контролю - в 1,4 рази (ХКК/КК). Причому індукція ФНП виявилась 

менш вираженою в групі ХКК, ніж при інкубації ЛПС бактерій, виділених від хворих з 

хворобою Крона з кров’ю осіб цієї ж групи ( 360,20±22,43 проти 463,73±24,08). Таким чином 

найвищі рівні ФНП відмічені при індукції синтезу досліджуваного медіатора в системі 

інгредієнтів ХКХК. 

Гіперпродукція ФНП через його виражену прозапальну дію призводить до низки 

біологічних реакцій, які визначають подальший розвиток хвороби Крона, як от: стимуляція 

неспецифічного імунного запалення, формування характерних гранульом Пирогова-

Лангханса. 

Найбільшу активність виявлено у ліпополісахаридів бактерій, виділених у осіб з 

хворобою Крона, для патогенезу якої доведено імунопатологічний компонент і що може , 

відповідно, зумовлювати певні особливості перебігу хвороби. Реакція імунної системи 

зумовлює активацію механізмів, що індукують виділення прозапальних медіаторів, а останні 

провокують рецидивування ерозивного процесу. 

Отже, антигенна стимуляція організму призводить до порушення імунної відповіді 

організму, порушення взаємодії між імунною системою слизової оболонки і кишковою 

мікрофлорою. 
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В Україні лептоспіроз є найбільш значною зоонозною інфекцією. У нас широко 

розповсюджені природні та антропургічні осередки лептоспірозу, які становлять постійну 

небезпеку для здоров'я людей. Неблагополучними з лептоспірозу є території Івано-

Франківської, Ровенської, Волинської, Тернопільської областей. В епідемічному плані 

Тернопільщина понад два тисячоліття є неблагополучною щодо лептоспірозу. Незважаючи 

на зниження захворюваності в останні 5-7 років, проблема лептоспірозу залишається 

актуальною. В 2011 році в області на цю небезпечну недугу захворіло 14 людей, а показник 

захворюваності на 100 тисяч населення вдвічі перевищив середньо державний. 

Випадки захворювання були зареєстровані у восьми районах і Тернополі. Найбільш 

неблагополучними були Тернопільський, Гусятинський, Борщівський, Чортківський райони. 

Серед тих, хто захворів на лептоспіроз, переважають люди віком від 40-50 років – 18 осіб 

(85,7%), за статтю – чоловіки (11 осіб, тобто 78,6%), за місцем проживання - жителі сільської 

місцевості (13 осіб, тобто 92,8%), за соціальним станом - пенсіонери і безробітні ( 8 осіб, 

тобто 57,1%). 

Торік в області зареєстрували 19 випадків. Серед хворих переважали безробітні та 

пенсіонери чоловічої статті старше 50 років, а також 5 випадків захворювання у чоловіків 

віком від 17-30 років. 

Основним джерелом лептоспірозу є гризуни. У шести випадках зараження відбулося 

під час купання, риболовлі чи відпочинку на природі, в 13 випадках – у індивідуальних 

господарствах. 

Цьогоріч випадки лептоспірозу зареєстровані у Борщівському, Тернопільському 

районах і у місті Тернополі. Як в Україні, так в області високою залишається смертність від 

лептоспірозу, яка на Тернопіллі реєструється щорічно. Високий процент смертності 

пов'язаний з тим, що в області найбільшу питому вагу в етіологічній структурі за 2000-2011 

рр. займають лептоспіри серогрупи Icterohaemorragiae, які викликають найбільш тяжкі 

форми недуги і спричиняють високу летальність. Основним резервуаром іктерогеморагічних 

лептоспір є сірі щурі, які у нашій області мають широке географічне розповсюдження, 

відбувається формування не тільки антропургічних, але й природних осередків 

іктерогеморагічного лептоспірозу, які зафіксовані в більшості районів області. У 2012 році 

провідне місце в етіологічній структурі посідає серогрупа Canicula (14 випадків з 19), 

летальних випадків від даної недуги зареєстровано не було. 

В області лептоспіроз реєструється протягом цілого року. Проте пік захворюваності 

припадає на літньо-осінній період. Це пов'язано з перебуванням людей на природі, купанням 

у ставках, проведенні сільськогосподарських робіт, догляді за сільськогосподарськими і 

домашніми тваринами, птицею, в місцях де є миловидні гризуни. 
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Незважаючи на очевидний прогрес світової медицини в пошуку нових ефективних 

антибактеріальних препаратів, проблема ускладнень, викликаних нозокоміальними 

(госпітальними) інфекціями, залишається актуальною. 

Спектр збудників нозокоміальних інфекцій досить складно передбачити, оскільки він 

може значно відрізнятися в залежності від різних міст, стаціонарів і навіть між різними 

відділеннями одного і того ж стаціонару. 

Метою даного дослідження було здійснити порівняльний аналіз спектру збудників 

нозокоміальних інфекцій у відділенні інтенсивної терапії (ВАІТ) та хірургічному відділенні, 

але в межах однієї лікарні. 

Досліджувалися умовно-патогенні мікроорганізми родини Enterobacteriaceae 

(Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter, Proteus spp.), неферментуючі грамнегативні 

мікроорганізми – Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, а також грампозитивні коки - 

Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus, Enterococcus spp. Ці мікроби були 

ізольовані з клінічного матеріалу 231 хворого, які перебували на лікуванні у відділеннях 

інтенсивної терапії та хірургії.  

Відмічено, що домінуючими мікроорганізмами у відділеннях інтенсивної терапії та 

хірургії була грамнегативна мікрофлора (відповідно 89% і 63%ізолятів). Enterobacter spp. у 

ВАІТ виділявся у 26 % випадків, а в хірургії – в 11 %. Проте, Escherichia coli частіше 

зустрічалась у хірургічному відділенні порівняно із відділенням інтенсивної терапії. 

(відповідно 30 % і 7 %), а Klebsiella spp. у 3 рази частіше виявлялися у ВАІТ. Частота 

знаходження Pseudomonas aeruginosa в матеріалі хворих, які перебували у ВАІТ була в 2,5 

рази вищою, ніж у хірургічному відділенні. Серед грампозитивної мікрофлори домінували 

коагулазопозитивні Staphylococcus aureus, яких знайдено у 30 %післяопераційних хворих у 

відділенні хірургії та у 12 % випадків у ВАІТ. Частота виділення коагулазонегативних 

стафілококів та ентерококів в обох відділеннях не перевищувала 2%. 

Отже, в обох відділеннях спектр виділених від хворих мікроорганізмів суттєво 

відрізнявся. Переважаючими етіологічними чинниками ускладнень у відділенні хірургії були 

Escherichia coli та Staphylococcus aureus, що пов’язано з більшою кількістю проведених 

оперативних втручань на кишківнику та м’яких тканинах, які найчастіше колонізують дані 

біотопи. У відділенні інтенсивної терапії домінували мікроорганізми родини  

Enterobacteriaceae та Pseudomonas aeruginosa. Це пояснюється частим використанням 

апарату ШВЛ та інших інвазивних процедур, а також тяжким станом хворих, які перебували 

в цьому відділенні. 

mailto:krasij-natala@mail.ru


Секція 4: «Медична мікробіологія та імунологія» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 269 
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Мастит є поліетіологічним і поліфакторним захворюванням. Серед збудників даної 

хвороби найчастіше мають значення стафілококи, стрептококи. Частота захворювання 

пов'язана, як зі станом, так і опірністю вимені і патогенності збудника, хоча найчастіше, 

мастит виникає при незадовільних умовах гігієни утримання тварин. На сьогодні багатьма 

вченими проводилася розробка методів лікування маститу з використанням ряду 

антимікробних препаратів. Негативний вплив антибіотиків на якість молока, їх акумуляція в 

даному продукті, розвиток інтоксикацій у людей, які вживали таке молоко, робить 

актуальним проблему розробки методів лікування маститів у корів, зокрема шляхом 

проведення специфічної терапії. Етіологічна структура маститів, практично незмінна. 

Змінюються лише біологічні властивості збудників, їх вірулентність, що впливає на 

протікання інфекційного процесу. Беручи це до уваги, необхідно вивчити докладніше ці 

властивості, закономірності розвитку умовно-патогенної флори в умовах лабораторії, 

необхідності додавання певної кількості інгредієнтів до складу вакцинного штаму для 

створення комфортних умов для життєдіяльності мікробів (здібності пептидів мікробів, 

тобто їх здатності (бактеріальної адгезивності) прилипати до еластичним епітеліальних 

клітин молочної залози. При розробці маститних вакцин необхідно використовувати 

залежність між здатністю мікроорганізмів прилипати до еластичним епітеліальних клітин 

вимені корів і патогенезом. 

Метою досліджень є виділення та вивчення біологічних властивостей основних 

збудників маститу, розроблення технології виготовлення вакцини проти цього захворювання 

та методів лікування корів з маститами без застосування протимікробних препаратів. 

Роботу виконували на базі бактеріологічного відділу біотехнології і контролю якості 

бактерійних препаратів ДНКІБШМ, районній лабораторії ветмедицини та господарстві ТОВ 

«Росія» Волновахського району Донецької області, Донецькій державній Регіональної 

лабораторії ветмедицини.  

В результаті проведеної теоретичної роботи, аналізу бактеріальної забрудненості 

повітря тваринницьких приміщень господарств Донецькій області та лабораторних 

досліджень проб молока від хворих на мастит корів, встановлено, що переважаючу роль в 

середовищі, зокрема в корівниках, на шкірі тварин, мають Staphylococcus aureus. Відсоток 

виділення стафілококів і кишкової палички показників мікроклімату тваринницьких 

приміщень знаходиться у одному співвідношенні 1:1. Також була проведена диференційна 

діагностика на мастити серед корів з використанням препарату мастидину, обладнання 

Російського виробництва «Маститона». В пробах молока від хворих на мастит корів виділено 

та досліджено основні біологічні властивості виділених ізолятів Staphylococcus aureus, 

проведено підбір в кандидати у вакцинні штами для конструювання ефективного засобу 

профілактики маститів у корів, вивчено чутливість Staphylococcus aureus до різних груп 

протимікробних речовин (за 56 позиціями); встановлено висока чутливість до антибіотиків 

групи цефалоспоринів 2-3 поколінь, лінкозамідів, рифаміцину, карбапенінему та макролідів 

(олеандоміцин), середня чутливість – фторхіноловому ряду, аміноглікоцидам, макролітам 

(ерітроміцину, азітраміцину), нітрафурановим препаратам; чутливі - фузидину; резистентні - 

глікопептидам, поліпептидам, тетрациклінам, пеніцилінам. 
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ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ 
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Епідемічна безпека води була та залишається одним із ключових критеріїв якості життя 

населення. Ця проблема набуває все більшої актуальності в останні десятиліття, оскільки на 

сьогоднішній день існуючі технологічні схеми обробки не спроможні довести якість води 

інтенсивно забруднених джерел до вимог стандарту. В Україні переважна більшість очисних 

споруд застосовує хлорування з метою знебарвлення та знезараження води. Хлорування води 

призводить до утворення великої кількості токсичних хлорорганічних продуктів, які 

проявляють мутагенну та канцерогенну активність, що несприятливо впливає на здоров’я 

людини. Тому розробка і впровадження альтернативних хлоруванню технологій очистки і 

знезараження води є надзвичайно актуальною для України. 

Метою роботи стало вивчення впливу електронного пучка і озону на мікрофлору 

стічних вод. 

Проби стічних вод відбирали на Безлюдівських та Диканівських очисних спорудах м. 

Харкова згідно з ISO 5667-10:1992 / 13.060.30. Оцінку ефективності обробки очищених 

стічних вод проводили відповідно до гігієнічних нормативів питної води(ДСанПіН 2.2.4-171-

10). Коліформні бактерії, ентерококи та стафілококи виділяли з води за допомогою методу 

мембранних фільтрів. Знезараження води проводили за допомогою лабораторної установки, 

розробленої в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» 

НАН України, яка складалась з потужного випромінювача, високо енергозберігаючого 

озонатора та проточної системи нового типу з іоноутворюючою камерою знезараження. 

Встановлено, що знезараження проб стічних вод опроміненням електронним пучком та 

озонуванням дало неоднозначні результати. В 30 % проб зниження кількості життєздатних 

коліформних бактерій та ентерококів відбулося (залежно від дози обробки) відповідно в 

10000-100000 (при 4,8 кГр і 20 мг/дм3 6 хвилин озонування), в 100000-150000 (6,4 кГр і 20 

мг/дм3 8 хвилин озонування) та в 1000000-10000000 разів при більш високих енергетичних 

затратах (8 кГр та дії О3 в концентрації 20 мг/ дм3 10 хвилин).В 40 % досліджень були 

досягнуті також позитивні результати: чисельність санітарно-показової мікрофлори 

знижувалась хоча і в меншій мірі, проте до концентрацій значно нижчих за гранично 

допустимі показники щільності заселення бактеріями води. На відміну від вище приведених 

даних, ефективність знезараження в 30,0 % виконаних дослідів виявилась незадовільною. 

Зниження концентрації санітарно-показової мікрофлори до нормативних показників 

води відкритих водоймищ, які придатні для централізованого водопостачання забезпечується 

в стічних водах з низькими показниками рН (3,0 – 6,0) при застосуванні електронного пучка 

в поглинаючій дозі 2,4 кГр та тривалості озонування (20 мг/дм3 О3) три хвилини, в пробах з 

нейтральним та лужним середовищами відповідно 4,8-6,4 кГр і 6-8 хвилин окислення. 

Розроблений метод проточного знезараження стічної води, який оснований на 

одночасному електронно-пучковому опроміненні (поглинаюча доза 6,0 кГр) та озонуванні (5 

хвилин при 20 мг/дм3 О3) з присутністю іонів міді в концентрації (0,75±0,01) мг/дм3, дає 

можливість довести рівень бактеріальної контамінації до нормативних показників води 

відкритих водоймищ, які придатні для централізованого водопостачання. 

mailto:khgorses-bl@ukr.net


Секція 4: «Медична мікробіологія та імунологія» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 271 
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ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
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Несмотря на использование разных стратегий профилактики ВИЧ-инфекции 

кардинального снижения ее распространения не произошло. Сегодня большое внимание 

уделяется разработке таких средств профилактики ВИЧ, как микробициды (МЦ), которые 

применяются местно для обработки половых органов сексуальных партнеров. К МЦ I 

поколения относят сурфактанты, разрушающие липидные мембраны: ноноксинол-9 (N9), 

SAVVY, бензалконий хлорид. При длительном применении у женщин N9 проявлял местную 

(вагинальную) цитотоксичность (S. Hiller, 2005), а SAVVY был менее токсичным (F.Krebs, 

2000). МЦ II поколения - длинноцепочечные полианионы, препятствующие адсорбции ВИЧ: 

полисахарид PRO 2000, карагинан, сульфат целлюлозы. Они обладали анти-ВИЧ действием 

в культурах клеток, но не показали профилактического эффекта при клинических 

испытаниях (G. Ramjee, 2010). МЦ III поколения - ингибиторы обратной транскриптазы 

(ИОТ) ВИЧ, которые можно применять местно, такие как тенофовир и дапивирин. 

Сообщалось, что при использовании женщинами геля с 1% тенофовира в течение 36 месяцев 

частота половой передачи ВИЧ снизилась на 39% (Q. Abdool Karim, 2010). Недостатками 

ИОТ являются необходимость непрерывного применения, побочные реакции (угнетение 

почечных функций) и риск распространения устойчивых форм вирусов. К МЦ I поколения 

относится антисептик мирамистин (М). Он более 20 лет применяется для лечения 

воспалительных заболеваний и как средство индивидуальной профилактики инфекций, 

передаваемых половым путем (ИППП). Описан положительный эффект М при лечении 

уретропростатита (А.Ф. Возианов, 1990) и при профилактике бактериальных и протозойных 

ИППП у мужчин (А.И. Милявский, 1996). Целью данного исследования было определение 

минимальной ингибирующей концентрации (МИК) М, полностью подавляющей 

жизнеспособность вне- и внутриклеточного ВИЧ.  

Воздействие М на ВИЧ-инфицированные клетки изучали путем добавления к 

незараженным клеткам МТ-4 зараженных клеток, которые перед этим инкубировали с М 10 

минут. Клетки культивировали 34 дня. Воздействие М на внеклеточный ВИЧ определяли по 

подавлению его репродукции в клетках Jurkat-tat после их заражения вирусом, обработанным 

М в течение 15 минут. Клетки культивировали 21 день. Жизнеспособность вируса 

определяли по гибели клеток и накоплению р24 ВИЧ-1.  

При инкубации зараженных клеток ТМ-4 с 0,03 мг/мл М с последующим  внесением в 

незараженные клетки, снижение жизнеспособности последних и накопление р24 ВИЧ-1 

происходило на 9 день сокультивирования, при использовании 0,05 мг/мл М – на 18 день. 

При использовании М в концентрациях 0,075 и 0,1 мг/мл р24 вируса не выявлялся. При 

обработке клеток Jurkat-tat вирусом, инкубированным с М, было установлено, что М в 

концентрации 0,05 мг/мл снижает инфекционность ВИЧ-1 в 1000 раз без его полной 

инактивации. М в концентрациях 0,075 и 0,1 мг/мл (0,01% - содержание М в препаратах для 

профилактики ИППП) полностью инактивировал внеклеточный ВИЧ-1. 

Таким образом, судя по опубликованным сведениям, М не обладает локальной 

цитотоксичностью, а его МИК, подавляющая ВИЧ-1, составляет 0,075 мг/мл, что в 6 раз 

меньше, чем у N9. Учитывая относительную безопасность и выраженный анти-ВИЧ эффект 

мирамистина in vitro, можно рекомендовать использование этого антисептика в качестве 

микробицида для индивидуальной профилактики ВИЧ-инфекции.  
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Инфекционные осложнения являются причиной смерти четвертой части больных,  

погибающих от цирроза печени (ЦП). К ним относятся бактериемия, спонтанный 

бактериальный перитонит, пневмония, эндокардит и инфекции мочевых путей. Бактериемия 

развивается на фоне снижения резистентности больных к инфекции и свидетельствует о 

неблагоприятном прогнозе заболевания. Целью исследования явилось выявление 

зависимости между тяжестью поражения печени, показателями бактерицидной активности 

сыворотки крови (БАС) к E. coli и S. aureus, а также сывороточными уровнями С-

реактивного белка (СРБ) и гранулоцит-колониестимулирующего фактора (Г-КСФ) у больных 

ЦП при развитии вариантов бактериемии, отличающихся по количеству видов 

микроорганизмов, циркулирующих в крови.  

Было обследовано 80 больных. Стадию компенсации ЦП и, соответственно, тяжесть 

поражения печени оценивали по классификации Чайлд-Пью. Всех больных разделили на 3 

группы в зависимости от количества видов выделяемых из крови микроорганизмов: группа I 

– 22 пациента без бактериемии, группа II – 35 пациентов, у которых из крови был выделен 

один вид микроорганизмов, группа III - 23 пациента, у которых из крови было выделено два 

или более видов микроорганизмов. У 89% и 8% больных группы II из крови выделялись 

соответственно грампозитивные кокки и палочки, у 3% - грамнегативные палочки. В группе 

III грампозитивные кокки выделялись у 38% больных, грампозитивные и грамнегативные 

палочки – у 25% и 11% соответственно, у 9% - актиномицеты, у 2% - грамнегативные кокки, 

у 16 % пациентов - грибы рода Candida.  

Большинство больных (71%) с компенсированным ЦП класса А вошло в группу I, 

53% больных с более тяжелым поражением печени с ЦП класса В - в группу II, 63% больных 

с декомпенсированным ЦП класса С - в группу III. 

Распределение значений БАС больных ЦП выявило выраженную тенденцию к 

снижению уровней БАС по мере появления у пациентов бактериемии и увеличения числа 

видов микроорганизмов в крови. Особенно четко эта зависимость проявилась в отношении 

показателей БАС к S. aureus, значения которых достоверно отличались друг от друга для 

всех исследованных групп (p≤0,01). Значения показателей БАС к E.coli были выше, однако 

также последовательно снижались от I к III группе.  

Самыми высокими показатели СРБ и Г-КСФ (87,02±8,4 мкг/мл и 37,4±8,7 пкг/мл 

соответственно) были у больных ЦП без бактериемии (группа I). У больных с бактериемией 

в группе II они были меньше (61,8±8,5 мкг/мл и 22,6±3,7 пкг/мл), в группе III – самыми 

низкими (47,7±9,2 мкг/мл и 19,2±1,9 пкг/мл соответственно).  

Таким образом, была выявлена зависимость между тяжестью поражения печени, 

количеством видов микроорганизмов, выделяемых из крови, и изученными показателями 

иммунитета, значения которых уменьшались по мере углубления поражения печени. 

Наличие этой зависимости свидетельствует о возможности разработки методов определения 

тяжести поражения печени и диагностики бактериемии на основе учета параметров БАС и 

уровней СРБ и Г-КСФ. 
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У сучасній клінічній практиці дуже гостро стоїть питання виникнення та 

розповсюдження резистентних до антибіотиків штамів бактерій. У структурі госпітальних 

інфекцій провідна роль належить бактеріям – представникам родини ентеробактерій, для 

яких є важливим механізм стійкості до цефалоспоринів пов’язаний з продукцією β-лактамаз 

розширеного спектру дії (БЛРС). Саме це є першопричиною виникнення та широкого 

розповсюдження антибіотикорезистентних штамів цих бактерій. У зв’язку з цим, метою, 

дослідження було вивчення антибіотикочутливості клінічних штамів ентеробактерій з 

подальшим виявленням продуцентів БЛРС. Для реалізації поставленої мети нами було 

виділено 97 клінічних штамів ентеробактерій. Серед виділених штамів було ідентифіковано: 

67 шт. E. coli, 12 шт. Klebsiella spp., 8 шт. P. vulgaris, 3 шт. Enterobacter spp., 7 шт. Citrоbacter 

spp. Виділення чистих культур мікроорганізмів та наступну ідентифікацію проводили за 

допомогою загальноприйнятих тестів і відповідно до визначника Берджи. Чутливість 

бактерій до антибіотиків визначали методом дифузії в агар і застосовували стандартні диски 

з антибіотиками. Визначення продуцентів БЛРС у бактерій проводили методом «подвійних 

дисків», в якому використовували комерційні диски з цефалоспоринами ІІІ покоління і з 

амоксициліном/клавуланатом. Інтерпретацію результатів проводили відповідно до наказу 

МОЗ України № 167 від 05.04.2007 р. 

Визначали чутливість до таких груп антибіотиків: β-лактами – 

амоксицилін/клавуланова кислота, ампіцилін, цефепім, іміпенем, цефалотин, цефтазидим, 

цефотаксим, цефоперазон, цефтріаксон; аміноглікозіди - гентаміцин, тобраміцин, амікацин, 

нетилміцин; фторхінолони - ципрофлоксацин; тетрациклін.  

Виділені штами ентеробактерій характеризувалися стійкістю до цефатаксиму, 

цефаперазону, цефтріаксону та амоксиклаву (від 30% до 80%). Найбільша кількість штамів 

стійких до цефатоксиму було виявлено серед Citrоbacter spp. та Klebsiella spp. (71,4% та 

75% відповідно). Серед штамів E. coli та Enterobacter spp. стійкими до амоксиклаву були 

80,4% та 50% відповідно. По відношенню до фторхінолонів виділені штами показали такі 

показники: усі мікроорганізми виявилися досить чутливими до ципрофлоксацину: E. coli – 

5,5%, Klebsiella spp. – 16,6%, P. vulgaris – 12,5%, Enterobacter spp. – 0%, Citrobacter spp. – 

42,6% стійких штамів. Усі виділені штами E. coli виявили високу чутливість до 

аміноглікозидів. Зокрема стійкими по відношенню до гентаміцину та тобраміцину були 7,8% 

та 12,5% штамів E. coli відповідно. Для інших мікроорганізмів були встановлені такі 

показники стійких штамів: Enterobacter spp. – 33,3%/30,2% (гентаміцин/тобраміцин), 

Klebsiella spp. – 25%/50%, P. vulgaris – 12,5%/25%, Citrobacter spp. – 42,8%/53%. На 

наступному етапі проводили дослідження з виявлення продуцентів БЛРС серед 

мікроорганізмів з різним рівнем стійкості до антибіотиків. Отримані наступні результати: 

серед шт. E. coli виявлено 6 шт. – продуцентів БЛРС, Klebsiella spp. – 3 штами, P. vulgaris – 1 

шт., Enterobacter spp. – 0 шт., Citrabacter spp. – 2 шт. Встановлено, що серед штамів, стійких 

до цефалоспоринів ІІІ – ІV поколінь, більшість були продуцентами БЛРС. 

Виходячи з вище сказаного, можна констатувати, що фторхінолони є найбільш 

ефективними по відношенню до усіх виділених штамів ентеробактерій, у той же час β-

лактамні антибіотики виявилися найменш ефективними, що певною мірою пов’язану з 

продукцією БЛРС.  
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СИНЕРГІЗМ ПРОТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ВОДНО-ЕТАНОЛЬНИХ ЕКСТРАКТІВ 

БРУНЬОК ТОПОЛІ ЧОРНОЇ (POPULUS NIGRA L.) ТА БЕРЕЗИ БОРОДАВЧАСТОЇ 

(BETULA VERRUCOSA EHRH.) І АНТИБІОТИКІВ ВІДНОСНО КЛІНІЧНИХ ШТАМІВ 

СТАФІЛОКОКІВ 
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Метицилінрезистентні штами стафілококів, які характеризуються асоційованою 

резистентністю до багатьох груп протимікробних препаратів (фторхінолонів, макролідів, 

лінкозамінів, тетрациклінів, аміноглікозидів) є частими збудниками опортуністичних 

госпітальних інфекцій. Їх глобальне поширення диктує необхідність розробки нових 

стратегічних напрямків протимікробної хіміотерапії. У зв’язку з цим в останній час зростає 

інтерес до речовин (як природного походження, так і синтетичних) з новим видом 

фармакологічної дії – так званих модифікаторів резистентності бактерій (resistance modifying 

agents), які володіють здатністю нейтралізувати механізми набутої резистентності 

мікроорганізмів до антибіотиків (Kaatz G.W., 2002, 2005; Marquez B., 2005; Pages J.M. etc., 

2005). Результати виконаного нами скринінгового дослідження 203 водно-етанольних і 156 

органічних екстрактів різних органів 155 культивованих і дикоростучих лікарських рослин 

флори України свідчать про потенційну можливість використання вітчизняної сировинної бази 

для створення принципово нових комбінованих протимікробних препаратів (Куцик Р.В., 2008). 

Завдяки антисептичним, в’яжучим, протизапальним і ранозагоюючим властивостям 

лікувальні засоби з бруньок тополі чорної, або бальзамічної (осокора) Populus nigra L. та 

берези бородавчастої Betula verrucosa Ehrh., здавна використовуються у народній медицині. 

Нами встановлено, що 90% водно-етанольні та етилацетатні екстракти, а також хлороформні 

фракції 70% водно-ацетонових екстрактів бруньок тополі чорної і берези бородавчастої 

проявляють пряму протимікробну активність відносно поліантибіотикорезистентних 

клінічних штамів S. aureus і коагулазо-негативних стафілококів (S. epidermidis, 

S. haemolyticus, S. cohnii ssp. cohnii та ін.) в діапазоні концентрацій 23,44÷93,75 мкг/мл. 

За допомогою мікрометоду серійних розведень в бульйоні (Thornsberry C., 1983) 

вивчено вплив біологічно активних сполук 90% водно-етанольних екстрактів бруньок тополі 

чорної і берези в концентраціях 1/2-1/8 МБсК на протимікробну активність антибіотиків 

відносно метіцилінрезистентних клінічних ізолятів S. aureus і S. haemolyticus, у яких 

встановлено функціонування ефлюксних механізмів резистентності до фторхінолонів 

(NorA), макролідів (MsrA) і тетрациклінів (TetK). 

Водно-етанольний екстракт бруньок берези в концентрації 1/4 МБсК підвищував 

чутливість до оксациліну метіцилінрезистентних MecA+ штамів S. aureus у 128 разів, 

S. haemolyticus – у 16-32 рази. Чутливість S. aureus до ципрофлоксацину зростала у 4-8 разів, 

а S. haemolyticus – у 8-128 разів. МБцК еритроміцину відносно стафілококів знижувалися в 

присутності біологічно активних речовин екстрактів бруньок берези в 32-1024 рази, 

кліндаміцину – в 16-32 рази. Аналогічним чином встановлено синергізм протимікробної дії 

екстракт бруньок тополі чорної концентраціях 1/\4-1/8 МБсК з оксациліном, 

ципрофлоксацином і еритроміцином. На рівень резистентності стафілококів до гентаміцину 

обидва досліджені препарати не впливали. 

Ефективні діючі концентрації антибіотиків відносно штамів з високим рівнем 

резистентності в присутності екстрактів бруньок берези і тополі знижувалися до значень, які 

реально можуть бути досягнуті в організмі при їх застосуванні у рекомендованих 

терапевтичних дозах. Це відкриває нові перспективи для створення ефективних 

протимікробних препаратів для клінічної практики. 
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Стафілококи займають особливе місце в мікробному світі завдяки підвищеній увазі до них 

з боку людини впродовж усього періоду існування мікробіології як науки. Стафілококи здатні 

тісно співіснувати з людським організмом, можуть також тривалий час виживати в довкіллі і 

належать до найпоширеніших мікроорганізмів ноосфери та найближчого людського оточення. 

Не може викликати жодних заперечень твердження про їх лідерство серед етіологічних чинників 

опортуністичних і нозокоміальних інфекцій в осяжному періоді історії медицини. З появою 

сульфаніламідів, пеніциліну та інших перших антибіотиків виникла ілюзія, що мікробні, в тому 

числі стафілококові, інфекції незабаром буде ліквідовано. Проте саме стафілококи, завдяки 

своєму винятковому адаптаційному потенціалу, розвіяли міфи і надії людства на 

«суперантибіотик» майбутнього як очікувану панацею від усіх інфекцій. 

У 1961 р. в Англії, незабаром після впровадження в клінічну практику пеніциліназо-

стабільного антибіотика метіциліну вперше були виявлені метіцилінрезистентні S. aureus 

(MRSA) [Jevons M.P., 1961]. Штами MRSA, які спершу характеризувалися вираженою 

ендемічністю, поступово вони почали поширюватися – спочатку в межах відділень і/або 

лікарень, потім – в інші лікарні тієї ж країни, в інші країни і навіть трансконтинентально. 

Процеси формування і глобального поширення нових штамів MRSA тривають і сьогодні, що 

дозволяють простежити сучасні методи епідеміологічного типування [Harbarth S. etc., 1997]. 

Хромосомна ділянка ДНК, яка забезпечує метіцилінрезистентність (стафілококовий касетний 

хромосомний елемент SCCmec) характеризується винятковою нестабільністю. Касетна 

структура і численні вставочні послідовності виступають в ролі «тамбура» для комбінативного 

включення в хромосому MRSA транспозонів або плазмід, які містять гени резистентності до 

інших антибіотиків і антисептиків. З 90-х рр. ХХ ст. поширення епідемічних штамів MRSA 

(EMRSA) стало глобальною світовою проблемою. Паралельно в багатьох країнах реєструється 

також істотне зростання частоти інфекцій, спричинених метіцилінрезистентними штамами 

коагулазо-негативних стафілококів. 

Впровадження у клінічну практику спочатку ванкоміцину, а з 2001 р. – лінезоліду значно 

зменшило в останні роки небезпеку виникнення госпітальних інфекцій MRSA. Але сучасні 

дослідження вказують, що S. aureus продовжує мутувати і набуває резистентності до 

глікопептидів. У 1996 р. в Японії вперше було виділено штам MRSA із зниженою чутливістю до 

ванкоміцину (VISA). Появу ванкоміцинрезистентних S. aureus (VRSA) зареєстровано в 2002-

2005 рр. у США, у 2006 р. – в Індії. Велике настороження викликають факти появи у клінічних 

штамів MRSA резистентності до лінезоліду (MIC 16->32 мкг/мл) у США (2001 р.) та у 

Великобританії (2003 р.). Тому неважко прогнозувати наслідки впровадження у клінічну 

практику нових глікопептидів (орітаванцину, далбаванцину, рамопланіну), напівсинтетичних 

стрептограмінів хінупрістіну/дальфопрістіну, представника гліцилциклінів тайгецикліну, 

ліпопептидного антибіотика даптоміцину, аміноглікозида арбекацину, цефалоспорину V 

покоління цефтобіпролу, до яких на даний час MRSA зберігають чутливість. В останній час 

спостереження свідчать про появу резистентності до кожного нового препарату приблизно через 

5 років його інтенсивного застосування в клінічних умовах. 

Тому сьогодні все більше прихильників завойовує ідея комбінованої хіміотерапії. 

Проводиться інтенсивний пошук природних і синтетичних сполук, здатних забезпечувати 

нейтралізацію механізми набутої антибіотикорезистентності бактерій, в тому числі MRSA.  
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ВИДОВИЙ СПЕКТР ЕНТЕРОБАКТЕРІЙ ВМІСТА ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА 
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E-mail: kuchmak_oksana@mail.ru 

 

Ревматоїдний артрит (РА) - системне аутоімунне захворювання сполучної тканини, для 

якого характерні зміни системи травлення, як результат побічної дії лікарських засобів або 

генералізованого васкуліту.  

З метою встановлення наявності дисбіотичних змін вивчено видовий склад і 

популяційний рівень вмісту порожнини товстої кишки 74 хворих на РА. 

Встановлено, що мікробіоценоз товстої кишки хворих на РА характеризується 

зниженням колонізаційного рівня резидентної флори та високим рівнем умовно-патогенної  

флори. Виявлено домінування Bacteroides spp., Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., E. coli, 

Clostridium spp. (100,0%), лактозонегативних E. coli (47,3%), гемолітичних E. coli (44,6%), 

Enterococcus spp. (40,5%), S. haemolyticus (41,9%), менше – Citrobacter spp. (20,3%), 

Enterobacter spp. (35,1 %), Klebsiella spp. (28,4%), штамів Proteus, псевдомонад, стафілококів. 

Популяційний рівень біфідобактерій, лактобактерій та кишкових паличок та 

ентерококів був низьким (lg 6,10 - lg 6,87 КУО/г) на фоні виділення значної кількості 

атипових форм E. coli lg (5,02-6,17 КУО/г), Serratia spp. (lg 5,72 КУО/г), Citrobacter spp. (lg 

5,65 КУО/г), Hafnia – lg 5,32 КУО/г, Proteus spp. – lg 5,16 КУО/г, S. aureus – lg 5,45 КУО/г, 

дріжджоподібних грибів роду Candida lg 4,69 КУО/г. 

За результатами мікробіологічного дослідження вмісту товстої кишки зроблено 

висновок про наявність дисбіозу ІІ ступеня у 27,0% та ІІІ ступеня у 73,0% хворих,  що 

підтверджує  необхідність використання пробіотиків у даного роду пацієнтів на РА. 
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ВИДОВИЙ СПЕКТР ТА ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ 
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Актуальність. Розширенню спектру захворювань сечогенітального тракту сприяють 

пов’язані з мікроекологічними порушеннями.  

Найціннішим представником симбіонтної мікрофлори людського організму є 

лактобактерії. До спектру фізіологічних функцій відносять їхню високу колонізаційну та 

антагоністичну активність щодо патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів за 

рахунок синтезу молочної кислоти, перекису водню, бактеріоцинів, адгезивність лактобацил 

до поверхні епітеліальних клітин. Імуномодулюючі властивості лактобацил пов’язані із 

стимуляцією фагоцитарної активності нейтрофілів, макрофагів, синтезу імуноглобулінів, 

індукцією ендогенного інтерферону, цитокінів, фактору некрозу пухлин. 

За результатами клінічних спостережень та за деякими даними літератури, лактобацили 

можуть виявляти чутливість до антимікробних препаратів. Актуальність питання полягає в 

широкому використанню протигрибкових засобів в лікуванні вульвовагінітів, що 

відбивається на стані молочнокислої нормофлори. 

Метою нашої роботи було вивчення видового спектру лактобацил сечогенітального 

тракту та їхня чутливість до протигрибкових препаратів.  

Матеріали та методи: матеріалом дослідження був слиз вагінальних виділень 

вісімдесяти практично здорових жінок репродуктивного віку, які не приймали біопрепаратів, 

антибіотиків та протигрибкових препаратів.  

Клінічний матеріал висівали на поживних середовищах: напіврідкому тіогліколевому, 

щільному МРС („Біокомпас”, Росія) в мікроаерофільних умовах протягом 48 годин. 

При видовій ідентифікації враховували морфологічні та культуральні властивості 

лактобактерій, аеротолерантність, здатність лактобактерій ферментувати деякі вуглеводи 

(мальтозу), рости при температурі 30
0
С та 44

0
С та бути резистентними до жовчі. 

Медикаментозну чутливість лактобактерій визначали методом дифузії в агар. Для 

цього використовували добову культуру, з якої готували суспензію у тіогліколевому 

середовищі 10
6
 КУО. Визначали чутливість до протигрибкових препаратів in vitro. 

За видовим складом, з 29 штамів лактобактерій, виділених з вагіни, 15,5% припадало на 

L. acidophilus, L.fermentum - 11,1, 10,2% на L.plantarum, 6,9% - L.helveticus, L. salivarius – 

8,6%, 8,5% на L. rhamnosus, інші штами були представлені в незначних частках. 

Чутливість лактобацил до ністатину і кетоконазолу склали відповідно 12,3% та 9,8%. 

До флуконазолу, ітраконазолу та амфотерицину клінічні ізоляти були стійкими. 

Висновки. Тільки у 36,3% практично здорових жінок виділено лактобацили, що вказує 

на значні мікроекологічні порушення індигенної мікрофлори сечогенітального тракту. 

Виявлено неоднорідність популяції лактобацил за їхнім видовим складом. Вказана 

чутливість лактобацил свідчить про необхідність враховувати чутливість нормосимбіонтів 

вагіни, особливо для препаратів місцевого застосування, а також проведення заходів щодо 

відновлення еубіозу піхви. 
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ТА БІФІДОБАКТЕРІЙ IN VITRO ТА IN VIVO 
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Розробка біологічних препаратів на основі коменсальної мікробіоти слизових оболонок 

людини, здатних регулювати імунну відповідь організму без побічних ефектів, які важко 

передбачити і компенсувати в кожному конкретному випадку, є одним із найважливіших 

завдань сучасної імунобіотехнології. Метою роботи є визначення імуномодулювальних 

властивостей пробіотичних штамів лактобактерій (ЛАБ) та біфідобактерій in vitro та in vivo 

шляхом дослідження їх впливу на активність макрофагів та продукцію цитокінів за 

фізіологічної норми та при експериментальній стафілококовій інфекції. Досліджували 

пробіотичні штами Lactobacillus acidophilus ІМВ В-7279, L. casei ІМВ В-7280, L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus ІМВ В-7281, L. ramnosus LB-3 VK6, L. plantarum LM VK7, L. delbrueckii LE 

VK8, Bifidobacterium animalis VKL та B. animalis VKB, для яких in vitro встановлено 

антибактеріальну ефективність відносно широкого спектру патогенних та умовнопатогенних 

мікроорганізмів. За допомогою методу атомно-скануючої мікроскопії (NanoScope IIIa, Digital 

Instruments Inc.) показано, що ці штами відрізнялись за ступенем жорсткості клітинної 

стінки. Усі пробіотичні штами ЛАБ in vitro підвищували ефекторні функції макрофагів 

інтактних мишей лінії Balb/c, а також їх здатність до продукції інтерлейкіну-12 (ІЛ-12) та 

інтерферону-γ (ІФН-γ). Штам L. delbrueckii subsp. bulgaricus ІМВ В-7281 із менш жорсткою 

клітинною стінкою, який ефективніше перетравлювався в макрофагах, активував ефекторні 

функції останніх in vitro значно краще за інші штами ЛАБ. ІЛ-2 індукувався у культурі 

макрофагів ефективніше під впливом L. casei ІМВ В-7280 та L. acidophilus ІМВ В-7279 із 

жорсткішою клітинною стінкою, а ІФН-γ – під впливом L. casei ІМВ В-7280 порівняно з L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus ІМВ В-7281. Тобто ефективне перетравлення ЛАБ в макрофагах 

є важливим для активації їх ефекторних функцій in vitro. Водночас індукція цитокінів in 

vitro, принаймні ІФН-γ та ІЛ-12, відбувалась інтенсивніше під впливом пробіотичних штамів 

бактерій, які виявились стійкішими до перетравлення в макрофагах. Біфідобактерії із 

клітинною стінкою різного ступеня жорсткості in vitro активували ефекторні функції 

макрофагів з однаковою ефективністю, однак не впливали на продукцію ІФН-γ та ІЛ-12. 

Пробіотичні штами ЛАБ та біфідобактерій активували ефекторні функції макрофагів in vivo 

після введення інтактним та інфікованим стафілококом мишам лінії Balb/c. У інтактних 

мишей, які отримували пробіотичні штами ЛАБ, спостерігали також підвищення продукції 

ІФН-γ та ІЛ-12. Як і в дослідах in vitro продукція цих цитокінів in vivo ефективніше зростала 

під впливом штамів із жорсткішою клітинною стінкою – L. casei ІМВ В-7280 та L. acidophilus 

ІМВ В-7279 порівняно з L. delbrueckii subsp. bulgaricus ІМВ В-7281. Біфідобактерії за 

фізіологічної норми не впливали на продукцію ІФН-γ та ІЛ-12 після їх ведення інтактним 

мишам. Під впливом ЛАБ та біфідобактерій зменшувалась продукція ІЛ-4 та -10, тобто 

виявлено потенційну здатність усіх цих пробіотичних штамів бактерій впливати на імунну 

відповідь шляхом балансування цитокінів Th1/Th2 типів за різними механізмами. При 

стафілококовій інфекції продукцію ІЛ-12 нормалізували L. casei ІМВ В-7280, L. acidophilus 

ІМВ В-7279, B. animalis VKL, L. plantarum LM VK7 або L. delbrueckii LE VK8, тоді як інші 

штами не впливали на продукцію цього цитокіну. На основі аналізу отриманих даних можна 

зробити висновок, що пробіотичні штами, які активують макрофаги та продукцію ними 

цитокінів in vitro, викликають активацію макрофагів та продукцію цитокінів також in vivo. 

Тести in vitro доцільно використовувати для попереднього відбору штамів із потенційною 

імуномодулювальною активністю.  
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В останні роки в усьому світі відмічається стрімке зростання інфекційно-запальних 

захворювань, спричинених патогенними і умовно-патогенними бактеріями, вірусами, 

мікроскопічними грибами тощо, перебіг яких супроводжується виникненням вторинних 

імунодефіцитних станів. Тому у комплексному лікуванні хворих на інфекційно-запальні 

процеси крім антимікробних препаратів, в тому числі новітніх антибіотиків, а також гнійної 

санації вогнищ інфекції застосовують імуномодулювальні препарати (генно-інженерні 

препарати цитокінів, природні балансуючі імунні медіатори інтерферони тощо), наслідки 

впливу яких на імунну відповідь при тих чи інших патологічних станах є 

важкопрогнозованими. 

На теперішній час знайдено найбільш придатний шлях створення ефективних 

природних імуномодулювальних препаратів, який ґрунтується на використанні 

мікроорганізмів групи GRAS (нешкідливих). До цієї групи належать лактобактерії (ЛАБ), а 

також біфідобактерії, які в більшості випадків є основою пробіотичних препаратів. 

Незважаючи на очевидну корисність і широкий досвід застосування пробіотиків, серед них 

на сьогодні немає таких, які б характеризувалися чітко означеною виразною  активністю 

відносно хвороботворних мікроорганізмів і одночасними заявленими виробниками і 

експериментально підтвердженими імуномодулювальними властивостями, спрямованими 

виключно на регулювання продукції цитокінів Th1/Th2 типів. Тому розробка технологій 

отримання імунобіотиків на основі штамів пробіотичних бактерій, які мають 

антибактеріальну дію та високий рівень здатності балансувати імунну відповідь шляхом 

індукції цитокінів різної природи, як і раніше залишається одним із найважливіших завдань 

сучасної біотехнології. 

Нами відібрано та охарактеризовано пробіотичні штами Lactobacillus acidophilus ІМВ 

В-7279, L. casei ІМВ В-7280, L. delbrueckii subsp. bulgaricus ІМВ В-7281, L. ramnosus LB-3 

VK6, L. plantarum LM VK7, L. delbrueckii LE VK8, Bifidobacterium animalis VKL та B. 

animalis VKB, що входитимуть до композицій імунобіотиків. Їх здатність пригнічувати 

умовно-патогенні та патогенні бактерії і гриби роду Candida, а також спрямовано (вибірково) 

впливати (регулювати) імунну відповідь за фізіологічної норми та експериментальної 

інфекційної патології є доведеною. На основі кількох пробіотичних штамів створено 

композиції, які мають ефективнішу антибактеріальну дію та характеризуються сумарним 

максимальним рівнем індукції балансуючих цитокінів, здатних зменшувати активність 

прозапальних цитокінів і вирівнювати дисбаланс між Th1/Th2 імунною відповіддю 

організму. Очікуємо, що застосування запропонованих нами імунобіотиків підвищить 

ефективність комплексного лікування хворих на інфекційно-запальні процеси, а в деяких 

окремих випадках замінить антибіотикотерапію. Основні переваги застосування 

запропонованих нами імунобіотиків – природне походження, цілеспрямована 

імуномодулювальна дія, безпечність, уникнення побічних ефектів і ускладнень, можливість 

використання для всіх вікових груп та можливість застосування разом із 

хіміотерапевтичними препаратами чи іншими лікарськими засобами. 
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Важным разделом инфекционного контроля (ИК) за внутрибольничными инфекциями 

(ВБИ) является микробиологический мониторинг (ММ), который включает в себя 

лабораторное обследование рожениц, родильниц и новорожденных групп риска, 

медицинского персонала, объектов больничной среды и анализ полученных данных. 

Данные ММ (видовой спектр возбудителей ВБИ, колонизирующих агентов, 

антибиотикорезистентность и её профили с определением диаметров зон задержки роста 

выделенных микроорганизмов около дисков с антибиотиками) собираются, анализируются с 

помощью компьютерной программы Whonet и доводятся до сведения всех врачей 

акушерских стационарных отделений. 

В отделении новорожденные могут колонизироваться госпитальными штаммами 

условно-патогенных микроорганизмов (УПМ). В этом случае дети являются источниками 

инфекции для других пациентов, а также контаминации объектов больничной среды и 

медперсонала. Поэтому новорожденным без признаков инфекции, которые находятся в 

палатах интенсивной терапии, проводятся исследования клинического материала с целью. 

Слежения за видовым составом и антибиотикорезистентностью микроорганизмов, 

колонизирующих разные биотопы новорожденных. Для бактериологического исследования 

отбираются фекалии, материал из зева, смывы из внутренней поверхности интубационной 

трубки (в случае проведения искусственной вентиляции лёгких) в первые сутки при 

поступлении, на 3, 7 сутки жизни и далее еженедельно. 

У новорожденных в отделении кишечник колонизируется преимущественно 

грамотрицательными микроорганизмами, как представителями нормальной микрофлоры 

кишечника, так и УПМ (55,3%) - E. coli haemolyticus – 26,2%, K. pneumoniae – 12,7%, S. 

marcescens – 7,3%, P. mirabilis – 5,5%, E. aerogenes – 1,8%, P. aeruginosa – 1,8%, и в меньшей 

степени представителями грамположительной кокковой флоры (29,1%) - S. aureus – 29,1%, 

из них MRSA – 65,52%, и дрожжеподобными грибами C.albicans – 15,6%. 

Дыхательные пути новорожденных в отделении колонизируются преимущественно 

грамположительной кокковой микрофлорой (71,8%) - S. aureus – 68,7%, из них MRSA – 

36,4%, E. faecium – 3,1%, и в меньшей степени грамотрицательными палочками (12,6%) - K. 

pneumoniae – 9,5%, E. coli – 3,1% и дрожжеподобными грибами C.albicans – 15,6%. 

У новорожденных отмечается патологическая колонизация УПМ (выделение 

однотипных видов УПМ из разного клинического материала, нарушение в соотношении 

облигатной и транзиторной микрофлоры, выделение не характерного для обследуемого 

биотопа УПМ и их высокое количественное содержание) и своевременное выявление 

потенциальных возбудителей ВБИ позволило не допустить в больнице возникновения 

случаев эпидемиологических осложнений среди новорожденных. 

ММ позволил определить микроорганизмы, циркулирующие в стационаре на основе 

результатов бактериологического обследования рожениц, родильниц, новорожденных групп 

риска, медицинского персонала, а также результатов санитарно-бактериологических 

исследований больничной среды. Анализ данных мониторинга способствовал 

своевременному внесению корректив в проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций у 

новорожденных в акушерских стационарах.  
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Последние годы во всём мире отмечается резкое увеличение устойчивости 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам (АБП).  

Из всех методов определения чувствительности бактерий к АБП диско-

диффузионный метод (ДДМ) является наиболее распространённым. Однако в практической 

работе бактериологических лабораторий необходимо учитывать ряд особенностей для 

возможности выявления полирезистентных штаммов микроорганизмов, вызывающих 

тяжёлые внебольничные и внутрибольничные инфекции (ВБИ).  

Частота выявления полирезистентных к АБП штаммов микроорганизмов из 

биологического материала больных с гнойно-воспалительными заболеваниями в 

бактериологической лаборатории больницы с каждым годом возрастает (2009 г. – 3,6%, 2010 

г. – 3,8%, 2011 г. – 5,7%, 2012 г. – 6,4%): S. aureus MRSA – 21,2%, S. haemolyticus MRSH – 

30,3%, S. pyogenes – 3,0%, S. pneumoniae – 7,9%, E. faecalis VRE – 4,5%, faecium VRE – 4,5%, 

E. coli ESBL – 10,6%, K. pneumoniae ESBL – 3,0%, E. aerogenes ESBL – 1,5%, S. marcescens 

ESBL – 6,0%, P. mirabilis ESBL – 1,5%, P. aeruginosa – 3,0%, A. faecalis -  3,0%. 

Метициллино-(оксациллино)-резистентные стафилококки (MRSA, MRSH) должны 

расцениваться как резистентные ко всем бета-лактамам (пенициллинам, цефалоспоринам, 

карбапенемам, комбинациям пенициллинов с ингибиторами бета-лактамаз). Кроме того, 

среди MRS очень часто наблюдается ассоциированная резистентность к другим 

антибиотикам – аминогликозидам, макролидам, хинолонам, тетрациклинам. Особенностью 

тестирования MRS ДДМ является использование дисков, содержащих только 1 мкг 

оксациллина. Использовать диски, содержащие 10 мкг оксациллина не допустимо, т.к. MRS 

могут быть расценены как чувствительные к бета-лактамам, что приводит к недостоверному 

результату исследования и в дальнейшем к неэффективному лечению инфекционных 

процессов бета-лактамными АБП. 

Для определение чувствительности пневмококка к бета-лактамным АБП проводят 

«скрининг» ДДМ с дисками, содержащими 1 мкг оксациллина. Не рекомендуется 

использовать диски, содержащие пенициллин, т.к. он не всегда выявляет умеренно 

резистентные штаммы, поскольку зоны подавления роста пенициллином у таких штаммов 

перекрывают значения для чувствительных штаммов. 

Продукция ESBL (бета-лактамаз расширенного спектра) у энтеробактерий приводит к 

формированию устойчивости ко всем пенициллинам, цефалоспоринам и монобактамам и 

часто является причиной их клинической неэффективности. Вместе с тем, стандартные 

методы определения чувствительности не всегда позволяют выявить истинную 

резистентность ESBL –продуцирующих штаммов, поскольку такие штаммы могут проявлять 

in vitro уровень устойчивости к современным цефалоспоринам ниже установленных 

пограничных значений (чувствительность – умеренная резистентность). Метод «двойных 

дисков» представляет собой вариант классического ДДМ определения чувствительности, 

который позволяет обнаружить продукцию ESBL по наличию расширенной зоны подавления 

роста вокруг диска с цефалоспорином III поколения напротив диска, содержащего 

клавулановую кислоту (синергизм отмечается в участке пересечения зон диффузии двух 

дисков, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга). Кроме того, среди ESBL-

продуцирующий энтеробактерий очень часто наблюдается ассоциируемая резистентность к 

фторхинолонам и другим АБП. 
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Микробиологические исследования различных биологических материалов больных 

при инфекционных процессах имеют большое значение для точной диагностики, 

адекватного лечения и выздоровления больного. Известно, что в инфекционных процессах 

участвуют разнообразные микроорганизмы, и для определённых типов стационарных 

отделений в силу особенности инфицированных органов характерен определённый видовой 

состав микроорганизмов. 

В условиях стационаров формируются факторы, предрасполагающие к 

внутрибольничным инфекциям: больные с высокой концентрацией микроорганизмов (>106 

КОЕ мг/мл); вирулентность проникающих микробов, их устойчивость к дезинфектантам, 

антисептикам и антибиотикам; наличие пациентов со сниженным иммунным статусом; 

инвазивные медицинские манипуляции (катетеризация, интубация, эндоскопия, 

хирургические нарушения целостности анатомических барьеров и др.). 

Возбудителями гнойно-воспалительных инфекций в хирургическом стационаре 

являются в большей степени представители грамположительной кокковой флоры (84,62%) – 

стафилококки (S. aureus – 55,77%, из них MRSA – 65,52%; S. haemolyticus – 19,33%, из них 

MRSH – 52,63%), энтерококки (E. faecium – 3,85%, из них VRE – 50,0%, E. faecalis -  1,92%, из 

них VRE – 50,0%) и другие стрептококки (S. pyogenes – 1,92%, S. agalactiae - 1,92%), и в 

меньшей – представители грамотрицательной микрофлоры (E. coli – 3,85%, из них 

продуцентов БЛРС – 100, 0%, K. pneumoniae – 5,77%, из них продуцентов БЛРС – 33,3%, P. 

mirabilis – 3,85%, P. aeruginosa – 1,92%). Инфицирование клинического материала из разных 

анатомических зон в хирургическом стационаре объясняет разнообразный пейзаж 

выделенных микроорганизмов. 

Из клинического материала больных травматологического отделения выделяется в 

100% случаев грамположительная кокковая флора (S. aureus, S. haemolyticus и S. epidermidis), 

причём метициллинрезистентные штаммы стафилококков не обнаруживались. Основными 

обитателями кожных покровов и слизистых оболочек являются именно стафилококки. При 

травмах нарушается целостность защитных барьеров – кожи, слизистых оболочек. Это 

облегчает проникновение данных микроорганизмов в повреждённые ткани. 

В акушерском стационаре преобладают представители грамотрицательной 

микрофлоры и в 78,8% случаев участвуют в инфекционных процессах (E. coli – 68,1%, из них 

продуцентов БЛРС – 10,0%, K. pneumoniae – 5,7%, из них продуцентов БЛРС – 20,0%, P. 

mirabilis – 2,81%, E. aerogenes – 1,15%, P. aeruginosa – 1,04%). По литературным данным 

кишечные бактерии вызывают около 90% банальных и 30% госпитальных поражений. 

Бактерии проникают в уретру, затем в мочевой пузырь, прикрепляются к поверхности 

переходного эпителия и активно размножаются. У женщин к развитию поражения 

предрасполагает анатомическое строение – небольшой размер уретры, неполное 

опорожнение мочевого пузыря во время беременности, несоблюдение элементарных 

гигиенических правил, неправильное использование тампонов и т.д. Манипуляции при 

акушерских процедурах также могут привести к заносу инфекции. 

Знание активной циркуляции видового состава микроорганизмов, их резистентности к 

антибиотикам даёт возможность проведения эффективных профилактических мероприятий 

по предупреждению внутрибольничных инфекций.  
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Проблема разработки полимерных материалов, которые могут использоваться как 

носители лекарственных препаратов, является в настоящее время чрезвычайно важной и 

актуальной с практической точки зрения. Полимерные композиты, содержащие 

лекарственные вещества на дисперсном носителе находят применение, прежде всего как 

функциональные, обладающие, например, противомикробным и противопаразитарным 

эффектом пролонгированного действия. Исследованные в настоящей работе композиции 

являются наполненными полимерными системами, содержащими лекарственный препарат 

на синтетическом алюмосиликате. Одним из путей высвобождения препарата является его 

диффузионный перенос через матрицу композита. В таких условиях большое значение 

приобретает вопрос транспортировки влаги в полимер, которая по своей сути является 

начальной стадией высвобождения препарата. Цель настоящей работы – изучение 

особенностей влагопоглощения композита и определение физических параметров данной 

системы для интерпретации её антибактериальной активности. 

На основании проведенных по экспериментальным данным расчётов можно сделать 

вывод о том, что определенная часть воды в композите накапливается в микродефектах, 

сосредоточенных, главным образом, в граничном слое полимер-наполнитель. При этом 

значения предельного водопоглощения свидетельствуют о сохранении достаточной 

однородности полимерной матрицы в наполненных образцах. 

Значения коэффициентов диффузии исследованных композитов сравнительно невелики 

и примерно в 2,3-3,8 раза ниже по сравнению с исходным акрилоксидом. Уменьшение 

скорости диффузии указывает на отсутствие в наполненном материале сквозных пор, что 

соответствует определенной монолитности испытуемых образцов. Другая причина этого – 

меньшее содержание в композите полимерного связующего ( 97,3-90,5 объём. %) от 

исходного. Благодаря этому несколько удлиняется путь диффундирующих молекул. 

Сопоставление значений коэффициентов диффузии с антибактериальной активностью 

композитов указывают на непосредственную взаимосвязь между процессами сорбции 

растворителя и собственно переносом лекарственного вещества.  

Измеренная антибактериальная активность от содержания модифицированного 

наполнителя в композите по отношению к тест-микроорганизмам является убывающей 

функцией его начальной концентрации в матрице. Исключая существование связанной 

формы препарата, не высвобождающегося из матрицы при её взаимодействии с 

растворителем, можно предположить наличие в композиции «неподвижной» формы 

декаметоксина на носителе. Отсутствие пропорциональности между параметром 

наполненной системы и количеством наполнителя обычно объясняется тем, что при 

повышении доли твердой фазы происходит агрегирование частичек наполнителя с 

образованием собственной структуры и уменьшением эффективной поверхности контакта с 

полимерной фазой. Не исключено, что в данном случае агломераты дисперсного носителя 

являются недоступными зонами для растворителя, что является вполне характерным фактом 

взаимодействия воды с умеренно гидрофобными материалами. 
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За останні роки значно зросла роль умовно-патогенних мікроорганізмів в інфекційній 

патології людини. Це в значній мірі пов'язано з розповсюдженням стійких до антибіотиків 

штамів мікроорганізмів. Тому препарати срібла знову стали викликати значний інтерес серед 

фармакологів. На разі на ринку лікарських засобів привертають увагу сучасні препарати, 

отримані з застосуванням нанобіотехнологій. Тому нам здається цікавим вивчити вплив 

різних дисперсних систем, виготовлених на основі конденсату наночастинок срібла, 

одержаних за допомогою електронно-променевої технології в Інституті електрозварювання 

ім. Б.О. Патона (м. Київ) та модифікованих похідним 3-оксипіридину, на музейні штами 

мікроорганізмів.  

Метою дослідження було визначення антимікробних властивостей дисперсних систем, 

виготовлених на основі різних комбінацій конденсату наночастинок срібла та похідного 3-

оксипіридину.  

Для дослідження використовували стандартні штами S. aureus АТСС 25923, S. 

epidermidis АТСС 14990, E. coli АТСС 25922, E. faecalis АТСС 29212, C. albicans 

АТСС10231. Чутливість стандартних штамів мікроорганізмів до препаратів вивчали 

кількісним методом серійних розведень за стандартною методикою, відповідно до наказу 

МОЗ України за №167 від 05.04.2007 р. «Про затвердження методичних вказівок 

«Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів». У пробірки 

вносили 0,1 мл суспензії тест-культур (1000 клітин в 1 мл), 1 мл поживного бульону або 

середовища Сабуро та 1,0 мл  досліджуваної речовини. Контролем були поживні 

середовища, в які вносили 1 мл дистильованої води замість досліджуваних комбінацій 

дисперсних систем. Посіви інкубували при 37°С протягом 48 годин, в середовищі Сабуро 

при 20-25°С протягом 72 годин. Облік результатів проводили за наявністю та характером 

росту культур на живильному середовищі. 

В результаті встановлено, що найбільш чутливим музейним штамом виявився E.coli 

АТСС 25922. Музейна культура кишкової палички була високочутливою до комбінацій 

дисперсних систем, які містили конденсат наночастинок срібла та похідне 3-оксипіридину, 

дисперговані у дистильованій воді або 10% розчині декстрану. Всі музейні штами (S. aureus 

АТСС 25923, S. epidermidis АТСС 14990, E. coli АТСС 25922, E. faecalis АТСС 29212, C. 

albicans АТСС 10231) були високочутливі до препарату порівняння 0,02% хлоргексидину. 

Вважаємо означені комбінацій наночастинок срібла та похідного 3-оксипіридину 

перспективними для подальшого дослідження. 
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СПОСІБ АНАЕРОБНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ 

ДІАГНОСТИЧНИХ КЛІНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ СТОМАТОЛОГІЧНОГО 
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Лобань Г.А., Петрушанко Т.О., Ганчо О.В., Череда В.В. 

 

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», 
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Кількісне визначення бактерій у різних клінічних матеріалах набуває в останні роки все 

більшого значення, оскільки саме виділення  умовно-патогенних мікробів ще не свідчить про 

їх етіологічну роль у виникненні хвороби. Для клінічних  матеріалів розроблені кількісні 

порогові параметри вмісту умовно-патогенних мікроорганізмів, перевищення яких зі 

значною часткою вірогідності свідчить, що виявлені бактерії є причинним фактором 

виникнення захворювання або його ускладнень. Крім того, кількісне визначення бактерій у 

динаміці (поряд з даними отриманими іншими методами) свідчить про перебіг хвороби, 

ефективність лікувальних заходів. Проте, складність існуючих методик кількісного 

визначення бактерій перешкоджає їх широкому  впровадженню у клінічну практику. 

Найбільш складними, але необхідними для об’єктивної оцінки складу мікрофлори 

ротової порожнини є методи виділення анаеробних мікроорганізмів. Для виділення 

анаеробних мікроорганізмів порожнини рота найчастіше пропонують культивування посівів 

в анаеростатах. За відсутності високовартісних анаеростатів та генбоксів, застосовують 

посіви у пробірки в середовище Кітта-Тароцци та подальше культивування за методом 

Вейона-Вейнберга. На жаль, ці методи анаеробного культивування мають обмежене 

застосування у діагностичних клінічних лабораторіях, враховуючи високу вартість, 

трудоємкість дослідження та інші технічні причини. 

Нами запропонований та апробований спосіб  виділення анаеробних мікроорганізмів 

порожнини рота, в якому, досліджуваний матеріал (ясенна та ротова рідини, слина, вміст 

пародонтальних кишень, тощо) у розведенні 1:105 або 1:106 (в залежності від кількості 

мікроорганізмів у досліджуваному матеріалі) вносять у стерильну чашку Петрі і заливають 

шаром попередньо розтопленого і охолодженого до 45о С цукрового м’ясо-пептонного агару 

у кількості 10-12 мл. На спосіб отримано патент на корисну модель UA 62889 МПК C12N 

1/02 (2006.01) та виданий інформаційний лист «Спосіб виділення анаеробних 

мікроорганізмів з порожнини рота» (Київ, 2012). 

Спосіб дозволяє виділити анаероби без використання анаеростатів шляхом додавання 

речовин, які знижують концентрацію кисню у поживному середовищі, що підвищує 

здатність росту облігатних анаеробів. Запропонований спосіб підвищує ефективність ранньої 

діагностики порушень мікробіоценозу порожнини рота, економічно вигідний, доступний для 

використання у клінічних, навчальних та наукових лабораторіях. 
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ШТАММ BACILLUS PUMILUS – ПРОДУЦЕНТ АНТИБИОТИКА АМИКУМАЦИНА А, 

ЭФФЕКТИВНОГО В ОТНОШЕНИИ БАКТЕРИЙ С ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

 

Маланичева И.А.*, Ефименко Т.А.*, Зенкова В.А.*, Катруха Г.С.*, Резникова М.И.*, 

Королёв А.М.*, Остерман И.А.**, Сергиев П.В.**, Ефременкова О.В.* 
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** Научно-исследовательский институт физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского 

Московского Государственного Университета им. М.В.Ломоносова, Ленинские Горы 1, 

стр.40, Москва, Россия, 119992, E-mail: petya@genebee.msu.ru 

 

Широкое, зачастую неоправданное, применение антибиотиков создает селективное 

давление, которое приводит к неуклонному росту процента устойчивых форм в популяциях 

патогенных микроорганизмов. В рамках программы поиска антибиотиков, эффективных в 

отношении бактерий, устойчивых к применяемым в медицине антибиотикам, из образца почвы 

Краснодарского края нами была выделена бактерия ИНА 01087, проявляющая антибиотическую 

активность в отношении грамположительных бактерий, в том числе в отношении 

метициллинрезистентных стафилококков, устойчивых к бета-лактамным антибиотикам 

(methicillin-resistant Staphylococcus aureus – MRSA), а также в отношении тест-штамма 

Leuconostoc mesenteroides ВКПМ В-4177 с высоким уровнем устойчивости к ванкомицину и 

другим близким гликопептидным антибиотикам группы ванкомицина (> 400 мкг/мл). 

Морфо-физиологическое исследование показало, что штамм ИНА 01087 относится к 

роду Bacillus. Для дальнейшей видовой идентификации на основании анализа ДНК 

использовали программу MicroSeq (фирмы Applied Biosystems). Были секвенированы 2 

фрагмента гена 16S рРНК – из его первой (422 нуклеотида) и последней (511 нуклеотидов) 

трети. Сопоставление полученных прочтений с базой данных MicroSeq показало, что штамм 

ИНА 01087 относится к виду B. pumilus с показателем идентичности 99%.  

Химическая идентификация активного вещества штамма ИНА 01087 с использованием 

методов УФ-, ИК-, масс-спектроскопии и ЯМР показала, что исследуемый штамм образует 

антибиотик амикумацин А, описанный в 1980-е годы. Этот антибиотик – один из группы 

известных природных аналогов, обладающих разнообразным спектром биологической 

активности, включая антибактериальную, цитотоксическую, аскарицидную, 

противоязвенную активность и активность, направленную на подавление роста растений. 

Известно образование амикумацина А представителями двух родственных видов – B. subtilis 

и B. pumilus.  

В настоящее время ценность амикумацина А имеет особое 

значение в связи с его эффективностью в отношении 

MRSA, а также в отношении бактерий со средним уровнем 

устойчивости к гликопептидным антибиотикам группы 

ванкомицина (VISA). Нами было показано, что 

амикумацин А также эффективен в отношении штамма L. 

mesenteroides ВКПМ В-4177 с высоким уровнем 

устойчивости к антибиотикам этой группы. Таким 

образом, амикумацин А является примером «старых новых 

антибиотиков», востребованных на новом этапе. 

 
 
Амикумацин А  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА И 

МОДЕЛИ ЛЕТАЛЬНОЙ ГРИППОЗНОЙ ИНФЕКЦИЙ У МЫШЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НОВОГО ПРИРОДНОГО ПОВЕРХНОСТНО-

АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА 

 

Малыгина В.Ю., Кацев А.М., Криворутчено Ю.Л. 

 

ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского» 

(КГМУ), бул. Ленина 5/7, г. Симферополь, Украина, E-mail: vera.maligina@mail.ru. 

 

Использование гриппозной модели на мышах позволяет определить как протективное 

действие, так иммунотоксичность вновь синтезированных веществ. Сочетанное применение 

теста на животных и биолюминесцентного анализа позволяет с альтернативных позиций 

оценить свойства вещества.  

В работе использовали вирус гриппа, вирулентный для мышей (ВГ). Тритерпеновый 

сапонин из крымского плюща Hedera taurica Carr. (Sx1) применяли по профилактической и 

терапевтической схеме введения. Животных поили дважды в день водными растворами Sx1 в 

дозах 2-2000 мкг/мышь/сутки в течение 72 ч до заражения (всего 3 дня) при 

профилактическом введении. Контрольных мышей (контроль вируса) поили 

дистиллированной водой и заражали вирусом гриппа, или поили раствором Sx1 в дозе 2000 

мкг/мышь/сутки по принятой схеме без заражения ВГ (контроль препарата).  

В работе использовали светящиеся бактерии P. leiognathi (Sh1) из коллекции КГМУ. 

Образец растворяли в этиловом спирте и полученный раствор (5 – 40 мкл) добавляли к 0,9 мл 

3% NaCl. В контрольные растворы вносили такое же количество спирта. К раствору 

изучаемого препарата в 3% NaCl добавляли суспензию бактерий до конечной концентрации 

105 кл/мл и регистрировали изменение уровня свечения в течение 1 ч, в сравнении с 

контролем. Уровень биолюминесценции оценивали в % как I=I1/I0х100, где I1 – 

интенсивность биолюминесценции после воздействия, а I0 – интенсивность бактериальной 

биолюминесценции до воздействия. Эффективные концентрации веществ, вызывающие 

50%-е снижение биолюминесценции (ЭК50) определяли по графическим зависимостям 

биолюминесценции I (%) от концентрации ингибитора. 

Профилактическое введение сапонина в дозе 2 и 200 мкг/мышь/сутки задерживало 

начало гибели животных на 3 дня. В дозе 2000 мкг/мышь/сутки наблюдался 

иммунотоксический эффект, сокращался срок начала гибели животных, и уменьшалась их 

выживаемость к 21 дню. Доза 2000 мкг/мышь/сутки без введения ВГ не оказывала влияния 

на изменение веса животных и их выживаемость. Сапонин не оказывал ингибирующего 

действия на биолюминесценцию светящихся бактерий. Напротив, при увеличении 

концентрации вещества от 0,015мг/мл до 0,15мг/мл происходило дозозависимое возрастание 

свечения. Увеличение времени воздействия вещества на бактерии до 2 часов усиливало 

активирующий эффект. Более высокие концентрации сапонина (до 1,5мг/мл) также не 

вызывали ингибирования бактериальной биолюминесценции, а приводили к дальнейшему 

возрастанию интенсивности свечения бактерий. Использование модели летальной 

гриппозной инфекции на мышах позволяет определить как протективное действие, так и 

иммунотоксичность вновь синтезированных веществ. Сочетанное применение теста на 

животных и биолюминесцентного анализа для характеристики биологического действия 

сапонина Sx1 демонстрировало отсутствие токсических эффектов вещества в обеих моделях. 

Таким образом, было подтверждено отсутствие выраженной токсичности у тауразида Sx1, 

обладающего протективным антиинфекционным действием. 
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ЛЯМБЛІОЗИ У ДІТЕЙ: ЇХ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НА ЗАКАРПАТТІ І 

УДОСКОНАЛЕНА ДІАГНОСТИКА 
 

Мальчицький М.С., Карабиньош С.О., Коваль Г.М. 
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пл. Народна 1, м. Ужгород, 88000, Україна, E-mail: koval_gm@mail.ru 
 

Вступ. Лямбліоз – широко розповсюджене захворювання людей, що викликане Giardia 

lamblia (синоніми Giardia intestinalis, Giardia duodenalis, Lamblia intestinalis). Кишкові 

захворювання у людей, що зумовлені лямбліями – частіше мають  форму епідемій. Лямблії 

вважаються причиною більше ніж 20% гострих кишкових захворювань, фактором передачі 

яких є вода та недотримання правил гігієни. У дітей, які мають шкідливі звички, такі як 

смоктання пальців, олівців, ручок, кусання нігтів, практично в 100% випадків виявляються 

лямблії. Можливе також зараження при вживанні заражених цистами харчових продуктів. 

Поширеність лямбліозу зокрема у США - 7,4%, Норвегії - 3,3%, Росії - до 35%, на Україні – 

до 45%. За даними ВООЗ, ураженість лямбліями дитячого населення планети, порівняно із 

дорослим, переважає у 6-8 раз, а середній відсоток лямбліозних інвазій серед дітей становить 

60-80, а у дітей, що відвідують дитячі садочки - майже 100 відсотків. Лямблії називають 

"космополітами" за значну поширеність їх розповсюдження. 

Мета. Підвищення ефективності діагностики, лікування та профілактики лямбліозу на 

основі вивчення особливостей його розповсюдження і клінічних проявів у дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку м. Ужгород, дослідити кореляційну залежність у виявленні 

лямблій від місячних циклів. 

Матеріали і методи дослідження. В роботі використані класичні і сучасні методи 

мікробіологічних, імунологічних і статистичних досліджень. 

Результати та їх обговорення. Для виконання поставлених задач було проведено 

порівняльне дослідження та статистичну обробку даних лабораторного обстеження дітей на 

базі дитячої лікарні м. Ужгород та обласної інфекційної лікарні. Обстежено близько 400 

хворих з підозрою на лямбліоз, виявлено 190 випадків зараження, які були виявлені 

здебільшого у фазу молодого місяця, що дає підстави вважати першу четверть місячного 

циклу, як найбільш сприятливу до проведення лабораторних обстежень. Також проведено 

облік ланки додаткових серологічних досліджень, які показали, що у хворих на лямбліоз 

дітей відбуваються зміни показників як клітинної, так і гуморальної ланок імунітету, які 

характеризуються зниженням СД3+ ,  СД4+  та підвищенням СД8+ , а також дефіцитом Ig А , 

зниженням сумарних імуноглобулінів, що свідчать про порушення імунологічної 

реактивності організму і ослаблення протипаразитарного захисту. Виявлені зміни 

розширюють уявлення про патогенетичні механізми і можуть бути додатковими критеріями 

(рівень Ig А) для оцінки важкості перебігу захворювання, а також для обґрунтування 

імуномоделюючої терапії і для оцінки ефективності лікування. 

Висновки. На основі вивчення тенденцій розвитку епідемічного процесу і клінічних 

проявів лямбліозу дітей в м. Ужгород поповнено уявлення про взаємозалежність між віком і 

ступенем ураження лямбліозом. 

1. За результатами епідеміологічного аналізу динаміки захворюваності на лямбліоз 

встановлено, що в м. Ужгород за останні роки спостерігається зростання інвазії дітей на 

лямбліоз і забруднення цистами лямблій зовнішнього середовища.  

2. Моніторинг проб випорожнень в динаміці (2009-2013 рр.) показав нерівномірність 

інвазивності лямбліями дітей різного віку. 

3. Статистична обробка даних дозволяє зробити висновок, що існує безпосередня 

залежність між виявленням лямблій та місячними циклами. 
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МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРІЙ РОДІВ KLEBSIELLA I 

HAEMOPHILUS, ВИДІЛЕНИХ З ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 
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ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» 

вул. Пушкінська 14-16, м. Харків, 61057, Україна 

E-mail: imidir@ukr.net 

 

З п'ятої групи мікроорганізмів, виділених від хворих на хронічний обструктивний 

бронхіт (ХОБ), найбільш значущими виявились бактерії родів Klebsiella (7,10%) і 

Haemophilus (6,47%). 

Ізольовано і охарактеризовано 34 штами клебсієл. Внутрішньородову диференціацію 

досліджених штамів проведено лише в межах типового виду Klebsiella pneumoniae з 

акцентом на ідентифікацію К. pneumoniae subsp. pneumoniae і диференціацію її від других 

клебсієл (K.oxytoca, K.planticola, K. рneumoniae subsp. ozaene, K. pneumoniae subsp. 

rhinoscleromatis), бактерій родів Enterobacter, Hafnia, Serratia, які теж в значній кількості 

(0,42-3,55%) були ізольовані в процесі дослідження. Для міжродової диференціації в межах 

п'ятої групи (підгрупа 1) використовували наступні критерії: рухомість, наявність орнітин-, 

аргініндекарбоксилаз, дезоксирибонуклеази і здатність утилізувати цитрат. Для більш чіткої 

диференціації клебсієл від ентеробактерів (E.aerogenes) додатково використовували ще ряд 

біохімічних тестів (утворення кислоти з L-фруктози, D-сорбози, D-ліксози та 5-

кетоглюконату). 

З 34 ізолятів клебсієл 28 ідентифіковано як K. pneumoniae subsp. рneumoniae, 2 - як 

K. planticola, 2 - як K. terrigena. Ще 2 ізоляти володіли основними ознаками клебсієл та при 

цьому розщеплювали оксидазу в термін до 24 годин, не культивувались на живильному 

середовищі Симонса і продукували сірководень. 

До п'ятої групи, третьої підгрупи родини Pasteurellaceae роду Haemophіlus віднесено 

31 (6,47%) вилучених від хворих на ХОБ ізолятів. За морфологією вони являють собою 

сферичні клітини, іноді округлі і навіть паличковидні, розміром 0,5-1,0x2,0-3,5 мкм. 

Виражений плеоморфізм гемофілів стоїть на заваді відбору колоній для подальшого 

дослідження, по цьому враховувались і ще деякі додаткові тести ідентифікації (рухомість, 

тип дихання, наявність в живильному середовищі факторів росту, біохімічні властивості, 

тощо). Серед гемофілів в якості Н. influenzae означено 27 культур, з них до біовару 

H. parahaemolyticus віднесено 15, H. parainfluenzae - 8, H. parahaemolyticus - 3, 

H. paraphrophilus - 1 культура. Вказана диференціація проведена лише за основними 

біохімічними тестами (продукція каталази, оксидази, фосфатази, желатінази, уреази, H2S, 

потреба в НАД- і X факторах, (3-гемоліз і розщеплення цукрів), що можливо зробити у 

межах звичайної лабораторії. На превеликий жаль до сьогоднішього часу немає чітких 

методичних вказівок щодо вивчення у гемофілів властивостей, що характеризують їх 

патогенність. По цьому нами вивчено лише гемолітичну активність Н. influenzae і показано, 

що всі 27 штамів нею володіли. 

mailto:imidir@ukr.net


Секція 4: «Медична мікробіологія та імунологія» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 290 

СКРИНІНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПАРЕНТЕРАЛЬНІ ГЕПАТИТИ ТА TORCH-

ІНФЕКЦІЇ В УМОВАХ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

НАСЕЛЕННЮ 
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Розвиток досліджень в галузі імунології та використання цих здобутків для первинної 

діагностики в широких медичних колах дало можливість за останні 20 років значно 

збільшити частоту виявлення носіїв вірусів гепатиту та деяких повільних інфекцій в 

громадян, що звертаються в лікувально-профілактичні заклади з метою профілактичного 

обстеження та не мають жодних скарг. В цей же час, постала проблема удосконалення 

системи діагностики з використанням ІФА методів дослідження, як в спеціалізованих 

закладах так і на етапі профілактичної роботи з населенням. 

Методи і матеріали. Вибрано 165 сироваток крові осіб, що проходили профілактичне 

обстеження на маркери гепатитів В і С, та Ig M, G до Toxo.gondii, цитомегаловірусу, 

простого герпесу 1/ 2 типу, краснухи, хламідіозу. Додаткові дослідження на Авідність Ig G 

до цих же збудників. 

Результати дослідження. Нами встановлено, що не дивлячись на відсутність клінічних 

проявів та ознак захворювання у 23 %, в сироватках виявлено наявність Ig M до різних 

збудників інфекційних захворювань. Інфікованість населення вірусами герпесу 1 та 2 типу у 

фазі гострої інфекції з позитивними Ig M становить 11% з усіх обстежених, при цьому, 

виявлено гостру коінфекцію герпетичних вірусів різних типів, зокрема цитомегаловірусна + 

герпесвірусна інфекція першого та другого типу у 7%осіб. Гостра інфекція з наявністю 

позитивних Ig M до Toxo.gondii та хламідіозу реєструвалася від 2 до 5% відповідно. 

Важливим аспектом роботи було виявлення сумарних антитіл до вірусів гепатиту В і С, дані 

дослідження дали можливість встановити масштабність проблеми не верифікованих носіїв 

парентеральних вірусних гепатитів в місті Ужгороді. Нами встановлено, що з 165 

обстежених осіб, яким раніше не було встановлено жодного з вищеперерахованих діагнозів, 

виявлено 20,5% або 34 особи серопозитивних носіїв гепатитів В і С. Структура розподілу 

була наступною: 23 особи інфіковані вірусом гепатиту С, а 11 осіб вірусом гепатиту В, що 

становило відповідно 14% та 6%. Враховуючи отримані результати, які не відображаються в 

загальній статистиці виявлення інфекційних хворих по місту Ужгороду, нами запропоновано 

внести вищеперерахований перелік досліджень в рутинну схему профілактичних оглядів та 

обстежень на первинному етапі надання медичної допомоги населенню. 

В той же час, у зв’язку з великою інфікованістю населення вірусами герпесу, 

цитомегаловірусу, токсоплазмозом, хламідіозом, ми рекомендуємо включити в перелік 

загальнообов’язкових досліджень для вагітних на 16 та 33 тижні вагітності визначення 

авідності IgG до вищеперерахованих збудників. Встановлення ризику розвитку TORCH 

захворювань у вагітної, дає можливість профілактувати небажані вади розвитку плоду та 

ускладнення вагітності.  

Висновки. Результати нашого спостереження оформлені у вигляді інформаційного 

листа та дадуть можливість використовувати весь спектр наявної діагностичної бази в місті 

Ужгороді та доповнити і оптимізувати наявні протоколи обстежень працездатного населення 

та вагітних жінок в умовах Центрів первинної медико-санітарної допомоги. 
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Реактивний артрит (РеА) – одне з найпоширеніших ревматичних захворювань у світі та 

в Україні, зокрема. Він розглядається як мультифакторна патологія, пов’язана з хронічною 

урогенітальною, кишковою чи носоглотковою інфекцією. Важливим напрямком 

фармакотерапії РеА є призначення протимікробних препаратів (ПМП). Незважаючи на 

поширеність захворювання та велику кількість клінічних досліджень все ще залишаються 

невирішеними ряд питань, щодо трігерної ролі окремих мікроорганізмів і вірусів у розвитку 

РеА та впливу на імунну систему.   

Метою нашого дослідження було проаналізувати інфекційні чинники, що спричиняють 

розвиток РеА.  

Ідентифікацію мікроорганізмів і вірусів проводили на момент поступлення хворих на 

лікування у стаціонарне відділення Львівської обласної клінічної лікарні з використанням 

методів ланцюгової полімеразної реакції та імуноферментного аналізу. В якості ПМП 

хворим призначали клабел (6-О-метилеритроміцин А). Нами проаналізовані етіологічні 

фактори, які спричиняли розвиток РеА у хворих, які лікувались стаціонарно чи амбулаторно. 

Серед них найбільший відсоток захворювання був спричинений хламідіями (36 %). Хламідії 

+ уреаплазма – 5 %,  трихомонада + хламідії – 3 %, уреаплазма – 3 %, мікоплазма – 3 %, β-

гемолітичний стрептокок – 19 %. Оскільки лімфоцити периферичної крові є ключовими 

клітинами імунної системи, ймовірно, вони можуть бути в якості моделі для вивчення 

основних метаболічних змін, що відбуваються в організмі при ревматичній патології. 

Протягом останнього десятиліття значна увага приділяється вивченню метаболізму  аргініну 

та ролі оксиду азоту (NO) в патогенезі ревматичних захворювань. Показано, що активність 

аргінази лімфоцитів хворих на РеА у 3,3 рази вища у порівнянні з такою величною у 

практично здорових осіб. В результаті лікування ця активність знижується на 36 %. Оскільки 

метаболізм L-аргініну залежить і від активності NO-синтаз, визначали зміни активності еNO-

синтази та іNO-синтази при РеА. Показано достовірне зниження активності еNO-синтази в 

лімфоцитах у хворих на РеА, що становить різницю в 1,88 рази щодо практично здорових 

осіб. У той же час активується іNO-синтаза в лімфоцитах пацієнтів, хворих на РеА. 

Лікування призводить до зростання еNO-синтази та зниження активності іNO-синтази. 

Проведені  дослідження засвідчують, що імунопатологічні процеси залежать від рівня оксиду 

NO в організмі.  

Вивчення інфекційних чинників і змін ензиматичної активності аргінази та NO-синтаз - 

ключових ензимів метаболізму NO дає інформативну оцінку про перебіг патологічних 

процесів в організму, зокрема і при автоімунних захворюваннях.  
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ГЕНО - ТА ФЕНОТИПУВАННЯ ШТАМІВ ENTEROCOCCUS FAECALIS РІЗНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ 
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Основним аргументом на користь етіопатогенетичної ролі ентерококів є висока частота 

детекції генів патогенності у штамів, виділених при інфекційних процесах, і практично 

повна відсутність у штамів, виділених з кишечнику здорових осіб та з об’єктів довкілля. 

Виявлення генів патогенності та фенотипову характеристика експресуємого фактора 

дозволить об’єктивно судити про етіологічну роль виділеного ентерококу. Протеаза 

ентерококів є позаклітинною металопротеазою, яка гідролізує желатин, казеїн, гемоглобін та 

інші біоактивні пептиди, тим самим спричиняючи цитотоксичну дію. Згідно даних деяких 

вчених ген gelE найчастіше виявляється у штамів, вилучених з клінічного матеріалу, ніж від 

здорових осіб. 

Метою роботи було проведення молекулярно-генетичних досліджень за допомогою 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для детекції гену патогенності gelE (желатиназа) та 

вивчення протеолітичної активності у Enterococcus faecalis на фенотиповому рівні. 

Дослідження проведені на 20 штамах Enterococcus faecalis, вилучених у хворих на 

цукровий діабет з синдромом «діабетична стопа», з них 11 штамів ізольовано з поверхні 

трофічної виразки, 9 – з кишечнику цих хворих. 

Бактеріальну ДНК для проведення ПЛР-аналізу виділяли з добової культури E. faecalis, 

для цього використовувався комерційний набір “ДНК-сорб АМ” (“Амплі Сенс”, Росія). 

Детекція генів патогенності проведена з використанням полімеразної ланцюгової реакції 

(ПЛР) згідно методики Vankerckhoven V., 2004. Визначення протеолітичної активності 

проводили на середовищі з додаванням 1% казеїну, шляхом внесення в лунки діаметром 5-

7 мм густої суспензії вивчаємих культур. Для визначення желатиназної активності 

використовували прискорений метод за допомогою фотоплівки в рідкому поживному 

середовищі. 

Виявлено суттєві відмінності протеолітичної активності ентерококів, вилучених від 

хворих на цукровий діабет, у залежності від екотопу. У штамів, ізольованих із трофічних 

виразок, пенентрантність желатиназної активності була вищою у 2,2 рази і казеїназної – в 1,1 

рази, ніж у кишкових штамів. Серед ентерококів, вилучених із трофічних виразок, 

(39,3±6,2) % штамів володіли як желатиназною, так і казеїнолітичною активністю. При 

попарному порівнянні протеолітичної активності ентерококів, які вилучено від одного і того 

ж хворого з трофічної виразки та кишечнику, встановлено, що у (21,0±9,3) % випадків 

желатиназу і у (47,4±11,4) % випадків казеїназу продукували обидва штами. Проте у 

(26,3±10,1) % випадків наявність желатинази і у (21,0±9,3) % – казеїнази спостерігалась лише 

у штамів, вилучених із трофічної виразки, що підтверджує думку деяких вчених про набуття 

мікроорганізмами факторів патогенності в процесі транслокації в інший біотоп. Рівень 

активності казеїнолізису у штамів, вилучених із трофічних виразок, був достовірно вищим, 

ніж у кишкових штамів (p<0,05).  

Встановлено, що кількість штамів з геном gelE, що кодує протеазу, складала 

18 (90,0±6,7) %, з них 11 (61,1±11,5) % штамів було вилучено з трофічної виразки, а 

7 (38,9±11,5) % – з кишечнику цих хворих (p>0,05, різниця не достовірна).  

Таким чином, проведене фенотипування та генотипування ентерококів ізольованих з 

патологічного матеріалу хворих, дозволить зробити висновок про їх етіопатогенетичну роль. 
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Місцеве використання антибактеріальних препаратів у хворих з термічними 

ураженнями займає одне з головних місць у комплексному лікуванні опечених, обмежуючи 

ризик виникнення інфекційних ускладнень, в тому числі генералізації інфекції 

(М.Г. Крутиков, 2005). Було запропоновано й використовується багато препаратів і засобів 

для місцевого лікування опікових ран, їх перелік постійно поповнюється. (Алексєєв А.А., 

2009, Савельєв В.С., 2009).  

Поява високо резистентних штамів мікроорганізмів – збудників опікової інфекції 

диктує необхідність раціонального використання наявних та пошуку нових ефективних 

місцевих антимікробних засобів. Одним із таких препаратів є ефірна олія мануки 

(Leptospermum scoparium) із Нової Зеландії, яка, як і олія чайного дерева, має виражені 

антивірусні, протигрибкові властивості та ефективна проти широкого спектру бактерій.  

Метою роботи було вивчення впливу олії мануки на протимікробнy активність 

антибіотиків в дослідах in vitro. 

Антибактеріальну та протигрибкову активність препаратів в дослідах in vitro вивчали 

методом дифузії в агар відповідно до Наказу МОЗ України № 167 від 05.04.2007 та 

рекомендацій міжнародного комітету клінічних лабораторних стандартів (NCCLS, 2002). В 

якості тест-культур використовували еталонні штами мікроорганізмів: Staphylococcus aureus 

ATCC 25923, Staphylococcus aureus 209P, Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, Bacillus 

subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae АТСС 5505, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Proteus vulgaris XZ 4636, Candida albicans ВКПГу 

401/NCTC 885-653, а також клінічні штами, виділені від хворих, які знаходилися на 

стаціонарному лікуванні в опіковому комунальному закладі охорони здоров’я обласної 

клінічної лікарні «Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» (м. Харків). 

В попередніх дослідженнях було виявлено, що ефірна олія мануки має протимікробну 

активність щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій, крім P.aeruginosa та грибів 

Candida albicans. Найвищі показники чутливості спостерігалися по відношенню до S. aureus 

та S. epidermidis. 

По відношенню до S. aureus установлено синергізм дії олії мануки з азитроміцином, 

цефуроксимом, цефоперазоном, кліндаміцином та фузидином. Достовірне підвищення 

активності цефоперазону виявлено щодо всіх досліджених штамів, крім P.vulgaris та 

P.mirabilis. Олія мануки потенціює також дію цефотаксиму по відношенню до всіх 

досліджених грамнегативних мікроорганізмів. Доксициклін та офлоксацин були 

ефективнішими в комбінації з олією мануки щодо E. coli, K. pneumoniae та P. vulgaris. 

Синергізм дії спостерігався при комбінації амікацину з олією мануки щодо K.pneumoniae, P. 

mirabilis та P. vulgaris. Ефективною була також комбінація азитроміцину з олією мануки по 

відношенню до P. aeruginosa, P. vulgaris та P. mirabilis. 

Таким чином, одержані результати свідчать про те, що ефірна олія мануки проявляє 

синергізм дії з низкою антибіотиків по відношенню до грампозитивних та грамнегативних 

збудників гнійно-запальних процесів, а саме її комбінації з азитроміцином, доксицикліном, 

цефоперазоном та цефотаксимом можуть бути рекомендовані для подальшого вивчення в 

якості компонентів лікарських форм для лікування місцевих інфекційних процесів. 
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Одним з перспективних підходів до подолання антибіотикорезистентності є 

використання природних антимікробних речовин, таких як ефірних олій рослин, 

багатокомпонентний хімічний склад яких обумовлює активність олій навіть у разі 

множинної стійкості бактерій до антибіотиків. Комбіноване використання ефірних олій не 

тільки дозволяє ще більш підвищити їх активність, а й знизити можливий токсичний ефект. 

Метою роботи було вивчення активності чебрецевої ефірної олії в комбінації з 

ефірними оліями з рослин сімейства Lamiaceae і Pinaceae, поширених в різних регіонах 

України, проти Staphylococcus aureus як одного з найбільш частих збудників інфекційних 

процесів різної локалізації. 

Матеріали і методи. Вивчено активність чебрецевої ефірної олії в комбінації з 8 

ефірними оліями з рослин сімейства Lamiaceae і 3 оліями з рослин сімейства Pinaceae проти 

референтного штаму S. aureus ATCC 25923 диско-дифузійним методом і методом серійних 

розведень. 

Результати. За даними диско-дифузійного методу найбільше зростання активності в 

комбінації з чебрецевою олією відмічено у ефірних олій ялинки, кориці, сосни сибірської, 

меліси і лаванди. Метод серійних розведень показав наявність синергізму у комбінації 

чебрецевої і коричної олії: мінімальна пригнічуюча концентрація (МПК) комбінації олій у 

співвідношенні 1:1 склала 0,01% (об./об.), в той час як МПК олій не в комбінації - 0,3% і 

0,02%, відповідно. 

Висновки. Комбінація чебрецевої і коричної ефірних олій володіє вираженою 

активністю проти S. aureus і може бути використана при лікуванні місцевих інфекційних 

процесів стафілококової етіології. 
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Актуальність теми. Консорціум C. albicans і S. aureus займає третє місце серед причин 

виникнення полімікробних захворювань та у 27% випадків викликає нозокоміальні інфекції. 

Експериментальні дослідження що проводяться в цій галузі, направлені на вивчення 

механізмів формування резистентності у мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів 

та процесів їх взаємодії в міжвидових асоціаціях, здатності до формування біоплівок, 

утворених C. albicans і S. aureus, факторів їх патогенності та вірулентності. Однак на 

сьогоднішній день спектр використання хіміотерапевтичних препаратів відносно цього 

консорціуму залишається недостатнім, тому актуальним питання є визначення нових 

комбінацій протимікробних засобів ефективних відносно консорціума C. albicans і S. aureus. 

Мета дослідженя. визначення комбінованої дії протимікробних препаратів на 

асоціацію ізолятів та референтних штамів С. аlbicans і S. aureus. 

Матеріали та методи.  
Бактеріальну культуру S. аureus і C. аlbicans засівали на скошений МПА та інкубували 

у термостаті 24 год. при температурі 37°С. Мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) 

лікарських речовин на асоціацію С. albicans і S. аureus визначали в 96–ти луночних 

планшетах, до яких вносили по 150 мкл середовища (поживний бульйон для S.аurеus, рідке 

середовище Сабуро для C. аlbicans). В першу лунку вносили по 50 мкл протимікробних 

речовин та титрували, крім останньої – контроль. В усі лунки вносили по 10 мкл добової 

культури мікроорганізмів розведеної 1:100. Після цього планшети інкубували при 

температурі 37°С 24г. Для визначення МІК протимікробних речовин використовували 

наступні концентрації: лаферон 32 мкг/мл, тербінафін 64 мкг/мл, еритроміцин 10 мкг/мл. 

При визначенні комбінованої дії лікарських речовин були використані їх половинні 

концентрації. Результати оцінювали за оптичною щільністю при довжині хвилі 545 нм на 

аналізаторі LabLine-90 та підрахунком кількості КУО після відповідних розведень.  

Отримані дані обробляли за допомогою пакету програми Excel.  

Результати дослідження. При визначенні дії тербінафіну МІК для бактеріальної 

культури С. аlbicans склала 4 мкг/мл, показники середньої оптичної щільності 0,0483±0,005 

од. ОЩ. При визначенні МІК тербінафіну на бактеріальну культуру S. aureus значення 

склали 16 мкг/мл, показники середньої оптичної щільності склали 0,0543±0,015 од. ОЩ. При 

визначенні дії еритроміцину на С. аlbicans середня оптична щільність склала 0,0775±0,006 

од. ОЩ, МІК склала 10 мкг/мл. Для S. aureus середня оптична щільність була 0,0505±0,005 

од. ОЩ, МІК еритроміцину склала 1,25 мкг/мл. При визначенні дії лаферону на С. аlbicans 

показники середньої оптичної щільності склали 0,0664±0,005 од. ОЩ, значення МІК склали 

1 мкг/мл. Значення МІК для S. aureus склали 2 мкг/мл, показники середньої оптичної 

щільності були 0,0647±0,005 од. ОЩ. При визначенні комбінованої дії лікарських речовин 

були використані їх половинні концентрації. Показники середньої оптичної щільності 

відносно асоціації С. аlbicans і S. aureus склали 0,0452±0,005 од. ОЩ, МІК 3,16 мкг/мл. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що запропонована 

комбінація протимікробних препаратів має високу ефективність відносно консорціуму 

С. аlbicans і S. aureus. Можна зробити припущення, що лаферон блокує формування гіф-

елементів С. аlbicans, а це в свою чергу поліпшує антимікробну дію тербінафіну та 

еритроміцину. 
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Недостатня ефективність лікування гострого гнійного холангіту в певній мірі пояснюється 

здатністю мікроорганізмів утворювати біоплівки. Біоплівки - консорціум бактеріальних 

клітин, що укладені в полімерний (полісахаридний) матрикс і фіксованих на дренажах, 

катетерах і самої поверхні рани. Мікроорганізми в біоплівці більш стійкі до дії як 

антибактеріальних препаратів, так і факторів неспецифічної імунної відповіді організму 

людини. У ряді робіт доведена роль біоплівок у колонізації ран та перебігу інфекційних 

процесів, проте здатність до утворення біоплівок збудниками гострого гнійного холангіту 

вивчена недостатньо. 

Мета роботи - визначити здатність збудників гострого гнійного холангіту виділених з 

дренажних конструкцій до формування біоплівок. 

Матеріали і методи. Обстежено 60 хворих віком від 16 до 65 років з гострим гнійним 

холангітом, які перебували на стаціонарному лікуванні в Харківській міській клінічній 

багатопрофільній лікарні № 17. Бактеріологічні дослідження проводились 

загальноприйнятими методами з ідентифікацією мікроорганізмів до виду. 

Антибіотикочутливість визначали диско-дифузійним методом, перелік антибіотиків відповідав 

діючим нормативним документам. Здатність мікроорганізмів формувати біоплівки оцінювали 

за оптичною щільністю (од. ОЩ) на біохімічному аналізаторі LabLine-90. 

Результати. З дренажних конструкцій після проведеного оперативного втручання було 

виділено 64 штами збудників. Більшу частину (28 штамів) складали штами Staphylococcus 

aureus (S. aureus). Рідше зустрічалися ентеробактерії - 16 штамів (5 штамів Escherichia coli, 6 - 

Klebsiella pneumoniae, 3 - Enterobacter spp., 2 - Proteus mirabilis). У 11 пацієнтів c гострим 

гнійним холангітом, з вогнищ хірургічної інфекції виділені штами Pseudomonas aeruginosa, 

різних за чутливості до антибіотиків і 9 штамів грибів Candida albicans. У 38 пацієнтів 

збудники виділялись в монокультурі, у 22 - в асоціаціях. Особливої уваги заслуговує факт 

виявлення великої кількості 17 штамів S. aureus, стійких до ванкоміцину і метициліну. У 

відношенні ентеробактерій достовірну (р ≤ 0,05) чутливість встановлено до цефепіму і 

карбапенемам. Аналіз здатності до формування біоплівок збудниками виділеними від 

пацієнтів з гострим гнійним холангітом in vitro виявив нерівномірність розподілу цієї ознаки 

серед груп патогенів. Найбільш високі значення здатності до формування біоплівок визначені 

у S. аureus і K. pneumoniae. Встановлено пряму кореляційну залежність між здатністю 

мікроорганізмів до утворення біоплівки і тривалістю перебігу захворювання (коефіцієнт 

лінійної кореляції r = 0,61). У той же час кореляція зазначеної здатності з термінами регресії 

клінічних ознак SIRS була менш значущою і носила зворотний характер (r = -0,48). 

Кореляційний зв'язок здатності збудників утворювати біоплівку з термінами появи грануляцій 

в ранах була слабкою (r = -0,24), як і з рівнем чутливості мікроорганізмів до використаних в 

роботі антибіотиків (r = -0,28). 

Висновки: клінічні штами S.аureus, C.albicans і K. pneumoniae виділені від пацієнтів з 

гострим гнійним холангітом, достовірно (р ≤ 0,05) мали більш виражену здатність до 

формування біоплівок, що підвищує ймовірність колонізації цими мікроорганізмами 

дренажних конструкцій та слід враховувати при виборі антибактеріальної терапії. 

mailto:gramatyuk@ukr.net
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Мета - вивчити антимікробну дію мила з високим вмістом оливкової олії при 

підготовці різних фахівців (лікарів-стоматологів - 20 осіб, хірургів - 20 осіб, акушерів-

гінекологів - 20 осіб) до оперативних втручань і розробити відповідні рекомендації. 

Матеріали і методи: мікробіологічним дослідженням піддавалися змиви з рук 

хірургів, акушерів - гінекологів, стоматологів до і після їх миття милом із вмістом оливкової 

олії (виробництва ТМ «Афродита»). Контролем служили змиви з рук цих же фахівців, до і 

після миття бактерицидними засобами, затвердженими протоколами і наказами Міністерства 

охорони здоров'я України (МОЗ). Вивчався чисельний склад мікробних асоціацій і їх 

видовий склад класичним бактеріологічним методом з виділенням та ідентифікацією чистих 

бактеріальних культур до роду та виду з використанням тест - систем «LA CHEMA», Чехія. 

Результати: У хірургів бактерицидна активність мила випробуваного зразка особливо 

виражена відносно мікроорганізмів роду Enterobacter spp., Staphylococcus spp., Pseudоmonas 

spp. У хірургів контрольної групи, миття рук виявилося ефективним тільки у відношенні 

Pseudоmonas spp. Що стосується E. coli, то контамінація нею шкіри рук у цій групі фахівців 

навіть збільшилася. З цього випливає, що мило з високим вмістом оливкової олії за рахунок 

високої концентрації різних жирних кислот не дає мікроорганізмам розмножуватися у цьому 

біотопі. Аналогічна картина спостерігалася як в акушерів – гінекологів, так і у стоматологів 

по відношенню до таких же мікроорганізмів. Єдиний бактеріальний агент, до якого не 

встановлено бактерицидної дії ні у мила з вмістом оливкової олії, ні у засобів миття рук за 

протоколами та наказами МОЗУ – це представники роду Citrobacter. 

Висновки: мило з високим вмістом оливкової олії має виражену бактерицидну дію (р≤ 

0,05) при використанні його для миття рук хірургів, акушерів - гінекологів та стоматологів, 

зберігаючи при цьому шкіру рук здоровою та м’якою, навіть при тривалому використанні. 

Воно суттєво знижує (р≤ 0,05) контамінацію рук лікарів бактеріями, які найчастіше можуть 

викликати госпітальні інфекції та ускладнювати різні хірургічні втручання. 

 

mailto:kysunya@telenet.dn.ua


Секція 4: «Медична мікробіологія та імунологія» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 298 
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Марк Мойсейович Цехновіцер народився 1890 р. в сім'ї лікаря в Курській області. У 

23 роки закінчив природничий факультет Харківського університету. Шляхи його 

подальшого наукового покликання намітилися вже тоді, коли він захистив, розроблену під 

керівництвом проф. Н. Ф. Білоусова, кандидатську дисертацію на тему про імунітет.  

До кінця першого десятиліття своєї наукової роботи М.М. Цехновіцер звертає на себе 

увагу, насамперед, як великий експериментатор в області туберкульозу. В 1913 р. він почав 

працювати з парціальними антигенами антигенами і в 1915 p. підтвердив можливість 

отримання експериментальним шляхом специфічних антитіл при імунізації тварин 

жировосколіпоїдними речовинами туберкульозної палички. Він довів нешкідливість живої 

туберкульозної вакцини і її імуногенність.  

У численних дослідах М.М. Цехновіцер намагається пояснити механізм імунітету 

гусені бджолиної молі до туберкульозу, він висловлює думку, що існує якийсь зв'язок між 

здатністю організму протистояти туберкульозу та жировим обміном. У 1922 р. надруковано 

його праці про особливості морфології, біології та біохімії туберкульозних бацил. Вивчаючи 

церолітичні і ліполітичні властивості туберкульозної палички, він наводить результати 

досвіду введення туберкульозних бацил в організм гусені бджолиної молі й інший гусениці 

та робить висновок, що руйнування туберкульозних бацил в організмі як гусені бджолиної 

молі, так і іншої гусениці базується не тільки на ферменті «ліпаза», але на дії комплексу 

оислювальних і гідролітичних ферментів.  

Йому належить заслуга організації першого в СРСР виробництва туберкуліну, крім 

того, він працював над створенням сухої вакцини БЦЖ. За його ініціативою у 1926 р. було 

розпочато роботи з вакцинації БЦЖ на Україні і ним же була привезена культура з Москви. 

На підставі накопичених до того часу попередніх спостережень про вакцинуючи властивості 

БЦЖ на дітях М.М. Цехновіцер висловився за широке розгортання вакцинації 

новонароджених. Він був першим організатором виробництва цієї вакцини на Україні та її 

захисником. Він також першим в СРСР починає детальне вивчення вакцини БЦЖ, її 

поглиблену експериментальну перевірку і проводить велику роботу з впровадження БЦЖ в 

медичну практику, широко популяризуючи цей метод профілактики туберкульозу. На 

підставі результатів виконаних досліджень його запрошують в якості представника СРСР 

для доповіді з питань туберкульозу в Гігієнічну комісію Ліги націй (1927). Його роботи в 

цьому напрямку привертають загальну увагу і визнані в усьому світі. 
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Відомо, що перебіг інфекційно-запальних процесів викликаних патогенними та 

умовно-патогенними мікроорганізмами, зокрема стафілококами, часто супроводжується 

розвитком вторинних імунодефіцитів. З огляду на це, перспективним напрямком в лікуванні 

таких хворих може бути застосування пробіотиків, до складу яких входять пробіотичні 

штами як із антибактеріальною, так і імуномодулюючою дією. Раніше нами показано, що 

пробіотичні штами Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ІМВ В-7281 та L. acidophilus 

ІМВ В-7279 прискорювали елімінацію стафілококу із нирок піддослідних мишей за 

експериментальної стафілококової інфекції, ефективніше за інші штами лактобактерій, які 

нами досліджувались. Опосередковану антибактеріальну дію за різних експериментальних 

моделях також мали препарати інтерферонів (ІФН) та інших цитокінів. Тому метою 

дослідження було визначення протективної дії пробіотичних штамів L. delbrueckii subsp. 

bulgaricus ІМВ В-7281, L. acidophilus ІМВ В-7279 та їх комбінації L. delbrueckii subsp. 

bulgaricus ІМВ В-7281 – L. acidophilus ІМВ В-7279 при сумісному застосуванні з 

імунорегуляторними цитокінами Th1-типу – ІФН-α (Sigma) та інтерлейкіном-2 (ІЛ-2, Sigma) 

за експериментальної стафілококової інфекції у мишей лінії Balb/c.   

Кожен із цитокінів вводився підшкірно в дозі, попередньо перерахованій відповідно до 

маси піддослідних тварин, двічі: на 1 та 3 добу після зараження тварин Staphylococcus aureus 

8325-4. Цей штам містить плазміду антибіотикорезистентності до гентаміцину, завдяки чому 

його було легко виділити шляхом висіву ниркових аліквот на елективне середовище 

(BAIRD-PARKER-Agar, Merck, Germany) із цим антибіотиком у концентрації 15 мкг/мл. 

Встановлено, що введення як ІФН-α, так і ІЛ-2 разом із L. delbrueckii subsp. bulgaricus ІМВ В-

7281 або L. acidophilus ІМВ В-7279 поодинці чи композицією L. delbrueckii subsp. bulgaricus 

ІМВ В-7281 – L. acidophilus ІМВ В-7279 прискорювало елімінацію стафілококу з нирок 

мишей порівняно з цими пробіотичними штамами бактерій, їх композицією та препаратами 

цитокінів, кожний окремо. Антистафілококова дія виявилась ефективнішою при застосуванні 

пробіотичних штамів та препаратів цитокінів у наступних комбінаціях: L. delbrueckii subsp. 

bulgaricus ІМВ В-7281 (per os протягом 7 діб) + ІЛ-2 (підшкірно, 1 та 3 доба); L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus ІМВ В-7281 (per os протягом 7 діб) + ІФН-α (підшкірно, 1 та 3 доба); 

L. delbrueckii subsp. bulgaricus ІМВ В-7281 – L. acidophilus ІМВ В-7279 (per os протягом 7 

діб) + ІФН-α (підшкірно, 1 та 3 доба). За цих схем спостерігали повну елімінацію 

стафілококу із нирок мишей вже на 9 добу після зараження. Менш ефективними пробіотичні 

штами бактерій та препарати цитокінів були у наступних комбінаціях: L. delbrueckii subsp. 

bulgaricus ІМВ В-7281 – L. acidophilus ІМВ В-7279 (per os протягом 7 діб) + ІЛ-2 (підшкірно, 

1 та 3 доба); L. acidophilus ІМВ В-7279 (per os протягом 7 діб) + ІЛ-2 (підшкірно, 1 та 3 доба); 

L. acidophilus ІМВ В-7279 (per os протягом 7 діб) + ІФН-α (підшкірно, 1 та 3 доба). 

Протективна дія пробіотичних штамів бактерій разом із препаратами цитокінів 

супроводжувалась нормалізацією показників клітинної ланки імунітету. Отже, на основі 

отриманих даних можна зробити висновок, що протективна дія пробіотичних бактерій за 

стафілококової інфекції посилювалась під впливом препаратів цитокінів Th1-типу – ІФН-α 

та/або ІЛ-2, що може бути основою розробки нових науково обґрунтованих підходів до 

лікування хворих на інфекційно-запальні процеси. 
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Для эффективного подбора антибиотиков в современной клинической практике 

используются микробиологические диагностические методы. Несмотря на удобство, 

финансовую доступность и достоверность полученных результатов, эти методы имеют 

существенные недостатки, а именно - долгое время проведения анализа и относительно 

низкую чувствительность. Именно поэтому в мировой клинической практике широкое 

распространение получили альтернативные диагностические методы на базе ПЦР. Такие 

методы являются быстрыми и высокочувствительными и особенно эффективны в тех 

случаях, когда быстрая идентификация возбудителя и раннее определение спектра его 

устойчивости к антибиотикам является критически важным.  

Одним из наиболее важных возбудителей гнойно-септических состояний является 

стафилококк, на долю которого приходится до 79% гнойных осложнений у больных после 

хирургических вмешательств. До 60% стафилококков, изолированных от украинских больных, 

являются устойчивыми к бета-лактамным антибиотикам, то есть, являются MR (methicillin 

resistant, метициллин-резистентными). Генетическая устойчивость к β-лактамным антибиотикам 

MR у стафилококков кодируется геном mecA. Этот ген встроен в мобильную генетическую 

конструкцию особого типа, так называемую стафилококковую хромосомную кассету mec, 

SCCmec (от staphylococcal cassette chromosome mec). На данный момент обнаружено 9 типов 

SCCmec. Именно поэтому генетическим маркером устойчивости MR может быть как ген mecA, 

так и фрагмент генетической кассеты SCCmec. В мировой практике предлагается оба маркера. 

Целью нашей работы была разработка нового диагностического теста на базе ПЦР для 

экспресс-анализа наличия генетических маркеров устойчивости к β-лактамным антибиотикам 

у стафилококков-возбудителей гнойно-септических состояний. В работе были использованы 

четыре типа рекомендованных в мировой практике целевых сегмента, которые 

идентифицируют наличие в образце генетических маркеров MR, а именно гена mecA или 

фрагментов SCCmec. Использовались штаммы стафилококка, которые были недавно получены 

от пациентов Института травматологии и ортопедии НАМН Украины. Устойчивость этих 

штаммов к β-лактамным антибиотикам была охарактеризована исключительно 

фенотипически. 

Наиболее эффективной оказалась мультиплексная ПЦР на базе прямого праймера 

Xsau325 и пяти обратных праймеров mecii574, meciii519, meciv511, mecv492, mecvii512. 

Сравнительный анализ результатов классических тестов и результатов данного ПЦР-теста, 

выявил недостаточную чувствительность классических тестов. Так, с 18 MS изолятов 

стафилококка, определенных классическим тестом как чувствительные к бета-лактамам, 5 

оказались MR, т.е. устойчивыми к β-лактамам. Исходя из отсутствия национального 

эпидемиологического мониторинга на генетическом уровне антибиотико-устойчивых 

стафилококков предлагается использование разработанного нами диагностического ПЦР-

теста для проведения такого мониторинга как в больницах, так и во вне больничных 

учреждениях (в частности, детских садах, школах и др.). 
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Одним із важливих аспектів функціонування клітин, які забезпечують захисні 

властивості організму, є фагоцитоз. Перебіг фагоцитозу проявляється у часі, однак, на 

сучасному етапі досліджується не сам процес, а його результат – доля фагоцитуючих клітин, 

кількість часток, що поглинають клітини, ступень завершеності фагоцитозу, його 

інтенсивність. Фагоцитарна активність нейтрофілів звичайно підвищується на початку 

розвитку запального процесу. Її зниження призводить до підтримання аутоімунного процесу, 

тому що при цьому порушується функція руйнування і виведення імунних комплексів з 

організму.  

Дослідження проводили на мишах лінії C57Bl/6JSto з відтворенням локалізованої 

гнійно-запальної моделі, та наступним лікуванням хіміотерапевтичними препаратами й 

світлодіодним випромінюванням синього (470 нм) й червоного (627 нм) спектрів. 

Потужність випромінювання становила 25 мВт, діаметр світлової плями – 10 мм.  

Інтегральні показники фагоцитозу у тварин інфікованої групи (2 групи – позитивний 

контроль) дорівнювали: фагоцитарна кількість нейтрофілів (ФЧ) – 1,5 ± 0,2 та їх поглинальна 

здатність (ФІ) - 41,4±2,3% були нижче контрольних значень (3,8±0,2 й 80,1±1,3% 

відповідно). Аналізуючи динаміку цих показників під впливом світлодіодного 

випромінювання синього та червоного спектрів per se й комплексно з новапімом 

встановлено, що в групах піддослідних тварин, яким вогнище запалення піддавали 

опроміненню синім світлодіодом інтегральні показники фагоцитозу практично не 

відрізнялися від групи тварин позитивного контролю. 

При вивченні функціональної активності нейтрофілів встановлено, що нейтрофіли під 

впливом світлодіоду червоного спектру активно фагоцитують частинки латексу, причому у 

нейтрофілів групи тварин з комплексною терапією ця функція проявляється сильніше, ніж у 

гранулоцитів у тварин під впливом тільки опромінення. 

У відповідь на мікробні і немікробні агенти нейтрофіли активно формують у 

позаклітинному просторі сіткоподібні структури, що складаються з нуклеїнових кислот і 

ферментів (Доглушин І.І. та ін., 2009). Порівнюючи фагоцитарну активність незмінених 

нейтрофілів та ефективність уловлювання бактерій в нейтрофільних пастках (NETs) 

встановлено, що інтенсивність фагоцитозу під впливом світлодіодного випромінювання 

червоного спектру дорівнює: латексу – 7,9±0,08 од.ощ., E.coli – 3,4±0,07 од.ощ.; S.aureus – 

9,2±0,06 од.ощ., що у 1,6 – 2 разів нижче вмісту антигенів в NETs: 12,4±0,08 од.ощ.; 7,1±0,04 

од.ощ. та 14,8±0,09 од.ощ. відповідно. Аналізуючи вплив світлодіодного випромінювання 

синього спектру встановлено, що інтенсивність фагоцитозу й вміст антигенів в NETs, 

знижений майже у 2 рази порівняно з дією червоного спектру (частинки латексу – 6,7±0,09 

од.ощ.; E.coli – 2,8±0,07 од.ощ.; S.aureus – 6,4±0,05 од.ощ.), але зафіксовано, що NETs 

затримують більше антигенів, як мікробного, так і немікробного походження: частинок 

латексу 8,5±0,04 од.ощ.; E.coli – 6,1±0,07 од.ощ. та S.aureus – 10,2±0,08 од.ощ. 

Таким чином, бактеріальні агенти стимулюють утворення екстрацелюлярних пасток, 

при цьому нейтрофіл втрачає життєздатність, але продовжує виконувати захисну функцію. 

Екстрацелюлярні пастки утворюються після реалізації біологічної програми нейтрофілів, 

тобто після їх загибелі шляхом некрозу або апоптозу.  
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Протягом багатьох років науковці намагаються знайти більш раціональні методи 

лікування хвороб різної етіології. Низька ефективність традиційних медикаментозних 

методів лікування пов’язана з появою стійких форм мікроорганізмів, розвитком алергічних 

реакцій, зниженням імунітету. Недоліки етіотропної терапії диктують необхідність пошуку 

нових, ефективних і безпечних для людини методів лікування, серед яких перспективним є 

застосування матричних систем на основі над'яскравих світлодіодів. Досі практично не 

вивчені ефекти оптичного випромінювання на тканини при гнійно-запальних процесах. Тому 

метою дослідження було визначення впливу світлодіодного випромінювання синього і 

червоного спектрів на осередок запалення при експериментальному локалізованому гнійно-

запальному процесі. 

Дослідження проводили на мишах лінії C57Bl/6JSto з відтворенням локалізованої 

гнійно-запальної моделі. Матеріал для морфологічного дослідження фіксували в 10% 

нейтральному формаліні, після чого двома довгастими розрізами вирізали пластину 

товщиною - 0,004 м. Матеріал піддавався спиртовій проводці й парафіновій заливці, 

виготовлялись зрізи товщиною 5-6 мкм. У якості джерела електромагнітного 

випромінювання оптичного діапазону було використано спеціально розроблені апарати на 

базі над’яскравих світлодіодів, що випромінюють у червоному (627 нм) та синьому (470 нм) 

діапазонах спектру. Потужність випромінювання світлодіодів становила 25 мВт, діаметр 

світлової плями –  10 мм.  

Дані мікроскопічного дослідження серця, печінки, нирок, показують, що в них при 

експериментальному гнійно-запальному процесі переважають дисциркуляторні порушення, 

дистрофічні зміни і слабо виражена запальна реакція в стромі. Виявлені у внутрішніх 

органах зміни обумовлені загальною інтоксикацією, що розвивається за наявності гнійно-

деструктивного вогнища з генералізацією процесу. При використанні світлодіодного 

випромінювання синього спектру морфологічно відзначається обмеження вираженості 

інтерстиціального запалення і поширеності дистрофічних процесів в паренхімі серця і нирок. 

У селезінці зберігаються явища гіперплазії і плазмобластний-макрофагальної трансформації 

лімфоїдної тканини. При використанні червоного спектру світлодіодного випромінювання 

вираженість інтерстиціального запалення в серці, печінці та нирках носить вогнищевий 

характер, альтеративні зміни спостерігаються у вигляді паренхіматозної дистрофії і 

осередкового некробіоза, відзначаються дисциркуляторні порушення, явища гіперплазії і 

плазмобластно-макрофагальної трансформації лімфоїдної тканини селезінки і лімфатичних 

вузлів. 

Таким чином, при експериментальному вивченні застосування синього і червоного 

світлодіодного випромінювання при локалізованому гнійно-запальному процесі 

морфологічні зміни у внутрішніх органах характеризуються, порівняно з групою тварин без 

лікування, зниженням ступеня вираженості запально-проліферативних процесів і 

дисциркуляторних розладів в стромі і судинах, зменшенням вираженості альтеративних змін 

в паренхіматозних структурах, із збереженням гіперпластичних процесів в 

імунокомпетентних тканинах. 
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Поширення резистентності умовно патогенних мікроорганізмів до протимікробних 

засобів спонукає дослідників до пошуку сучасних ефективних засобів профілактики, 

лікування гнійно-запальних захворювань. Набуває актуальності розробка і застосування 

антимікробних матеріалів, імпрегнованих антисептиками, їх полімерними композиціями. 

Мета. Вивчити антимікробні властивості перев’язувальних матеріалів імпрегнованих 

декаметоксином, хлоргексидином, фурагіном по відношенню до P. aeruginosa. 

Матеріали і методи. Вивчали in vitro протимікробну дію медичної бавовни (медична 

бязь), імпрегнованованої 0,1% водним розчином декаметоксину (ДКМ); антимікробною 

композицією ДКМ з модифікованими полісахаридами карбоксиметилкрохмалом, 

оксиетилцелюлозою (АМК); перев’язувальних матеріалів на основі хлоргексидину 

біглюконату: «Серветка для обробки ран антисептична з хлоргексидином» (САХ), 

Активтекс®Х, Traumastem Biodress Disinfect (TBD); хлоргексидину ацетату (Bactigras®); 

фурагіну: «Серветка для обробки ран антисептична з фурагіном» (САФ), Активтекс®Ф; 

комбінації хлоргексидину і фурагіну (Активтекс®ХФ). Тест-об’єкти перев’язувальних 

матеріалів (1,0x1,0 см) розміщували по чотири на кожній чашці Петрі із поживним 

середовищем, засіяній музейними і клінічними штамами P. aeuruginosa. Протимікробну 

активність оцінювали за відсутністю росту мікроорганізмів під зразком та зоною затримки 

росту (ЗЗР) бактерій навколо шматочків тканини (в мм) через 24 год. інкубації в термостаті (t 

37
0
С).  

Результати і їх обговорення. За результатами дослідження встановлено найкращу 

протимікробну активність щодо P. aeuruginosa в медичної бязі, імпрегнованої АМК. Тест-

об’єкти на основі АМК мали високі протимікробні властивості щодо музейного (зони 

затримки росту 25 мм) та клінічних штамів P. аeruginosa (ЗЗР – 21,60 ± 0,24 мм ). Високу 

антипсевдомонадну активність проявляли зразки бавовняної тканини, оброблені ДКМ (ЗЗР – 

21,60 ± 0,24 мм).  

Дослідження показало, що зони затримки росту музейного штаму P. aeruginosa ATCC 

27853 і клінічних штамів P. аeruginosa навколо всіх без виключення тест-об’єктів 

антисептичних пов’язок із ХГ не перевищували 17 мм. Серед матеріалів на основі ХГ, 

пов’язка TBD була малоефективною по відношенню до синьогнійної палички. Доказом 

цьому була поява росту поодиноких колоній P. aeruginosa під досліджуваними зразками 

TBD. Появу росту деяких клінічних штамів P. аeruginosa під пов’язкою спостерігали при 

застосуванні матеріалів САХ. Комбінація ХГ і фурагіну (Активтекс®ХФ) забезпечувала 

затримку росту P. аeruginosa лише до 16,20±0,20 мм. 

Вивчення перев’язувальних засобів на основі фурагіну показало слабкий 

протимікробний вплив на P. aeruginosa. Ефективність перев’язувальних матеріалів САФ, 

Активтекс®Ф практично не відрізнялась між собою щодо P. aeruginosa ATCC 27853 (ЗЗР 14 

мм) і клінічних штамів P. aeruginosa (ЗЗР – 11,20 ± 0,49 мм). 

Висновок. Високі протимікробні властивості матеріалів на основі ДКМ в композиції 

із біополімерами полісахаридної природи (карбоксиметилкрохмаль, оксиетилцелюлоза), 

переважаючи за антипсевдомонадною дією офіцинальні матеріали на основі хлоргексидину, 

фурагіну обґрунтовують перспективу її застосування – імпрегнації матеріалів медичного 

призначення.  
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Південний регіон України (Одеська, Миколаївська, Херсонська області), 

характеризується надзвичайно сприятливими умовами для існування природних осередків 

різних особливо небезпечних інфекцій, у тому числі орнітозу та туляремії, збудники яких 

C. psittaci і F. tularensis розглядаються як потенційні агенти біологічної зброї.  

Проведені нами комплексні багаторічні дослідження присвячені моніторингу орнітозу 

та туляремії на півдні України з метою встановлення їх розповсюдження та удосконалення 

системи епіднагляду. Динамічні мікробіологічні дослідження виявили високу інфікованість 

C. psittaci (до 77%) 83 видів диких птахів. В Херсонській області на території 

Чорноморського біосферного заповідника (ЧБЗ) спостерігали масові епізоотії чайки 

чорноголової, морського голубка, річної крачки, від яких були ізольовані 14 регіональних 

штамів C. psittaci, що дозволило встановити природний полігостальний осередок орнітозу.  

Етіологічно підтверджені епізоотії орнітозу, які періодично повторювались на півдні 

України упродовж 2000-2008 рр. серед нових видів диких птахів (строкатоносої крачки, гаги 

звичайної, чайки-реготухи, куликів) свідчать про стійкість природного осередку орнітозу в 

ЧБЗ і циркуляцію високовірулентних штамів C. psittaci, що може обумовити епізоотичні та 

епідемічні ускладнення. В останні роки встановлені нові природні епізоотичні осередки 

орнітозу на о. Круглому (Миколаївська обл.) та лиманах Куяльник і Тилигул (Одеська обл.). 

В ряді досліджених біотопів виявлена висока інфікованість C. psittaci диких ссавців, у тому 

числі тих видів, які є основними носіями туляремійної інфекції (полівка звичайна – 

47,9+8,4%, миша курганчикова 44,4+3,2%, миша польова – 39,0+4,4%, миша лісна – 

36,0+1,9%, білозубка – 36,0+9,6%). 

В 80-90 роки в Одеському та Миколаївському зоопарках спостерігали підтверджені 

лабораторно групові професійні захворювання на орнітоз. На півдні постійно виявляли 

спорадичні випадки орнітозу, при яких джерелом інфекції були папуги, голуби, свійські 

птахи. В Одесі був зареєстрований летальний випадок спорадичного орнітозу, етіологічно 

підтверджений ізоляцією з секційного матеріалу високовірулентного штаму С. рsittaci. 

Природні осередки туляремії зареєстровані в Генічеському районі Херсонської 

області (о. Бірючий) та Кілійському районі Одеської області (дельта Дунаю). На півдні 

спостерігали одні з найбільших в Україні спалахи туляремії серед людей (останній – в 

Одеській та Миколаївській областях в 1998 році, коли захворіло 100 осіб). При 

серологічному дослідженні польового матеріалу (2000–2003 рр.), одержаного від носіїв та 

переносників туляремійної інфекції на території Херсонської, Миколаївської та Одеської 

областей, були отримані позитивні результати. За період з 1993 по 1999 рр. в Одеській 

області, в тому числі під час спалаху туляремії серед людей, ізольовано 17 штамів 

F.tularensis з різних джерел (гризуни, кліщі, вода). При вивченні генотипічних властивостей 

ізольованих штамів F. tularensis виявлено 8 генотипів штамів F. tularensis holarctica, які 

характеризувались гетерогенністю. 

Таким чином, проведені дослідження встановили широку розповсюдженість орнітозу 

та туляремії серед птахів, тварин та людей. Підтверджено стійкість природних осередків 

орнітозу в ЧБЗ та туляремії (о. Бірючий). На основі отриманих результатів розроблені 

рекомендації з удосконалення системи профілактики орнітозу та туляремії. 
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ПРОБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КАРОТИНСИНИНТЕЗУЮЧИХ ШТАМІВ 

BACILLUS. SP. 1.1 ТА B. AMYLOLIQUEFACIENCE УКМ В-5113 
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На основі каротинсинтезуючих стрептоміцетів і дріжджів вже створено ряд 

ветеринарних препаратів, проте жоден з них не поєднує у собі якості каротинвмісної добавки 

та пробіотичного препарату. На сьогодні існують лише поодинокі публікації про 

каротинсинтезуючу здатність бактерій роду Bacillus і можливість використання цих 

мікроорганізмів у складі каротинвмісних препаратів для тваринництва. З огляду на 

вищевикладене, метою роботи було дослідити пробіотичні властивості каротинсинтезуючих 

штамів Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefacience УКМ В-5113, що зберігаються у музеї відділу 

антибіотиків Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. 

У ході дослідження нами було вивчено: антагоністичну активність Bacillus sp. 1.1 та 

B. amyloliquefacience УКМ В-5113 щодо умовно патогенних бактерій, отриманих з колекції 

мікроорганізмів НВП «Біо-Тест-Лабораторія», методом радіальних штрихів; оптимальне 

значення рН середовища та здатність бацил рости за присутності жовчі; чутливість бактерій 

до антимікробних препаратів для ветеринарії і медицини; патогенність бацил, шляхом 

проведення біопроби на мишах. 

Визначено, що штам Bacillus sp. 1.1 характеризується високою антагоністичною 

активністю щодо Esherichia coli, Proteus spp, Staphylococcus aureus, зони затримки росту 

яких становили 14, 15 та 20 мм, відповідно, а також низькою активністю щодо Salmonella 

spp., інгібуючи ріст культур на 10 мм. У той час штам B. amyloliquefacience УКМ В-5113 мав 

низьку антагоністичну активність щодо зазначених тест-культур умовно патогенних 

мікроорганізмів (зони затримки росту < 10 мм), окрім S. aureus (20 мм). Слід відмітити, що 

досліджені штами бацил майже не пригнічували ріст Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniaе, Enterobacter cloaceae та не проявляли взаємного антагонізму. 

На наступному етапі роботи нами встановлено, що оптимальним значенням рН 

поживного середовища для росту штамів Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefacience УКМ В-5113 

є 6,0. Також було визначено, що бацили здатні рости та продукувати каротиноїди за 

наявності у середовищі 0,4 % коров’ячої жовчі. Показано, що штами Bacillus sp. 1.1 та 

B. amyloliquefacience УКМ В-5113 чутливі до аміноглікозидів – спектиноміцину, неоміцину, 

гентаміцину; макролідів – тілозину; β-лактамів – амоксициліну, амоксиклаву; тетрациклінів 

– окситетрацикліну, доксицикліну; феніколів – флорфеніколу; хінолонів – енрофлоксацину, 

флумеквіну; диамінопіримідинів – триметоприму. Проте досліджені штами 

характеризувалися резистентністю до поліпептидних антибіотиків (колістину, бацитрацину), 

що пояснюється природною стійкістю бацил. За результатами біопроби Bacillus sp. 1.1 та 

B. amyloliquefacience УКМ В-5113 були віднесені до непатогенних мікроорганізмів. 

Визначені нами властивості відповідають вимогам висунутим до пробіотичних 

мікроорганізмів. 

Таким чином, базуючись на отриманих даних, каротинсинтезуючий штам Bacillus spp. 

1.1 доцільно вважати пробіотичним, у той час як штам B. amyloliquefacience УКМ В-5113 

можливо використовувати лише у якості харчової добавки. На наш погляд, композиція на 

основі досліджуваних штамів бацил має поєднувати властивості пробіотичного препарату та 

каротинвмісної добавки. 
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У численних повідомленнях за останні 10 років вказується на зниження чутливості 

грибів роду Candida до ряду протигрибкових препаратів місцевої та системної дії, що 

зумовлює розвиток рецидивів вагінальних кандидозів. Багато авторів наводять перелік 

факторів ризику розвитку у пацієнтів кандидемії та дисемінованого кандидозу у зв'язку із 

застосуванням антимікотиків. Через активне застосування флуконазолу в останні роки 

C. albicans часто виявляється не чутливою до нього. Крім того спостерігається все більше 

поширення представників роду Candida, що не відносяться до виду С. albicans. Частина цих 

штамів від початку є нечутливою до азолів, з яких часто починають лікування. Увагу також 

привертають здатні до плівкоутворення штами, адже у плівці мікроорганізми набувають 

підвищеної резистентності до антимікотиків. 

За результатами досліджень багатьох авторів серед системних антимікотиків 

найперспективнішими у терапії кандидозу є клотримазол, флуконазол, ітраконазол, 

кетоконазол та ністатин, механізм дії яких полягає в інгібуванні синтезу ергостеролу, 

необхідного для побудови клітинної мембрани грибів. Для розроблення індивідуалізованого 

алгоритму ведення хворих на вульвовагінальний кандидоз важливе значення має попереднє 

визначення чутливості виявлених грибів роду Candida до цих системних антимікотиків. 

Метою роботи було ідентифікувати клінічні штами Candida spp., визначити їх 

здатність до біоплівкоутворення, провести вивчення їх чутливості до найбільш 

використовуваних в клінічній практиці антимікотиків, як у планктонній культурі, так і у 

складі біоплівок. 

Згідно з результатами експериментальних досліджень антикандидозної дії 

клотримазолу, флуконазолу, ітраконазолу, кетоконазолу та ністатину всі вивчені 39 

клінічних штамів Candida spp. проявили резистентність до кетоконазолу, клотримазолу, 

флуконазолу та ітраконазолу; чутливість клінічних штамів Candida spp. визначено до 

полієнових антибіотиків ністатину та амфотерицину В; при цьому діаметри зон затримки 

росту становили 20,3±0,41 мм та 16,7±0,41 мм відповідно. Отримані результати можуть 

свідчити про перспективність подальшого використання цих препаратів у клінічній практиці.  

В результаті проведених досліджень визначено, що частка біоплівкоутворюючих 

штамів Candida spp. серед 39 досліджених становила 74,4%. Всі біоплівкоутворюючі штами 

Candida spp. було виділено від жінок з кандидозною інфекцією. Виділені від кандидоносіїв 

штами Candida spp. не мали здатності до біоплівкоутворення. 

Серед вивчених 29 плівкоутворюючих клінічних штамів Candida spp. 27,6% проявили 

чутливість до полієнових антибіотиків ністатину та амфотерицину В; 17,2% були чутливими 

до ністатину, а 55,2% проявили резистентність до кетоконазолу, клотримазолу, флуконазолу 

та ітраконазолу. Серед 10 досліджених неплівкоутворюючих штамів 70% були чутливі до 

ністатину та амфотерицину В; 30% - мали чутливість до ністатину. Визначений високий 

рівень стійкості досліджених плівкоутворюючих ізолятів до антимікотиків підтверджує 

актуальність пошуку нових підходів до лікування інфекцій, ускладнених утворенням 

біоплівки.  
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Профілактика та лікування патології ЛОР-органів на сьогодні залишається 

актуальною медичною проблемою, що має також високу соціальну значущість. Гострота 

проблеми визначається тим, що хвороби ЛОР-органів займають провідне місце в структурі 

захворюваності дитячого контингенту після хірургічної, ендокринної та кардіологічної 

патології. На протязі останніх років зростає частота випадків тривалого, рецидивного 

перебігу захворювань та їхня трансформація у хронічні форми. Слід зауважити, що для 

зазначеної категорії хворих не розроблено стандартів терапії і профілактики. Впровадження 

в практику нових антимікробних препаратів і визначення їх терапевтичного ефекту має 

велике значення у клінічній педіатрії. Автори запропонували застосування електроаерозолів 

0,02 % розчину декасану у комплексному лікуванні дітей та підлітків з патологією ЛОР-

органів.  

Для досягнення поставленої мети було проведено в динаміці мікробіологічне клініко-

лабораторне дослідження 62 пацієнтів. Залежно від виду застосованої терапії  хворі були 

розподілені на дві групи. Основну групу складали 40 дітей, які в комплексі загальної терапії 

отримували декасан у вигляді електроаерозолю. Друга група нараховувала 22 дітей, яких 

лікували загальновідомими засобами. Тривалість сеансу була 10-15 хвилин в залежності від 

віку. Загальний курс лікування складав 10-15 інгаляцій, які проводили 1-2 рази на добу. 

Застосування декасану у вигляді електроаерозолю, було обумовлено тим, що 

електроаерозоль довше залишається в заданій дисперсності, ніж звичайний аерозоль, глибше 

проникає і повніше осідає на слизовій оболонці органів дихання. Пацієнти добре переносили 

лікування. Подразливої дії декасану на слизову оболонку дихальних шляхів не виявлено. 

Ефективність декасану в  комплексі лікувальних заходів оцінювали за динамікою лікування.  

Аналіз проведених спостережень показав сприятливий вплив комплексного лікування 

на клінічний перебіг патології ЛОР-органів. У пацієнтів, що лікували декасаном, порівняно з 

контрольною групою швидше поліпшувався загальний стан організму, раніше зменшувались 

катаральні явища та інтоксикація. Значний інтерес представляло порівняння  ефективності 

санації декасаном слизової оболонки зіву та мигдаликів. Зникнення патогенної мікрофлори із 

слизової оболонки зіву після лікування декасаном спостерігали у 17 із 20 хворих; в 

контрольній - у 8 із 20 пацієнтів. 

Таким чином, декасан має гарний лікувальний ефект в комплексному лікуванні 

хворих з патологією ЛОР-органів. Даний препарат сприятливо впливає на клінічний перебіг 

хвороби, добре переноситься пацієнтами, не викликає побічної дії на організм. 
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Зміни в етіологічній структурі захворювання дихальних шляхів призвели до появи 

стертих та атипових за клінічними формами захворювання та потребує нестандартних 

методів ідентифікації хвороби. Видовий склад мікробного біоценозу людини містить сотні 

видів мікроорганізмів та періодично змінюється, але кожному індивіду притаманні більш або 

менш характерні співіснування. Зміна біологічних властивостей та коливання 

внутрішньовидових характеристик вимагає постійного дослідження та моніторингу. Ця 

проблема привертає увагу тим, що в патогенезі бактеріоносійства, мікроценози, які 

формуються в ротовій порожнині можуть відігравати важливу роль, як у пригніченні, так і в 

посиленні процесів персистенції. 

Метаю роботи було вивчення біологічних властивостей мікроорганізмів та 

особливостей міжмікробних взаємовідносин у хворих з хронічними бронхітами для 

удосконалення лікувальної терапії. 

В результаті досліджень у 85 хворих було виділено та ідентифіковано 167 штамів 

мікроорганізмів, з них домінуючими видами були Streptococcus pneumoniae - 11,3%, 

Streptococcus pyogenes – 10,7%, Haemophilus influenzae – 8,9%, Moraxella sp – 6,5%, 

Staphylococcus aureus – 17,9%, Escherihia coli – 8,3% , Klebsiella pneumoniae – 7,1%, Candida 

albicans – 13,7% та інші. 

Визначено, що 72,0% штамів S. pneumoniaе, S. pyogenes, H. influenza, S.aureus 

характеризувалися високим рівнем чутливості до препаратів групи цефалоспоринів та 

макролідів, E. coli та К. pneumoniaе - до аміноглікозидів, фторхінолонів та цефалоспоринів 

останнього покоління. Досліджені штами мікроорганізмів були гетерогенні за факторами 

патогенності. Штами стрептококів та стафілококів мали адгезивність середнього та високого 

рівня, ентеробактерій - середню адгезивну активністю. 

Вивчення зміни біологічних властивостей бактерій у хворих на хронічні бронхіти є 

важливим фактором для розуміння механізму відбору епідемічно значущих патогенів та 

своєчасного внесення коректив до схем тривалої лікувальної терапії.  
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Застосування в практиці хіміотерапевтичних засобів з широким спектром 

антимікробної дії відкрило перспективи для успішного лікування багатьох захворювань 

бактеріальної, зокрема стафілококової етіології. Проте, з часом практична цінність багатьох 

хіміотерапевтичних засобів невпинно знижується. Причиною цього, як вважає ряд 

дослідників, є виникнення і повсюдне поширення штамів бактерій, стійких до цих 

препаратів. В зв’язку з цим, пошук нових препаратів для ефективної терапії захворювань і 

ускладнень, викликаних такими штамами, особливо стафілококами, є актуальною і 

своєчасною задачею. 

Нами було встановлено, що антибактеріальна активність сполуки Fl-4, похідної 

флуорену, синтезованої на кафедрі фармацевтичної хімії ЛНМУ професором Л.І. Петрух, по 

відношенню до стафілококів in vitro проявляється в низькій концентрації – 7,8мг/мл. Це 

спонукало нас до подальшого вивчення хіміотерапевтичної ефективності цієї сполуки в 

дослідах при експериментальній стафілококовій інфекції у мишей. 

Досліди були проведені на білих мишах, вагою 18—20 г. Всіх мишей інфікували 

суспензією агарової культури еталонного штаму Staphylococcus aureus АТСС 25923 (F/49, 

яка містила в 0,2 мл 2,5-109 мікробних тіл, що приводило до розвитку септичного процесу, 

який був підтверджений бактеріологічним дослідженням органів і тканин. Проте, клінічна 

картина інфекційного процесу в дослідній і контрольній групах тварин була неоднаковою. 

Так, миші, яким сполуку Fl-4 вводили через 24 год. після зараження або одночасно з нею, 

були більш активними, приймали їжу, в’ялість і адинамія зменшувались. До 5-го дня 

захворювання летальних випадків в цих групах тварин не спостерігали. Виключення склала 

група мишей, якій дослідну сполуку вводили за 24 год. до зараження стафілококом; третина 

тварин загинула на 1—3 добу після інфікування. У всіх мишей контрольних підгруп 

відмічали виражені явища інтоксикації, повної адинамії, половина з них загинула на 1—7 

добу після інфікування. 

Таким чином, отримані дані вказують на антибактеріальну дію сполуки Fl-4 in vitro, і 

на виражений терапевтичний ефект її при генералізованій стафілококовій інфекції у тварин. 

Очевидно, що подальше вивчення терапевтичних властивостей цієї сполуки при 

інших бактеріальних інфекціях, механізму дії представляє інтерес на стадії її доклінічних 

випробовувань 
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Антисептики застосовують досить часто для профілактики, лікування захворювань, 

викликаних умовно патогенними мікроорганізмами (бактерії, віруси, гриби та ін.). 

антисептичні препарати вивчають фахівці в галузі біології, медицини, фармакології, 

фармації, хімії. Протягом першого десятиліття 21 століття виросла цікавість до антисептиків, 

яка одержала подальший розвиток в поглибленні механізму їх дії на молекулярному рівні, 

генетичної природи резистентності мікроорганізмів; вдосконалення принципів їх 

застосування та попередження негативного впливу на макроорганізм.  

За останні десятиліття найбільше практичне значення здобули фіксовані лікарські 

форми антисептиків у вигляді таблеток, очних, вушних крапель, супозиторіїв, антисептичних 

розчинів. Проте, недостатньо досліджують еквівалентність специфічної дії субстанцій 

антисептиків різних виробників, їх фіксованих лікарських антисептичних препаратів. 

Метою нашого дослідження було визначення антимікробної дії трьох субстанцій 

декаметоксину (ДКМ), які синтезовані в декількох наукових виробничих установах. 

Вивчення протимікробної активності ДКМ, його п’яти фіксованих лікарських препаратів 

виконували в рідких, твердих поживних середовищах за загальноприйнятими стандартними 

методами. Дослідження проводили на 87 штамах грампозитивних, грамнегативних 

мікроорганізмів. 

Експериментально доведено, що субстанція ДКМ різних виробників мають 

еквівалентні стабільні фізико-хімічні властивості. Препарат добре розчиняється у воді, 

етанолі, не розчиняється в ефірі для наркозу, бензолі, хлороформі, ацетоні. Протягом 

тривалого дослідження, протягом трьох років лікарські форми (очні, вушні краплі, таблетки, 

водно-спиртові розчини, мазь, супозиторії та ін.) зберігають антимікробну активність і 

відповідають АНД, ФС 42У-30-60-362-98. Препарати проявляли протистафілококову 

бактерицидну дію в межах 0, 24 – 7,8 мкг/мл, фунгіцидну дію щодо C. albicans (1,95 – 15,6 

мкг/мл). 

Проведені дослідження дозволили встановити еквівалентність фізико-хімічних, 

біологічних властивостей субстанції ДКМ, лікарських антисептичних препаратів різних 

виробників, які відповідають стандартам та можуть використовуватись в промисловому 

виробництві ліків. 
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Захворювання пародонту залишається однією із найбільш актуальних проблем та 

невирішених задач у сучасній стоматології. Значні труднощі у лікуванні таких патологій 

викликає вибір засобів протимікробної терапії, через неоднорідність біоценозу ротової 

порожнини за видовим спектром мікроорганізмів, їх вірулентністю та чутливістю до 

протимікробних препаратів.  

Інактивація мікробного фактору, задіяного в розвитку захворювань пародонту, з 

використанням методів, пов’язаних з впливом лазерного випромінювання набуває 

підвищеного наукового інтересу через поширену проблему мікробної резистентності до 

хіміотерапевтичних засобів. Застосування випромінювання в діапазоні 445 нм синього 

спектру привертає все більшу увагу, у зв’язку з притаманною йому антимікробною дією без 

додавання фотосенсибілізаторів. 

Мета. Вивчити ступінь впливу лазерного випромінювання з довжиною 445 нм на 

S. aureus, виділений з пародонтальних кишень ротової порожнини. 

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 30 осіб у віком 30-45 років із 

пародонтитом в стадії загострення. Проведено бактеріологічне дослідження вмісту 

пародонтальних кишень, забраного за допомогою стерильного екскаватора. Виділено 7 

штамів S. aureus, які були ідентифіковані за їх біохімічною активністю, фагочутливістю. 

Досліджено наявність факторів патогенності в ізолятах стафілококу (активність 

плазмокоагулази та лецитинази). Всі виділені штами були метицилін-чутливі. Чисті 

культури, виділені від хворих, було використано для проведення подальших досліджень 

впливу лазерного випромінювання. Для контролю досліджувався референтний штам 

S. aureus АТСС 25923 (F-49). 

Джерелом синього лазерного випромінювання був лазерний діодний модуль, вихідна 

потужність якого задавалася постійним струмом накачки. 

Опромінення суспензії S. aureus мутністю 0,5 McFarland здійснювали у логарифмічній 

фазі росту у стерильних планшетах об’ємом 0,1 мл лазерним променем синього спектру з 

довжиною хвилі 445 нм потужністю 700 мВт при експозиції 5, 10, 15, 20 та 30 хв. у 

неперервному статичному режимі. Після опромінення 0,01 мл суспензії, культуру 

переносили на тверде поживне середовище, розсівали шпателем і витримували у термостаті 

при температурі 37°С. Через 24 години підраховували кількість колоній та порівнювали 

отримані результати із контрольною групою ( неопромінена культура). 

Результати та їх обговорення. В результаті обробки суспензії S.aureus низько 

інтенсивним лазерним випромінюванням (НІЛВ) синього спектру при експозиції 30 та 20 хв. 

зафіксовано відсутність росту бактерій; при експозиції 5 хв. кількість клітин становила 

54,0+5,3 КУО/мл, при 10 хв. – 40,0+2,9 КУО/мл, при 15 хв. – 3,0+1,3 КУО/мл. Інтенсивність 

росту неопроміненої культури склала(74,0 + 6,2 КУО/мл). 

Висновки. При опроміненні НІЛВ синього спектру 445нм потужністю 700 мВт 

золотистого стафілокока спостерігається зменшення кількісних показників росту популяції в 

порівнянні із контролем. Виражений летальний ефект зафіксовано при експозиції 20 хв. 

опромінення. Оцінюючи результати проведених досліджень, слід відзначити корелятивний 

зв’язок між кількісними показниками росту стафілококів та тривалістю опромінення. 
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В комплексному лікуванні запальних ускладнень бронхіальної астми ефективною 

складовою є інгаляційне застосування антисептичних препаратів, націлене на обмеження 

патогенного впливу умовно-патогенної мікрофлори на скомпрометовані слизові оболонки 

респіраторного тракту. Відомий позитивний досвід такого застосування фурациліну 

(Штейнгард Ю.Н. и др., 1984). Вітчизняний арсенал антисептиків для небулайзерного 

застосування нещодавно поповнився антимікробним препаратом декасаном. 

Нами проведено порівняльне дослідження чутливості основних збудників запальних 

ускладнень бронхіальної астми до декасану і фурациліну. Аналіз одержаних даних свідчить 

про значно вищий рівень чутливості усіх досліджених збудників ускладнень бронхіальної 

астми до декасану, ніж до фурациліну. 

Так стрептококи, псевдомонади і дріжджоподібні гриби не виявили чутливості до дії 

фурациліну в концентрації 200 мкг/мл (максимально можлива розчинність сполуки у воді).  

Мінімальна бактерицидна концентрація (МБцК) декасану (у перерахунку на основну діючу 

речовину декаметоксин) для стрептококів не перевищувала 3,5 мкг/мл, для псевдомонад і 

кандид дорівнювала 11,72±2,12 мкг/мл та 98,51±23,72 мкг/мл відповідно. Слід підкреслити, 

що концентрація декаметоксину, необхідна для знищення найбільш стійких до нього 

псевдомонад (98,51±23,72 мкг/мл), є істотно меншою, ніж концентрація  цього антисептика у 

готовій лікарській формі декасан (200 мкг/мл). 

Золотисті і епідермальні стафілококи виявляли у 4 – 5 разів вищий рівень чутливості 

до декасану, ніж до фурациліну. У відношенні пневмококів бактерицидна активність 

декасану виявилась у 43 рази вищою, ніж фурациліну ( МБцК відповідно 1,56±0,79 мкг/мл та 

67,14±21,07 мкг/мл). 

Аналогічні переваги у протимікробній активності декасан мав у відношенні усього 

переліку досліджених грамнегативних бактерій. Так, для знищення кишкових паличок 

необхідна у 1,9 разів менша концентрація декасану, ніж фурациліну. МБцК фурациліну для 

клебсіел пневмонії, у порівнянні з декасаном, більша у 1,5 рази. Гемофільні палички у 16 

разів чутливіші до декасану, ніж до фурациліну. За чутливістю представників родини Proteus 

декасан також виявив переваги у порівнянні з фурациліном. Однак, виявлена результатами 

наших досліджень різниця не була статистично достовірною. 

Фунгіцидного впливу на дріжджоподібні гриби робочий 0,02% розчин фурациліну не 

спричиняв. Тоді як декаметоксин викликав загибель кандид у концентрації 11,72±2,12 

мкг/мл, що відповідає розведенню готової лікарської форми декасану водою у 

співвідношенні 1:17. 

Таким чином, використовуючи антисептичний засіб для інгаляційного застосування у 

комплексній терапії запальних ускладнень бронхіальної астми, слід враховувати істотні 

переваги у протимікробній активності декасану, у порівнянні з фурациліном.  
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Вступ. Про-, пре- і синбіотичні препарати застосовуються в медичній практиці сьогодні 

без специфічного підбору. Потребують оновлення і критерії як до мікроорганізмів, так і до 

пребіотичних компонентів, на основі яких розробляються біопрепарати і нутрацевтики.  

Матеріали і методи. Нами використано метод культивування фрагментів тканин та 

клітинні і тваринні моделі для вивчення специфічної імуномодуляторної і протизапальної дії 

попередньо відібраних мікроорганізмів і біологічно-активних речовин їстівних рослин, 

перспективних компонентів сучасних композиційних біопрепаратів. 

Результати. Відібрані рослинні екстракти специфічно активують дендритні клітини 

(ДК) периферійної крові людини і їх ефект залежить від тривалості експозиції. Показано, що 

екстракт гранату і хурми знижував кількість прозапальних CD1a+ клітин. Специфічним є 

також спектр продукованих ДК цитокінів (IL-12, IL-10, IL-4, IL-2, IL-1b, IL-17, TNF-α і INF-

g) внаслідок їх активації тестованими рослинними екстрактами. При цьому кріп, кропива та 

кале індукували виділення IFN-g та підвищували секрецію ФНП-α, а екстракт хурми 

стимулював утворення IL-2, екстракт гранату майже не впливав на продукцію цитокінів, а 

сідерітіс найкраще стимулював продукцію IL-1b. Нами виявлено також рослино-специфічні 

закономірності впливу тестованих екстрактів на рівні продукованих цитокінів в 

супернатантах культур фрагментів тканин різних відділів кишечнику експериментальних 

BALB/c мишей, лімфатичних вузлів, Пейєрових бляшок і в сироватці крові при оральному 

14-ти денному введенні їм різних екстрактів рослин. Зокрема екстракт кале стимулював 

локально продукцію IL-2 в різних відділах тонкого кишечнику в перші три дні експерименту, 

а через 2 тижні домінуючими були концентрації IL-10 і незначними IL-12. Про-запальний IL-

17 виявлено лише в сироватці крові в ранні терміни (до 7-го дня включно). Екстракти хурми і 

гранату характеризувалися протизапальною дією (за IL-10), реєстрованою у всіх відділах 

кишкової асоційованої лімфатичної тканини, в той же час рівні про-запальних цитокінів 

зростали в сироватці крові TNF-a (14 день) і IL-12, IL-17 на 21-й день. Максимальний спектр 

синтезу цитокінів індукувало випоювання мишам екстракту гранату, із переважанням 

локально кількості IL-10 (на 28-й день), який повністю витісняв IL-12 (тонкий кишечник і 

Пейєрові бляшки) і IL-17 (знайдений лише в МЛВ), тоді як IL-17 і IFN-g реєстрували в 

сироватці крові на 21-й день експерименту, але не на 28-й, коли обидва цитокіни 

повертались до контрольних значень. Вплив трьох інших тестованих екстрактів їстівних 

рослин на локальну і системну імунну відповідь лабораторних тварин різко відрізнявся 

редукованою кількістю продукованих цитокінів. Екстракти кропу і сідерітісу активували 

лише утворення IL-2, екстракт кропиви додатково ініціював синтез TNF-a дистальному 

відділів тонкого кишечнику і Пейєрових бляшках. Рослинні екстракти по різному впливали 

на синтез секреторного IgA в клітинах селезінки і перитонеальної порожнини та на 

співвідношення CD45/CD45RB, T4/T8/НК і CD4(+)CD25(+) регуляторних T лімфоцитів у 

клітинах селезінки, Пейєрових бляшок, мезентеріальних лімфатичних вузлів і 

перитонеальної порожнини.  

Висновки. Ці і раніше виконані нами дослідження доводять необхідність врахування 

імуномодуляторних механізмів дії полі-компонентних біопрепаратів при їх конструюванні. 
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Penicillium – род микромицетов, преобладающий в составе воздуха жилых помещений, 

окружающей среды. Вызывает биоповреждения материалов, выступает в роли деструктора 

помещений, культурных ценностей, произведений искусств. Обладает высокой степенью 

сенсибилизации, вызывая аллергические  реакции, повреждения верхних дыхательных путей. 

При сниженном иммунитете поражает кожные покровы, является причиной поверхностных 

и глубоких микозов человека и животных. Целью работы было изучить численность 

P.notatum Westl. и P.urticae Bainier. при сокультивировании и в присутствии Bacillus 

сoagulans.  

Методы исследования: метод отсроченного антагонизма, метод серийных разведений. 

Численность микромицетов изучали подсчитывая число КОЕ/мл. Использовали формулу для 

определения концентрации жизнеспособных бактерий: N=n×20 ×10x,  где: n – число колоний 

на питательной среде; 20 – коэффициент перерасчета посевного объема; 10х – фактор 

разведения. Для подтверждения расчетов сравнивали визуально мутность исследуемой 

суспензии со стандартом мутности по Мак-Фарланду.  

Для контроля в чашку Петри с МПА засевали глубинным методом 1 мл культуральной 

жидкости, содержащей конидии 2 видов микромицетов. Численность P.notatum составляла 

9*10
10

 КОЕ/мл., P. urticae – 9,6*10
10 

КОЕ/мл.  

В опытных пробах МПА содержит 1 мл. культуральной жидкости B. сoagulans. 

Наблюдается антагонизм P.notatum (8*10
10

 КОЕ/мл.) в отношении P. urticae (4*10
10

 

КОЕ/мл.).  

Выводы:  

1. Полученные результаты позволяют сделать вывод об отсутствии ярко выраженных 

антагонистических отношений между P.notatum и P. urticae в данном эксперименте.  

2. В присутствии B. сoagulans микромицет P. notatum проявляет антагонистическую 

активность в отношении P. urticae. 
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Пошук безпечних та ефективних засобів, які б перешкоджали адгезії мікроорганізмів 

до різноманітних поверхонь або ж руйнували архітектуру вже існуючої біоплівки є 

актуальним, оскільки колонізація бактеріями імплантатів, катетерів та інших медичних 

поверхонь призводить до інфікування пацієнтів з летальними випадками. Статистичні дані 

свідчать, що виникнення інфекцій сечовивідної системи пов’язано у 80 % з використанням 

урогенітальних катетерів. Одним із можливих та альтернативних способів запобіганню 

прикріплення мікроорганізмів до медичних та різних абіотичних поверхонь є їх обробка 

мікробними поверхнево-активними речовинами (ПАР), яким також притаманна 

антимікробна, противірусна та протипухлинна дія.  

Мета роботи – дослідження ролі препаратів поверхнево-активних речовин Nocardia 

vaccinii ІМВ В-7405 в адгезії деяких бактерій та дріжджів до силіконових урогенітальних 

катетерів та інших поверхонь. 

Як тест-культури використовували бактерії та дріжджі (Escherichia coli ІЕМ-1, Erwinia 

sp. ТБ-4, Enterobacter cloaceae С-8, Pseudomonas sp. МІ-2 та Proteus vulgaris ПА-12, Bacillus 

subtilis BТ-2, Candida albicans Д-6) з колекції мікроорганізмів кафедри біотехнології і 

мікробіології Національного університету харчових технологій.  

Об’єктами досліджень були такі препарати ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405: препарат 1 

(розчин очищених поверхнево-активних речовин) та препарат 2 (стерильний супернатант 

культуральної рідини, що містить ПАР). 

Встановлено, що обидва препарати ПАР за низької концентрації (0,005–0,08 мг/мл) 

ефективно знижували ступінь адгезії досліджуваних тест-культур до абіотичних (пластик, 

лінолеум, сталь, кахель) та медичних поверхонь (урогенітальні катетери). Так, після обробки 

препаратом 1 у концентрації 0,005–0,02 мг/мл вдалося максимально (на 75–95 %) знизити  

кількість прикріплених клітин B. subtilis BТ-2, C. albicans Д-6, E. coli ІЕМ-1 до усіх 

матеріалів. Як препарат 1, так і препарат 2 (0,03–0,08 мг/мл) ефективно знижували адгезію 

бактерій та дріжджів до силіконових урогенітальних катетерів. У більшості випадків за 

обробки цих медичних матеріалів розчином очищених ПАР (препарат 1) ступінь адгезії був 

нижчим порівняно із застосуванням препарату 2 (супернатант культуральної рідини). Так, за 

обробки катетерів препаратом 1 (0,03 мг/мл) кількість прикріплених клітин E. coli ІЕМ-1, 

Erwinia sp. ТБ-4, E. cloaceae С-8, Pseudomonas sp.МІ-2 знижувалася на 72–88 %, тоді як у разі 

застосування препарату 2 – на 55−75 %.  

Отже, показано, що поверхнево-активні речовини N. vaccinii ІМВ В-7405 знижували 

адгезію всіх досліджуваних тест-культур бактерій та дріжджів на абіотичні матеріали та 

силіконові катетери, причому прикріплення клітин залежало від концентрації ПАР і типу 

тест-культур. 

mailto:khrystya91@ukr.net


Секція 4: «Медична мікробіологія та імунологія» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 316 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

Пономаренко С.В., Менкус Е.В., Литвиненко О.А., Порт Е.В. 

 

ГУ « Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова Национальной 

академии медицинских наук Украины», 

ул. Пушкинская 14/16, Харьков, 61057, Украина, 

E-mail: svponomaren@mail.ru 

 

Многие виды клинически значимых возбудителей нуждаются в витаминных добавках, 

аминокислотах, стимуляторах роста, а используемые среды для культивирования, 

содержащие питательный агар (ПА), могут приводить к неполноценному росту 

микроорганизмов, также возможен риск случайного введения животных патогенов. 

Разработка белковых гидролизатов из растительного сырья, как основы для приготовления 

питательных сред, так и в виде добавок к питательным средам, до настоящего времени 

привлекает внимание исследователей. 

Цель работы: оценка роста на модифицированном агаре, дополненном ферментным 

гидолизатом мелассы свекловичной (МС), грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов и дрожжеподобных грибов рода Candida. 

Объектами исследования были грамположительные микроорганизмы – 42 штамма 

Staphylococcus aureus, грамотрицательные – 10 штаммов Pseudomonas aeruginosa и 

представители рода Candida (42 штамма C. аlbicans), выделенные из клинического 

материала от пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями лёгких.  

Результаты. Проверка ростовых свойств полученной питательной среды, дополненной 

ферментным гидолизатом МС, подтвердило ее удовлетворительные ростовые качества, 

которые не уступали аналогичным характеристикам стандартного ПА (для бактерий) и среды 

Сабуро (для дрожжеподобных грибов рода Candida). Наличие роста микроорганизмов при 

высеве суспензии, содержащей 1х102 микробных клеток в см3, принимали за показатель 

удовлетворительных ростовых свойств среды.  

Общее количество исследуемых клинических культур S. aureus, которые выросли на 

питательном агаре составило (65,2±0,5) %, рост на модифицированной среде, содержащей 

МС, составил (64,8±0,3) % (р>0,5). Рост штаммов P. aeruginosa на питательном агаре 

составил (66,3±0,6) %, рост на модифицированной среде – (67,5±0,8) %.  

Рост штаммов C. аlbicans на среде Сабуро составил (68,3±0,5) %, на 

модифицированной среде – (67,9+-0,3) % (р>0,5). Рост макроколоний дрожжеподобных 

грибов на экспериментальной среде отмечен на 24-36 часов раньше, чем на среде Сабуро.  

При культивировании на экспериментальных образцах сред микроорганизмов 

различных таксономических групп не выявлено достоверных различий в морфологии 

микробных клеток и колоний в сравнении со стандартными питательными средами. 

Таким образом, подтверждена возможность культивирования микроорганизмов, 

имеющих клиническое значение, на питательных средах, в состав которых в качестве 

основных компонентов включены растительные гидролизаты мелассы свекловичной. 
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Внутрибольничная пневмония возникает у 10-50% больных, требующих длительного 

лечения в стационаре, причем, особенно высокая летальность наблюдается при инфекциях, 

вызванных синегнойной палочкой. Диагностика нозокомиальных пневмоний сопряжена с 

рядом трудностей, поэтому поиск прогностических критериев их развития является 

актуальной проблемой. Таким критерием могут быть показатели иммунологической 

реактивности организма, меняющиеся в зависимости от клинического течения болезни. При 

ряде патологических состояний критерием оценки тяжести состояния больного и 

эффективности проводимой терапии является бактерицидная активность сыворотки крови 

(БАС).  

Целью данной работы являлось сравнение показателей БАС с результатами посевов 

промывных вод и наличием/отсутствием бактериемии при интратрахеальном заражении 

крыс культурой синегнойной палочки (штамм АТСС 27853). БАС измеряли 

фотометрическим методом, результат выражали в процентах. Для микробиологической 

оценки результатов заражения проводились посевы промывных вод бронхов и крови. 

Подсчет выросших колоний и идентификацию выделенных культур проводили 

стандартными микробиологическими методами. Контрольным крысам в трахею вводили 

изотонический раствор хлорида натрия. Второй контрольной группой служили животные, 

которым интубировали антибиотик. Показатель БАС оценивали в контрольных группах, у 

инфицированных животных без терапии, у крыс, которым вместе с культурой бактерий 

вводили антибиотик амикацин, а также у животных с комбинированной терапией 

амикацином и сурфактантом, потенцирующим действие антибиотика за счет улучшения 

аэрации респираторных отделов легкого. У 30-50% контрольных крыс без терапии при 

посеве промывных вод выросли условно-патогенные микроорганизмы (менее 103 КОЕ/мл), 

остальные посевы были стерильными, в группе контрольных животных с введением 

амикацина все посевы были стерильными. У всех инфицированных животных без терапии в 

промывных водах присутствовала псевдомонада (100%), гемокультура псевдомонад была 

положительной в 67% проб. У крыс с монотерапией антибиотиком синегнойная палочка 

была обнаружена в 82% посевов промывных вод и 36% посевов крови. У крыс с 

комбинированной терапией псевдомонада выросла при посевах крови у 27% животных, а в 

водах бронхов- у 54%. Значения БАС в отношении тест-культуры E.coli были следующими: у  

инфицированных крыс без терапии показатель БАС был отрицательным у всех крыс (100%); 

при терапии амикацином у 20% крыс показатель был положительным, при комбинированном 

введении препаратов положительная БАС наблюдалась у 73% животных. По отношению к 

тест-культуре S. aureus бактерицидность сыворотки была положительной у 41% 

инфицированных крыс, без лечения, у 67% зараженных животных с интубированным 

антибиотиком и у 82% крыс с комбинированной терапией. 

Таким образом, при модельном эксперименте с интратрахеальным заражением крыс 

псевдомонадой наблюдалась выраженная зависимость показателя БАС от степени 

микробной обсемененности патологического материала и от применяемой терапии. 

Целесообразно продолжить исследования показателя БАС у пациентов с нозокомиальной 

пневмонией, вызванной P. aeruginosa, в условиях стационара. 
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ОЦІНКА ІНФЕКЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ МЕТОДИКИ ОЧИСТКИ СПЕРМИ  
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Актуальність. Зростання передачі ВІЛ статевим шляхом стає все частішим фактором 

поширення ВІЛ в Україні. Одним з механізмів реалізації статевого шляху інфікування ВІЛ є 

інфікування від постійного партнера, йдеться про дискордантні щодо ВІЛ-інфекції пари. 

Більшість таких пар – люди репродуктивного віку, і певна частина з них планує у 

майбутньому мати дітей. Сучасною медициною розроблено цілу низку альтернативних 

методів, які дозволяють супружнім парам, не здатним до запліднення традиційним способом, 

досягнути бажаного результату. Впродовж останніх років набув широкого використання 

метод очистки сперми в репродуктивних цілях шляхом промивки. 

Мета роботи. Визначення ефективності методики очистки сперми ВІЛ-позитивних 

чоловіків від ВІЛ. 

Матеріали і методи досліджень. Обстежувались зразки нативної сперми отриманої від 

ВІЛ-позитивних чоловіків та відмитих сперматозоїдів на наявність ВІЛ, вірусів гепатиту В та 

С. Дослідження проводились з використанням набору реагентів для виділення вірусної 

РНК/ДНК «QIAamp Viral RNA Mini Kit» (Qiagen GmbH, Germany) та набору реагентів 

«АмплиСенс HCV/HBV/HIV-FL» (АмплиСенс, Росія) передбаченого для одночасного 

виявлення  РНК вірусу гепатиту С (HCV), вірусу імунодефіциту людини типу 1 (ВІЛ-1) та 

ДНК вірусу гепатиту B (HBV) в клінічному матеріалі методом полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією в реальному часі відповідно з 

протоколом виробника.  

Результати та їх обговорення. Всього було обстежено 39 зразків нативної сперми, 

отриманої від 29 ВІЛ-позитивних чоловіків. РНК ВІЛ було виявлено в 16 зразках нативної 

сперми, отриманих від 15 ВІЛ-позитивних чоловіків (41,03% зразків, 51,72% чоловіків). Всі 

16 позитивних на ВІЛ зразків нативної сперми пройшли процедуру очистки і були 

протестовані на наявність ВІЛ. РНК ВІЛ не було виявлено в жодному із 16 зразків очищених 

сперматозоїдів, що вказує на 100% ефективність методики очистки сперми від ВІЛ.  

Висновки. Отримані результати дослідження нативної сперми отриманої від ВІЛ-

позитивних чоловіків на наявність РНК ВІЛ свідчать про високий ризик інфікування ВІЛ 

статевим шляхом партнера при плануванні вагітності, та високу ефективність методики 

очистки сперми від ВІЛ. Результати цього дослідження можуть бути використані для 

розробки організаційно-методичного забезпечення послуг з допоміжних репродуктивних 

технологій сім’ям ураженим ВІЛ.  
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Труднощі лікування багатьох бактеріальних інфекцій пов’язані зі здатністю збудників 

формувати біоплівки в організмі хворого. Находячись у складі біоплівок патогенні агенти 

стають менш чутливими або практично не чутливими до дії антимікробних препаратів. У 

багатьох екологічних нішах макроорганізму умови перебування бактерій можуть суттєво 

відрізнятись за газовим складом (умови достатньої кількості кисню, його дефіциту або 

відсутності), що може позначитись на їх патогенному потенціалі. 

Метою роботи стало вивчення біоплівкоутворення залежно від газового складу 

атмосфери інкубації. 

У дослід були взяті два еталонні штами S. aureus АТСС 25923 й S. aureus 209 Р (АТСС 

6538-Р) та штами S. aureus, що були виділені від хворих з гострими запальними процесами 

верхніх дихальних шляхів та осіб, обстежених з профілактичною метою. Біоплівкоутворення 

вивчалось у мікротитраційних планшетах з вимірюванням оптичної щільності на 

планшетному фотометрі BIO-TEK ELx800. Умови культивування створювали in vitro за 

газовим складом: аеробні відповідали стандартним умовам вивчення біологічних 

властивостей мікроорганізмів, мікроаерофільні та анаеробні створювали у мікроанаеростатах 

за допомогою газогенеруючих пакетів (bioMérieux, Франція) Generator GENbox microaer й 

Generator GENbox anaer або відповідної газової суміші. Статистичний аналіз проводили з 

використанням програмних пакетів Exel 2003 та Statistica 8.  

Експериментально встановлено, що штам S. aureus АТСС 25923 в стандартних умовах 

мав слабку здатність до біоплівкоутворення, а S. aureus 209 Р – середню. Серед 

циркулюючих штамів золотистого стафілококу 71,4 % володіли слабкою здатністю 

утворювати біоплівки, а 28,6 % – середньою.  

При інкубації в мікроаерофільних умовах у 66,7 % штамів здатність до 

біоплівкоутворення знижувалась: у еталонних штамів – в 1,24-1,77 разів (р<0,05), у 57,1 % 

циркулюючих штамів - в 1,2-2,0 рази (р<0,05). Однак, 42,9 % циркулюючих штамів зі 

слабкою здатністю до біоплівкоутворення за аеробних умов, у мікроаерофільних 

підвищували її, в середньому, в 1,35 рази (р<0,05).  

Інкубація штамів золотистого стафілококу в анаеробних умовах призводила в 88,9 % до 

збільшення здатності утворювати біоплівки в 1,25-1,48 разів (р<0,05). Тільки у одного 

циркулюючого штаму за анаеробної атмосфери інкубації здатність до біоплівкоутворення 

знижувалась. 

Такі різнонаправлені зміни, що пов’язані з різницею газового складу середовища 

перебування мікроорганізмів, на нашу думку, відбуваються за рахунок адаптивних реакцій, 

які призводять до модифікаційних змін. Отримані дані щодо біоплівкоутворення за різних 

умов культивування потребують подальшого дослідження і поглибленого аналізу та можуть 

бути використані для оптимізації схем етіотропної терапії інфекційних захворювань, 

спричинених бактеріями, які персистують в різних біологічних нішах, у тому числі за умов 

дефіциту кисню (глибокі прошарки мигдаликів, шлунково-кишковий тракт, гранульоматозні 

й некротичні ділянки легень, рани тощо). 
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Головним принципом лікування гнійно-запальних ускладнень є етіотропність заходів, 

елімінація збудників. Інфекційні ускладнення викликають умовно-патогенні мікроорганізми. 

В урологічних хворих спостерігають міксінфекції, стійкі до протимікробних засобів. 

Ефективність лікування хворих можна підвищити шляхом поєднаного застосування 

антисептиків та антибіотиків. Препарати з різним механізмом дії на бактеріальну клітину 

характеризують потенціюючий вплив. 

Мета роботи. Мікробіологічно обґрунтувати ефективність антисептиків декасану, 

мірамістину, хлоргексидину біглюконату при лікуванні урологічних хворих. 

Матеріали і методи. Клінічні дослідження виконали у 40 хворих, яким було 

проведено оперативне лікування. Кожна група складалась з 10 хворих, яким на фоні базисної 

терапії під час операції проводили інстиляції антисептичних препаратів (декасан, мірамістин, 

хлоргексидин біглюканат) через уретральні катетери та іригатори, протягом 5-7 днів 

щоденно в об’ємі 100-200 мл. Контрольну групу склали хворі, які отримували лише базисне 

лікування. Мікробіологічну, клінічну ефективність антисептиків оцінювали за результатами 

бактеріологічного, клініко-лабораторного обстеження (загальний аналіз сечі, температурною 

реакцією, бактеріологічне дослідження сечі).   

Результати дослідження. В контрольній групі у хворих з ДГПЗ з сечі, одержаної під 

час операції, було виділено S.aureus (50 %), E.coli (30 %), P.auruginosa (40 %), Е.faecalis і 

K.pneumoniae (по 20 %), P.vulgaris, C.albicans,і A. calcoaceticus (по 10 %). На сьому добу 

після операції була виявлена аналогічна мікрофлора, але в 1,5 рази менше. 

При застосуванні перфузії декасаном через добу після початку спостерігали значне 

зниження мікробного числа в сечі, починаючи з третьої доби відмічали майже повну санацію 

сечі. Інстиляції мірамістину протягом 7 діб супроводжувались зникненням з сечі C.albicans, 

ацинетобактеру, протею, ешерихій, але не впливали на стафілококи, ентерококи, 

псевдомонади, клебсієли. Повної санації сечових шляхів при використання хлоргексидину у 

хворих не відбувалось; відмічали зниження рівня інфікованості в 2 рази.   

На третю добу лікування у хворих, що отримували інстиляції антисептиків 

нормалізувалася температура тіла, рівень бактеріурії та лейкоцитурії знизився в 6 разів,  

скоротився термін перебування в стаціонарі з 7 днів (контроль) до 5 (основна група), які 

отримували перфузії декасаном.  

Висновок. Хворі добре переносили інстиляції антисептиками. Доведено, що 

включення антисептиків до комплексного лікування призводило до зменшення мікробного 

числа сечі, зниження рівня лейкоцитурії і бактеріурії. При порівнянні клінічної ефективності 

антисептичних препаратів декасану, мірамістину, хлоргексидину біглюконату доведено, що 

декасан має широкий спектр дії на уропатогени. Для санації сечі необхідні  терапевтичні 

дози антисептика декасану. Таким чином, вітчизняний лікарський антисептичний препарат 

декасан доцільно застосовувати в післяопераційному періоді в урології, як важливий 

складовий елемент комплексного лікування хворих з ДГПЗ.   
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Широке використання антибіотиків в сучасній медичній практиці призводить до появи 

та розповсюдження антибіотикорезистентних штамів, тому фітотерапевтичні препарати не 

лише не втратили своєї актуальності, але набувають все більшого поширення. Препарати 

рослинного походження є чудовою альтернативою синтетичним лікарським засобам і значно 

рідше спричиняють побічні дії. Безумовною перевагою фітопрепаратів є м’яка терапевтична 

дія, здатність комплексно впливати на різні ланки патологічного процесу, низька 

токсичність. Поширеним є використання фітопрепаратів при місцевому лікуванні гінгівітів і 

локалізованого пародонтиту. Більшість з них мають антисептичну, протизапальну, 

кровоспинну, знеболюючу дію. 

Мета роботи – вивчення антимікробних властивостей лікарських рослин Stellaria media, 

Ruta hortensis, Arnica montana щодо мікроорганізмів, виділених з ротової порожнини 

пацієнтів з запальними захворюваннями тканин пародонту. Зокрема Neisseria sp., 

Staphylococcus aureus, Candida albicans, Enterobacter aerogenes №1, Enterobacter aerogenes 

№2, Esherichia coli. 

Для приготування витяжок використовували повітряно-суху траву S. media (зібрану в 

околицях Львова), Ruta hortensis, кошички A. montana (зібрані в Чернівецькій обл.). Витяжки 

готували методом мацерації (ДФУ). У якості екстрагента використовували 20% та 70% 

розчини етилового спирту (1:10=маса:об’єм). 

Чутливість мікроорганізмів до рослинних екстрактів визначали стандартним методом 

дифузії в агар з використанням паперових дисків. Про антимікробну активність судили за 

наявністю і величиною діаметра зони затримки росту досліджуваного мікроорганізму 

навколо диску з екстрактом. Як контроль використовували дистильовану воду, 20% та 70 % 

етанол та аптечну витяжку арніки гірської. Дослідження проводились у 3 повторностях. 

Дослідження показали, що на грамнегативні бактерії (Enterobacter aerogenes №1, 

Enterobacter aerogenes №2, Esherichia coli) найбільшу антимікробну активність виявив 

екстракт 70 % етанольно-водної витяжки Arnica montana. Відсутність зон затримки росту для 

грампозитивних (Neisseria sp., Staphylococcus aureus) мікроорганізмів свідчить, що 

досліджувані культури не чутливі до внесених зразків екстрактів рослин. Крім цього, 

встановлена середня та слабка фунгістатична дія екстрактів Ruta hortensis та Arnica montana 

щодо грибів роду Candida. Досліджені штами мікроорганізмів виявились нечутливими до 

20% етанольних витяжок досліджених рослин. 

Отже, в результаті проведених експериментальних досліджень виявлена протимікробна 

активність 70% етанольно-водних витяжок рослин Arnica montana та Ruta hortensis щодо 

грамнегативних мікроорганізмів та фунгістатична активність відносно грибів роду Candida. 
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Мікрофлора ротоглотки людини – надзвичайно важливий біотоп, який відіграє ряд 

необхідних для організму функцій, таких як підтримка гомеостазу, в тому числі регуляція 

імунного статусу, забезпечення колонізаційної резистентності тощо. У нормі, якісний і 

кількісний склад мікробіоценозу цього біотопу достатньо стабільний, з домінуванням 

лактобацил, стрептококів, біфідобактерій, пропіоновокислих бактерій, бактероїдів, 

дріжджоподібних грибів тощо. Проте численні ендо- та екзогенні чинники призводять до 

порушення складу біоценозу ротоглотки, що, в свою чергу, може викликати  ускладнення 

внаслідок неспроможності захисних бар`єрів слизової оболонки. Такими причинами можуть 

стати вірусні захворювання верхніх дихальних шляхів – грип та ГРВІ, котрі займають перше 

місце за частотою і кількістю випадків, які становлять майже 95% всіх інфекційних 

патологій у світі.  

Проте, приводом для розвитку ускладнень є не лише порушення видового складу 

мікробіоценозу ротоглотки, а й рівнів її колонізації мікроорганізмами. У результаті 

бактеріологічного дослідження ротоглотки 146 хворих на грип та ГРВІ виявлено, що в 

обстежених переважала умовно-патогенна мікрофлора. Значна частка припадала на такі 

мікроорганізми як альфа- та бета- гемолітичні стрептококи, мікрококи, Kokuria kristinae, 

Kokuria varians, Dermacoccus nishinomiyaensis, Corynebacterium spp. та ін., а також численні 

алохтонні популяції. Найвищий рівень колонізації був у Granilicatella adiacens (від 1х10
2
 до 

5х10
8
 КУО/мл.), Moraxella cataralis (46х10

2
-86х10

7
 КУО/мл.), Steptococcus pneumoniae (32 х 

10
2
-44х10

8
 КУО/мл.), S. pyogenes 31х10

2
-29х10

8
 КУО/мл.), S. salivarius (до 51х10

7
 КУО/мл.), 

S. mitis (62х10
2
-94х10

8
 КУО/мл.), S. oralis (3х10

3
-86х10

8
 КУО/мл.), Staphylococcus epidermidis 

(1х10
2
-82х10

8 
КУО/мл.), Candida spp. (18х10

2
 – 34х10

7
 КУО/мл). 

Дещо меншимим були популяційні рівні Acinetobacter haemolyticus, H. Influenzae, 

Hemophylus spp., Kokuria kristinae, Lactococcus garvica, Moraxella spp. P. fluorescens, Neisseria 

sicca та деяких інших бактерій. Найнижчий колонізаціний рівень був у Dermacoccus 

nishinomiyaensis, Micrococcus lylae, S. hominis. 

Отже, отримані результати підтверджують, що рівень обсіменіння умовно-патогенною 

мікрофлорою у хворих на грип та ГРВІ досить значний, що дозволить визначити 

кореляційний зв’язок між колонізаційним рівнем і можливістю розвитку ускладнень.   
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Вещества немикробного происхождения, оказывающие положительный 

физиологический эффект на организм хозяина, селективно стимулируя рост или активность 

полезной кишечной микрофлоры, называют пребиотиками. Чаще всего в качестве 

пребиотиков используют углеводы, которые не способны усваиваться макроорганизмом, но 

являются энергетическим субстратом для представителей нормофлоры кишечника.  

Новые галактозосодержащие β-полисахариды, полученные из растительного сырья  и 

их нанобиокомпозиты (арабиногалактан, нанобиокомпозит арабиногалактана с 

флавоноидами, каррагинан, галактоманнан и их гидролизованные производные) являются 

перспективными пребиотиками. Внедрение новых препаратов в медицину и ветеринарию 

требует тщательной проверки их влияния на процессы жизнеобеспечения клеток. Основные 

необходимые тесты при этом - оценка цито- и генотоксических свойств препаратов. На 

модели клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae и культуре клеток рака гортани НЕр-2 

исследована биологическая активность полученых галактозосодержащих β-полисахаридов, а 

также изучено их возможное синергическое действие в присутствии цито- и генотоксических 

агентов (0,3 мМ перекись водорода, 0,15 М уксусная кислота, 0,01 мМ 

нитрозометилмочевина). Установлено отсутствие цито- и генотоксических свойств у 

изученных углеводов. Некоторые из исследованных полисахаридов проявили способность 

усиливать ферментативную активность модельных организмов. Так, на модельных клетках 

дрожжей показано, что нанобиокомпозит арабиногалактана с флавоноидами, а также 

галактоманнан и его гидролизованная форма приводили к увеличению ферментативной 

активности дегидрогеназного комплекса, что говорит о способности этих углеводов 

стимулировать метаболические процессы в клетках. Наиболее выраженным стимулирующим 

эффектом обладал препарат галактоманнан, который повышал активность ферментов на 25% 

(p≤0,02) по сравнению с контролем. Этот же препарат оказался единственным из 

исследованных, который достоверно усиливал метаболические процессы в клетках НЕр-2 в 

среднем на 5% (p≤0,03). На модели клеток дрожжей было исследовано влияние хранения 1%-

них водных растворов полисахаридов при +4
0
С в течение 7 недель на их цитотоксические 

свойства. Показано, что биологическая активность данных препаратов (по данным ТТХ-

теста) претерпевают значительные изменения: препараты не проявляли цитотоксического 

действия, однако с течением времени возрастала их способность стимулировать активность 

ферментов дегидрогеназного комплекса.  

Таким образом, исследованные пребиотические субстанции не проявляли 

цитотоксического и генотоксического действия на клетки дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

и эпителиальные клетки рака гортани HEp-2, однако были способны стимулировать в 

модельных организмах ферментативные процессы. 
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И.И. Мечников, считавший причиной многих заболеваний изменение нормального 

состава кишечной микрофлоры, в 1910 году предложил использовать кисломолочные 

продукты для регуляции кишечного микробиоценоза с целью омоложения и оздоровления 

организма человека. Исследования Мечникова послужили фундаментом для создания 

препаратов-пробиотиков. Современное определение пробиотиков дано рабочей группой ВОЗ 

в 2002 году: пробиотики - это живые микроорганизмы, при применении в адекватных 

количествах вызывающие улучшение здоровья организма-хозяина.  

Учитывая присутствие на фармацевтическом рынке большого количества 

разнообразных нестандартизированных пробиотических препаратов, в 2002 году были 

разработаны международные рекомендации для оценки пробиотических штаммов и 

функциональных продуктов на их основе. Основные современные требования, 

предъявляемые к пробиотикам, следующие: микроорганизмы должны быть представителями 

нормальной микрофлоры с точной фено- и генотипической идентификацией, безопасными, 

сохранять жизнеспособность при прохождении через желудочно-кишечный тракт,  обладать 

способностью к адгезии к кишечному эпителию, оказывать специфическое оздоравливающее 

действие на организм хозяина - стимулировать иммунный ответ, секрецию и выработку 

таких соединений, как жирные кислоты с короткой цепью, бактериоцины, либо 

воздействовать на основе других механизмов. 

На  Международном конгрессе гастроэнтерологов (Монреаль, 2005 г.) пробиотиками  

назвали препараты на основе кишечных комменсалов, способные осуществлять 

биологический контроль в организме и обладающие регуляторными свойствами. Такой  

широкий потенциал препаратов связан с высокой биологической активностью 

пробиотических микроорганизмов, включающей синтез антимикробных соединений, 

аминокислот, ферментов, органических кислот, витаминов, полисахаридов и др. Поэтому 

возможности применения пробиотиков не ограничиваются коррекцией кишечного 

биоценоза, показания к их назначению намного шире – это острые кишечные инфекции; 

антибиотико - ассоциированные диареи; инфекции, вызванные Н. pylori; воспалительные 

заболевания кишечника; атопический дерматит; печеночная энцефалопатия; синдром 

раздраженного кишечника; профилактика послеоперационных инфекций. 

В последнее десятилетие получены убедительные научные данные, доказывающие 

многообразные положительные эффекты пробиотиков. К ним относятся активация 

локальных макрофагов и увеличение выработки секреторного иммуноглобулина А (IgA); 

модулирование цитокиновых профилей; переваривание пищи и конкуренция за питательные 

вещества с патогенами; изменение локального pH, что приводит к созданию 

неблагоприятных условий для развития патогенной микрофлоры; выработка бактериоцинов; 

удаление свободных радикалов; стимуляция продукции эпителиального муцина; усиление 

барьерной функции кишечника; модификация патогенных токсинов.   

Таким образом, в последние годы во всем мире наблюдается постоянное повышение 

интереса к пробиотическим препаратам. Однако, несмотря на накопленный позитивный 

опыт их применения в медицине и ветеринарии, многие вопросы механизма действия 

пробиотиков остаются невыясненными, а некоторые из заявленных специфических  

лечебных эффектов требуют научного подтверждения. 
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Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара 

пр-т Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, Україна, Е-mail: microb_sidashenko@mail.ru 
 

Значна кількість мікроорганізмів у природних і штучно створених середовищах існує 

у вигляді структурованих, прикріплених до поверхні угруповань – біоплівок. Розвиток 

біоплівок спостерігається як в природних мікробіоценозах, так і в організмі людини, що 

кардинально змінює біологічні властивості мікроорганізмів, які входять до її складу. 

Біоплівки являють собою мікробні асоціації, які прикріплені до будь-якої поверхні та 

об’єднані єдиним міжклітинним матриксом. Утворення біоплівок – одна з основних 

стратегій, що підвищує виживання бактерій у навколишньому середовищі, у тому числі в 

організмі хазяїна. Так, мікроорганізми, які входять до складу біоплівки менш чутливі до дії 

більшості антибіотиків та інших біоцидних речовин, до факторів імунного захисту 

макроорганізму, а також більш стійкі до змін температури, рН середовища, осмотичного 

тиску порівняно з планктонними культурами. 

Метою наших досліджень було визначити стійкість 20 плівкоутворюючих клінічних 

штамів S.epidermidis до антибіотиків та їх чутливість до комерційних препаратів 

бактеріофагів.  

Лізис клітин під дією «Бактеріофага стафілококового рідкого» у клінічних 

плівкоутворюючих штамів S. epidermidis спостерігалося у 75%, під дією «Інтесті-

бактеріофага рідкого» – у 60% штамів. Всі 20 штамів S. epidermidis виявилися стійкими до дії 

препарату «Секстафаг». Чутливість до антибіотиків визначали з використанням диск-

дифузійного методу. Всі 20 штамів S. epidermidis виявилися чутливими до ципрофлоксацину 

та офлоксацину. Помірно чутливих та стійких плівкоутворюючих штамів до цих 

антибіотиків не було. Високу чутливість у досліджуваних штамів виявили до гентаміцину, 

так як чутливими були 60%, помірно чутливими – 25%, а стійкими – 15% штамів. На відміну 

від фторхінолонів та аміноглікозидів, до антибіотиків з класу тетрациклінів спостерігалася 

більш низька стійкість у досліджуваних штамів. До тетрацикліну чутливими виявилося 50% 

штамів, помірно чутливими – 10%, стійкими – 40%, до доксициклін гідрохлориду – 

чутливими були 40% штамів, помірно чутливими – 25%, стійкими – 35% штамів. Чутливими 

до сизоміцину були 40% штамів, помірно чутливими – 10%, стійкими – 50% штамів. До 

цефтриаксону чутливість спостерігали у 55% штамів, помірно чутливими були 25%, 

стійкими – 20% штамів. До цефуроксиму чутливість виявили 30%, помірну чутливість – 

10%, стійкість – 60% штамів. До цефтазідіму чутливими були 25% штамів, помірно 

чутливими – 5%, стійкими – 70% плівкоутворюючих штамів. До азтреонаму чутливість 

виявили 35%, помірну чутливість – 5%, стійкість – 60% штамів. Найменша кількість 

досліджуваних плівкоутворюючих штамів S. epidermidis виявилася стійкою до еритроміцину, 

пеніциліну, оксациліну та олеандоміцину. Чутливість до еритроміцину виявляли 70%, 

помірну чутливість – 15%, стійкість – 15% штамів. Чутливість до пеніциліну – 85%, стійкість 

– 15% штамів. До оксациліну чутливість визначено для 75% і стійкість для 25% штамів. До 

олеандоміцину чутливі 80%, стійкі – 20% штамів. Помірної чутливості не спостерігали.  

Таким чином, для плівкоутворюючих штамів S. epidermidis найефективнішою 

мішенню дії антибіотиків є ферменти, які здійснюють синтез ДНК – це ДНК-гіраза та 

топоізомераза, що інгібуються фторхінолонами, та 30 S-субодиниця бактеріальної рибосоми, 

через вплив на яку пригнічується синтез білка тетрациклінами та аміноглікозидами. 

Найменш ефективним виявився вплив β-лактамних антибіотиків, які пригнічують синтез 

клітинної стінки бактерій та ряду макролідів, що порушують синтез білка на рибосомах.  
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В сучасний період у клініках різного профілю катетер-асоційовані інфекції 

сечовивідних шляхів (КАІСВШ) посідають перше місце серед внутрішньолікарняних 

захворювань, що пов’язано із широким застосуванням катетерів на певних етапах 

діагностики і лікування госпіталізованих пацієнтів. Але дані щодо етіологічної структури 

КАІСВШ та біологічних властивостей їх збудників залишаються в полі уваги лише окремих 

дослідників, що ускладню вибір препаратів для їх емпіричної антибіотикотерапії. Відомо, що 

адгезія умовно патогенних мікроорганізмів сприяє їх виживанню та реплікації у тканинах 

людини і на медичному обладнанні, та є першим етапом у патогенезі багатьох інфекцій. 

Лабораторна діагностика та лікування КАІСВШ ускладнюється наявністю різноманітних 

асоціацій мікроорганізмів, зміною їх біологічних властивостей. Метою нашої роботи було 

вивчення етіологічної структури та біологічних властивостей мікроорганізмів, виділених при 

катетер-асоційованих інфекціях сечовивідних шляхів. 

З сечі хворих з уретральною катетеризацією, які перебували у відділенні реанімації та 

інтенсивної терапії, виділено 24 штами мікроорганізмів, з яких 16 штамів належали до роду 

Enterococcus (з них 12 штамів виділено у монокультурі, решта ентерококів – в асоціації з 

іншими умовно патогенними мікроорганізмами); 1 штам Achromobacter хylosoxidans, 1 – 

Pantоea spp., 1 – Pseudomonas aeruginosa та 5 штамів Candida albicans. Ентерококи виділено 

в асоціації з 2-3 видами мікроорганізмів, а саме з P. aeruginosa, а також Pantоea spp. та C. 

albicans. Аналіз антибіотикограм виділених штамів мікроорганізмів показав, що ентерококи 

характеризувались високою чутливістю до лінезоліду, хлорамфеніколу, нітрофурантоїну. 

Водночас виявлено їх високі рівні стійкості до фторхінолонів (левофлоксацину, 

офлоксацину, моксифлоксацину та ципрофлоксацину). Всі виділені штами C. albicans були у 

100 % випадків чутливими до амфотерицину В та вариконазолу. Рівні чутливості C. albicans 

до ністатину, ітраконазолу та флуконазолу складали 50,0±7,1 %.  

В результаті дослідження адгезивних властивостей досліджених штамів встановлено, 

що вони мали різний ступень адгезії та проявили високу здатність реагувати з клітинами 

крові людини. Переважна більшість штамів (81%), які належали до E. faecalis та E. fаecium, 

мали високий ступінь адгезії, про що свідчили показники ІАМ: 5,9±2,6 − 9,0±4,6. Інші штами 

мали середній рівень адгезивної активності (ІАМ коливався у межах 3,7±1,7 − 6,0±2,9). Слід 

відзначити, що штами P. aeruginosa і Pantoea spp., які виділені в асоціації зі штамами E. 

faecalis, характеризувались високим рівнем адгезивності, їх ІАМ становив 8,8±3,1 – 7,3±2,0. 
Питома вага C. albicans в етіологічній структурі КАІСВШ становила 21%. З виділених 

штамів дріжджоподібних грибів один (20%), який ізольовано в асоціації зі штамами E. 

faecalis та E. avium, характеризувався низькою адгезивністю, решта – середньою та високою 

адгезивністю. 

Отримані дані свідчать про наявність у збудників КАІСВШ декількох факторів 

патогенності, що обумовлює необхідність вивчення етіологічної структури та біологічних 

властивостей збудників КАІСВШ з метою розробки раціональних підходів для 

антибіотикотерапії катетеризованих хворих. 
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Спектр імуномодуляторної дії патоген-асоційованих молекулярних патернів (ПАМП) 

надзвичайно широкий, а спрямованість – часом полярна і залежить від багатьох обставин: 

вихідного стану імунологічної реактивності організму, монофакторності або поліфакторності 

дії ПАМП, наявності сукупних антигенних чинників тощо. Імуномодуляторні ефекти ПАМП 

досі є предметом інтенсивних досліджень у галузі інфекційної біології і медицини (метою 

цих досліджень є розробка засобів попередження і подолання наслідків септичного шоку та 

інших запальних ускладнень інфекційних процесів), алергології (для розробки методів 

подолання алергічних ускладнень інфекційних захворювань, а також для використання 

бактеріальної імуномодуляції з метою реполяризації алергічних реакцій), онкології (з метою 

розробки засобів біотерапії раку) тощо. 

Метою досліджень була порівняльна оцінка впливу різних за походженням і будовою 

бактеріальних біополімерів на функціональну активність антигенпрезентувальних клітин 

імунної системи: макрофагів і дендритних клітин (ДК). 

Об’єктами досліджень були ліпополісахарид E. coli, ліпотейхоєва кислота S. аureus, 

тейхоєва кислота, пептидоглікан та екстракт цитоплазматичних мембран S. аureus Wood 46. 

Усі застосовані нами ПАМП посилювали кисне-залежний метаболізм перитонеальних 

МФ. Найпотужнішим активатором виявилась ЛТК. Найменшою мірою метаболічну 

активність перитонеальних МФ мишей модулював ЛПС. Усі використані в роботі ПАМП 

грам-позитивних бактерій не чинили статистично вірогідного впливу на аргіназну активність 

перитонеальних МФ.  

Виділення алармінів перитонеальними фагоцитами пригнічувалось усіма 

застосованими ПАМП грам-позитивних бактерій. Рівень HMGB1 у надосадовій рідині 

макрофагів, оброблених екстрактом ЦПМ і ПГ був нижчим за аналогічний показник у 

нестимульованих клітин у 2-3 рази. Аналіз даних стосовно кисне-залежного метаболізму, 

проведений паралельно з визначенням рівня алармінів через 6 год. експозиції, показав, що 

усі застосовані ПАМП спричиняли статистично достовірне посилення продукції 

позаклітинних РФК, як і після короткотривалої експозиції.  

Усі застосовані в роботі біополімери S.aureus спричиняли фенотипове і функціональне 

дозрівання ДК людини моноцитарного походження, що проявлялося у посиленні експресії 

клітинами HLA-DR та CD86 молекул і у стимуляції проліферації алогенних Т-лімфоцитів у 

ЗКЛ відповідно. Стимуляторний вплив ПАМП на експресію ДК HLA-DR та CD86 молекул 

не залежав від використаної концентрації, за виключенням ПГ, характер стимуляторної дії 

якого мав чітко виражену дозову залежність. Особливості стимуляторного впливу різних 

ПАМП полягали в наступному. Для досягнення максимальної функціональної активності ДК 

ліпід-вмісних ПАМП достатньо було у невеликій концентрації (0,2 мкг/мл). Тоді як ПГ і ТК 

спричиняли високий рівень функціонального дозрівання ДК лише у максимальних 

концентраціях (2 мкг/мл). Нами було встановлено синергічний ефект комбінованого 

застосування ПАМП щодо функціонального і фенотипового дозрівання ДК людини 

моноцитарного походження. Особливо виразним цей ефект був у випадку комбінованого 

застосування ПАМП, що активують різні сигнальні шляхи ДК.  
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В останній час P. aeruginosa привертає увагу як один з основних збудників 

нозокоміальних інфекцій. Клінічно важливою особливістю вказаних бактерій є висока 

частота резистентності до різноманітних класів протимікробних засобів. Не менш важливою 

особливістю штамів P. aeruginosa є надзвичайно висока здатність до формування біоплівки, 

структура та фізіологічні властивості якої забезпечують підвищену стійкість до 

протимікробних препаратів та допомагають долати захисні сили макроорганізму при 

інфекції. У відсутності нових ефективних препаратів стратегія антисиньогнійної терапії 

базується сьогодні на застосуванні катіонних поліпептидів поліміксинів. Оскільки, з огляду 

на можливу нефротоксичність, просте збільшення дози поліміксинів не є способом 

оптимізації їх активності проти P. aeruginosa у формі біоплівки, великі потенційні 

можливості максимізувати ефективність поліміксинів при мінімізації небезпеки появи 

резистентності до них може мати комбінована терапія з іншими антибіотиками. 

Метою роботи стало створення синергетичної протимікробної композиції, що інгібує 

біоплівкоутворення P. аeruginosa. 

Протимікробну активність антисиньогнійних препаратів та їх комбінацій з 

поліміксинами вивчали на референтному штамі P. аeruginosa АТСС 27853 та 33 

циркулюючих полірезистентних штамах P. аeruginosa методом послідовних серійних 

розведень у рідкому поживному середовищі. Ефект комбінацій оцінювали шляхом 

визначення індексу FIC (fractional inhibitory concentration) як суму відношень мінімальної 

інгібуючої концентрації (МІК) кожної сполуки у комбінації до МІК сполук при використанні 

окремо. До переліку протисиньогнійних препаратів увійшли: фторхінолони, аміноглікозиди, 

цефалоспорини ІІІ-ІV поколінь, меропенем, іміпенем. Також визначали комбінований ефект 

дії іміпенему та поліміксину В сульфату на тест-штами P.aeruginosa шляхом введення 

розчину поліміксину В сульфату у тверде поживне середовище (агар Мюллера-Хінтона) 

методом послідовних серійних розведень. Формування біоплівок штамами P. aeruginosa 

досліджували фотометричним методом з використанням планшетного фотометра. 

Результати досліджень показали синергетичну активність композиції двох 

протимікробних засобів з різними та специфічно протилежними механізмами дії 

(поліміксинів В або М та β-лактамного антибіотику карбопенему іміпенему), стосовно 

штамів P. аeruginosa перед іншими комбінаціями протисиньогнійних препаратів 

(фторхінолони, аміноглікозиди, цефалоспорини ІІІ-ІV поколінь, меропенем) (значення 

індексу FIC 0,6-0,75 проти 0,92-1,0 (р<0,05)). Поєднане застосування препаратів іміпенему та 

поліміксину В сульфату у субінгібуючих концентраціях (від 1,0 до 0,25 мкг/мл) методом 

серійних розведень у твердому поживному середовищі показало достовірне підвищення у 

1,5-2,5 рази активності іміпенему та розцінювалось як синергетичний ефект. Визначено, що 

субінгібуюча концентрація катіонного поліпептиду від 2,0 до 0,5 мкг/мл запобігає 

біоплівкоутворенню штамів P. aeruginosа. 

Таким чином, визначена композиція розширює терапевтичні можливості при 

зниженні терапевтичної дози протимікробних агентів, що застосовуються при лікуванні 

синьогнійної інфекції. 
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Успех в борьбе с инфекционными заболеваниями зависит от познания механизмов 

развития эпидемического процесса и роли фазовых преобразований возбудителей в 

реализации этих механизмов. Наиболее полно этот вопрос изучен нами на модели вирусов 

гриппа. В результате многолетних исследований фазовых преобразований иммуногенности и 

других признаков вирусов гриппа типов А и В впервые установлены 5 последовательно 

возникающих фаз изменения популяции вирусов при взаимодействии с организмом хозяина. 

Это дало возможность рассматривать фазовую изменчивость как саморегулирующуюся 

смену фаз резервации и эпидемического распространения возбудителя с переходными 

фазами становления его эпидемических и резервационных форм, а также объяснить 

существующую гетерогенность популяций возбудителей инфекционных заболеваний и 

непрерывность эпидемического процесса. 

Особый интерес для практического использования представляют возбудители в фазе 

повышенной иммуногенности и антигенного опережения. Возбудители в этой фазе являются 

этиологическим фактором клинически выраженных форм гриппа с доброкачественным 

течением и вызывают у переболевших образование наиболее высокого уровня антител по 

сравнению с возбудителями в других фазах. Такие вирусы необходимо использовать в 

качестве штаммов-продуцентов вакцин и других иммунобиологических препаратов. 

Непригодны для получения вакцин штаммы возбудителей в фазе парадоксальной 

иммуногенной активности и в переходной (персистентной) фазе изменчивости в связи с тем, 

что вирусы в парадоксальной фазе вызывают преимущественное образование антител к 

вирусам-предшественникам, а вирусы в персистентной фазе не вызывают образование 

антител вообще или вызывают их спустя 2-3 недели после попадания возбудителя в 

организм. Вариант-штаммы с фазовыми изменениями иммуногенности нам удалось 

получить из всех известных сероподтипов вирусов гриппа А и типа В. При этом признак 

повышенной иммуногенности сохранялся в условиях получения живых, инактивированных и 

дезинтегрированных вакцин. Установлено, что стабильность этих признаков 

детерминирована значимыми нуклеотидными заменами в структуре гена гемагглютинина и 

соответствующими аминокислотными заменами в полипептиде тяжелой цепи 

гемагглютинина. Это свидетельствует о том, что защитная эффективность вакцин зависит, 

прежде всего, от первичной структуры протективного белка, а не от каких-либо других 

факторов. 

Игнорирование закономерностей фазовой изменчивости приводит к провалу 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, примером чего является борьба с 

гриппом Н1N1 в 2009 году как в Украине, так и в других странах. 

Анализ данных литературы свидетельствует об универсальном характере явления 

фазовых преобразований как источника гетерогенности практически всех паразитических 

видов, являясь одним из основных типов саморегуляции паразитарных систем, без учета 

которой борьба с инфекционными заболеваемости не может быть полноценной. 
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Профілактика і лікування гнійно-запальних захворювань залишаються однією з 

важливих проблем медицини. Провідна роль у боротьбі з цими захворюваннями належить 

різним антисептичним та хіміотерапевтичним засобам. Ефективності антисептичних 

препаратів залежить, в значній мірі, від формування резистентних штамів збудників. 

Більшість етіологічних чинників внутрішньолікарняних інфекцій є умовно-патогенними 

мікроорганізмами, що входять до складу мікрофлори організму людини. В останні роки має 

місце значне підвищення питомої ваги інфекцій, викликаних ентеробактеріями, 

псевдомонадами, які часто виділяють від хворих в асоціаціях. Зоровий аналізатор є 

унікальним органом людського організму. Складно організовані анатомо-фізіологічні 

структури зорового аналізатора виконують багато функцій і патологія навіть однієї 

проводить до порушення трудової діяльності, послаблення або повної втрати зору і 

погіршення якості життя людини. В організмі немає більш доступного органу, як око для 

спостереження і місцевого призначення лікарських засобів. 

Мета дослідження. Дослідження впливу антисептичного препарату офтадек на 

структуру тканин органу зору в експерименті. 

Методи дослідження. Дослідження впливу нових антимікробних засобів на аналізатор 

зору виконували на кролях різної статі, так як їхнє око за розмірами і функціями подібне до 

людського. Дослідну групу тварин складали 12 тварин молодого віку, контрольну – 4 

тварини. Інстиляцію досліджуваних препаратів, ізотонічного  розчину хлориду натрію 

проводили 5-ти разові, через кожні 3 години. Для приготування матеріалу застосовували 

методику М.Я. Суботіна. 

Результати дослідження. В результаті гістологічного дослідження проведено аналіз 

морфологічної структури зорового аналізатору, допоміжного апарату та деяких внутрішніх 

паренхіматозних органів (серце, печінка, нирки). Дослідженнями, в яких застосовували 

антисептичний препарат офтадек, встановлено, що структура кон’юнктиви не порушена. 

Кон’юнктива тонка, прозора, з гладенькою блискучою поверхнею звичайного 

кровонаповнення. При мікроскопічному дослідженні встановлено, що кон’юнктива у цієї 

групи тварин за своєю структурою не відрізнялась від такої в порівнянні з контрольною. 

Сльозовий апарат представлений сльозовими залозами слізного мішка та сльозовидільними 

протоками. Макроскопічне дослідження рогівки показало, що при застосуванні 

антисептичних крапель офтадек патологічних змін не виявлено. Мікроскопічна картина не 

порушена. Структура паренхіматозно-стромальних елементів райдужки у цієї групи тварин 

не відрізнялась  від такої в порівнянні з контрольною. Паренхіматозні елементи представлені 

епітелієм та меланоцитами. Пігментні клітини розташовані нерівномірно, можливо це є 

особливістю райдужки кролів. При дослідженні серцевого м’язу, печінки, нирок 

патологічних змін не виявлено. 

Висновок. При застосуванні антисептичного препарату офтадеку в складових 

елементах очного яблука, допоміжного апарату, паренхіматозних органах не виявлено 

патологічних змін, про що свідчила морфологічна структура паренхіматозно-стромальних 

елементів вивчених об’єктів. Лікарський препарат офтадек не змінював структуру 

мікроциркуляторного русла та не впливав на реологічні властивості крові, про що свідчила 

морфологія райдужки, судин та кон’юнктиви. 
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У результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що на арені інфекційної 

патології з'явилася нова група мікроорганізмів, на яку раніше не звертали уваги ні 

мікробіологи, ні клініцісти - грампозитивні, каталазонегативні коки, що часто є 

співтовариством мікробіоценозів слизуватих оболонок і шкіри людини і тварин. Передача 

цих інфекційних агентів від людини до людини не доведено. Разом з тим, кількість 

публікацій про виділення таких культур коків з клінічних зразків наростає. У більшості 

публікацій наголошується, що грам-позитивні, каталазо-негативні коки виділяються від 

хворих з порушеннями імунного статусу, або під час захворювань, обумовлених цими 

порушеннями. 

А. urinae, раніше відомий як аерококоподібний організм, є рідкісним патогеном. 

Дані,отримані зарубіжними вченими, показують, що з цим мікроорганізмом пов'язані 

інфекції сечовивідних шляхів (ІСВШ), бактеріємія, сепсис і ендокардит 

Нами був вивчений спектр умовно-патогенних мікрорганізмів, що ізолюються з 

сечостатевих шляхів хворих. Метою цього вивчення було виявлення в клінічних ізолятах 

бактерій виду A.urinae для оцінки його потенційних можливостей участі у патологічних 

процесах. Була виявлена присутність аерококів у пейзажі мікрофлори, яка була ізольована з 

сечовивідних шляхів у хворих з ІСВШ. На базі цих досліджень були ідентифіковані і вивчені 

штами A.urinae: 74, 77, 80, 88,190. 221. 272, 293. Ці штами були виділені від хворих з 

хронічним піелонефритом, ІСВШ, хронічним циститом. Оскільки ні в одному дослідженні не 

вдалося відтворити експериментальну модель інфекції, викликаної A.urinae, нами був 

обраний інший підхід до оцінки ролі A. urinae у патологічних процесах. Була висловлена 

гіпотеза про можливе асоціативне посилення патогенності провідних збудників ІСВШ, 

зокрема, S. aureus. 

В умовах сокультивування A. urinae і S. aureus виявлені різні форми взаємодії по 

продукції факторів патогенності S. aureus: посилення, ослаблення і відсутність змін 

(індиферентність). У якості модельних культур, потенційних збудників ІСВШ, були підібрані 

культури S. aureus - штами: 209 і 37. Враховуючи, що плазмокоагуляційна активність є 

одним з основних ознак патогенності стафілококів, проведено дослідження продукції 

стафілококами плазмокоагулази. Виявлено, що з кожним наступним контактом S.aureus з A. 

urinae питома вага плазмокоагулазонегативних штамів S. aureus практично не змінюється. 

Слід зробити висновок, що A. urinae не сприяють нейтралізації цієї ознаки і, відповідно, не 

знижують прояв патогенності стафілококової популяції. При спільному культивуванні 

стафілококів з A. urinae в досліджених культурах стафілококів каталазна активність з 

кожною наступною генерацією має тенденцію до зростання. Зазначена закономірність 

характерна для всіх досліджуваних штамів S. aureus. 

Виходячи з отриманих даних можна зробити наступні висновки: - спільне 

культивування стафілококів з A. urinae: а) не впливає на розмноження стафілококів, б) не 

впливає на плазмокоагуляційну активність стафілококів, в) не знижує токсиноутворюючу 

здатність стафілококів, що саме по собі свідчить про біоассоціативну нейтральність A.urinae 

щодо умовно-патогенних стафілококів. З іншого боку, спільне культивування стафілококів з 

A. urinae: а) підвищує каталазну активність стафілококів, б) зменшує чутливість стафілококів 

до пеніциліну, що може бути поясненням непрямої участі A.urinae у розвитку ІСВШ. 
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Проблему резистентності мікроорганізмів до протимікробних засобів вивчали багато 

дослідників. Метою дослідження було визначити формування резистентності клінічних 

штамів бактерій до антисептичних лікарських препаратів аурисану, декасану, декаметоксину 

(ДКМ). 

За загальноприйнятими методиками визначали мінімальну бактеріостатичну 

концентрацію (МБсК) протимікробних препаратів. Інтервали між пасажами бактерій 

залежали від швидкості росту культур на поживних середовищах. Всього було проведено 30 

пасажів мікроорганізмів з протимікробними препаратами. Морфологію, тінкторіальні, 

культуральні, біохімічні ознаки, чутливість до лікарських препаратів досліджували на 

початку дослідів; після кожних п’яти пасажів бактерій.  

Доведено, що формування резистентності бактерій до аурисану, декаметоксину, 

декасану проходило повільно. МБцК декаметоксину відносно штамів стафілококу 

залишалась стабільною протягом 5 пасажів і складала 0,24 - 0,48 мкг/мл в залежності від 

штаму. Після 10 пасажу – резистентність мікроорганізмів до препаратів зросла в 2 рази; після 

15 пасажу – 4 рази, після 20 пасажу – в 8 разів, а після 25 та 30 пасажів – в 16 разів. 

Концентрація ДКМ, що згубно діяла на стафілококи після 30 пасажу, зросла до 3,9 мкг/мл. 

Значно швидше резистентність до ДКМ формувалась у ешерихій. Зниження чутливості 

спостерігали після 5 пасажу. Починаючи з 15 пасажу культивування E. coli в присутності 

ДКМ призвело до зростання МБцК в 8 разів (31,25 мкг/мл) порівняно з контролем; після 30 

пасажів – в 32 рази (125 мкг/мл). Після двадцяти пасажів на оптимальних поживних 

середовищах чутливість зменшилась до декасану у чотири рази.  

Селекція стафілококів, сальмонел, кишкових паличок до аурисану, декасану 

відбувалася аналогічно швидкості формування резистентності у мікроорганізмів до ДКМ. 

Встановлено, що формування резистентності мікроорганізмів до фіксованих лікарських 

антисептичних форм, що містили ДКМ, не мало суттєвих відмінностей, що вказує на 

аналогічні механізми виникнення стійкості в бактерій до антисептиків цієї хімічної групи.  
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Повседневная практика интенсивной терапии предполагает многочисленные 

инвазивные вмешательства, в том числе – установку центральных венозных и 

урогенитальных катетеров. При нарушении целостности кожных и слизистых покровов 

создаются оптимальные условия для проникновения условно-патогенных микроорганизмов 

во внутреннюю среду организма человека.  

Количество случаев катетер-ассоциированных инфекций составляет более 60 % 

госпитальных бактериемий в европейских странах. Ключевым моментом в их патогенезе 

является формирование на внутренней и/или наружной поверхности катетера микробной 

биопленки. Факторы, способствующие адгезии и образованию биопленок изучены 

недостаточно, однако предполагается, что на эти процессы могут влиять вещества, которые 

вводятся через катетер.  

Целью исследования было изучение способности нового производного 

алкоксиаминопропанола КВМ-96 нарушать биопленки C. albicans.  

Минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) соединения КВМ-96 определяли 

методом серийных микроразведений в жидкой питательной среде Сабуро. Эксперименты 

проведены с использованием клинического штамма C. albicans 86. В исследовании 

использовали поливинилхлоридные урогенитальные катетеры Нелатона (MEDICARE). Тест-

микроорганизмы вводили в просвет катетера в объеме 1,0 мл бульона (10
6
 грибных 

элементов) и инкубировали в течение 72 ч при температуре 37
0
С. По истечении срока 

инкубации в катетер вводили раствор соединения КВМ-96 в объеме 1,0 мл. Концентрации 

соединения составили: 2,5 МИК; 5,0 МИК; 10,0 МИК. Катетер, подготовленный таким 

образом, инкубировали 24 ч при температуре 37
0
С. После окончания срока инкубации из 

центральной части каждого катетера стерильно вырезали сегмент длинной ≈ 5 см и 

погружали в 3,0 мл питательной среды Сабуро. Пробирку обрабатывали ультразвуком в 

течение 1 мин, затем взбалтывали в течении 15 сек [Ch. Shah et al., 2002]. Интенсивность 

поглощения измеряли на Absorbance Microplate Reader ELx800 (BioTeK, USA) при длине 

волны 630 нм.  

Установлено, что МИК соединения КВМ-96 по отношению к C. albicans 86 составляет 

0,078 мкг/мл. В результате проведенных исследований показано, что соединение КВМ-96 

нарушает сформировавшиеся на катетере биопленки C. albicans 86. Ингибирующая 

активность КВМ-96 составляет: при концентрации 0,78 мкг/мл (10,0 МИК) – 83,9 %, при 0,39 

мкг/мл (5,0 МИК) – 77,4 %, при концентрации 0,195 мкг/мл (2,5 МИК) – 61,3 % в сравнении с 

контролем.  

Полученные данные свидетельствуют, что производное алкоксиаминопропанола 

дозозависимо нарушает целостность биопленки C. albicans. В дальнейшем необходимо 

изучить ингибирующее влияние соединения КВМ-96 на биопленки, сформированные 

различными видами микроорганизмов. Поскольку патогенез катетер-ассоциированных 

инфекций заведомо комплексный, то эффект оказываемый соединением представляет 

интерес с точки зрения медицины.  
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Стафілококові інфекції протікають на фоні зниження природної резистентності 

макроорганізму та клітинного імунітету. Тому пошук нових безпечних високоефективних 

засобів імунокорекції організму з вибірковою дією на окремі ланки імунітету є актуальним 

завданням мікробіології. Першими кандидатами для корекції імунітету виступають 

медіатори імунітету інтерферони (ІФН) та пробіотичні препарати з вираженою здатністю 

модулювати функціональну активність фагоцитарних клітин. 

Мета роботи дослідження сумісного впливу пробіотичних штамів лактобактерій з 

препаратом гама ІФН на персистенцію збудника при стафілококової інфекції, яку 

моделювали у мишей лінії СВА внутрішньочеревним введенням Staphyloccous aureus 8325 у 

дозі LD50 (5x108 КУО/мишу) в обсязі 0,5 мл. Інфікованим мишам щодня перорально 

вводили культури L. delbrueckii subsp. bulgaricus LB86 ВКПМ-В-5788 або L. rhamnosus LB3 

IMB B-7038 (у дозі 1х106 кл/мишу) протягом 4 днів,окремій групі тварин одразу після 

інфікування вводили мишачій ІФН– γ у дозі (1х103 Од/мишу) підшкірно. Групами 

порівняння були тварини які отримували підшкірно ІФН–γ (1х103 Од/мишу) та щоденно 

протягом 4 діб перорально окремо L. delbrueckii subsp. bulgaricus LB86 ВКПМ-В-5788 або L. 

rhamnosus LB3 IMB B-7038 (1х106 кл/мишу). Контрольно інфіковані тварини отримували 

інтраперитонеально 0,15 М NaCl. 

Встановлено, що пероральне введення лактобактерій тваринам захищало їх від 

смертельної дози стафілококів, однак протягом перших 3 діб практично не впливало на 

персистенцію інфекційних агентів та їх елімінацію з органів запалення.  

Протективна дія спільного використання лактобактерій та ІФН–γ обумовлена 

підвищенням функціональної активності фагоцитарних клітин починаючи з 1 доби, що 

супроводжувалось підсиленням елімініції стафілококів з організму мишей на 3 добу після їх 

застосування. Очевидно, ІФН-гама здатний праймувати макрофагальні клітини, що сприяло 

більш ефективному представленню антигену і як наслідок призводило до підвищення 

ефекторних функцій фагоцитів.  

Підсилення клітинної імунної відповіді під впливом поєднаного використання 

лактобактерій та ІФН відкриває перспективи для створення комплексних пробіотичних 

препаратів з імунорегуляторними білками класу цитокінів.  
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Найбільш частим етіологічним чинником баланопоститів вважаються дріжджоподібні 

гриби роду Candida. Близько 18 % здорових дорослих чоловіків є носіями дріжджоподібних 

грибів. Крім того, кандиди, у якості транзиторної мікрофлори, не рідко потрапляють у 

препуціальний вміст під час статевих контактів. Відносно високий патогенний потенціал 

цього роду мікроорганізмів разом з значною поширеністю обумовили те, що більше третини 

усіх випадків баланопоститів відносять до кандидозних. Між тим, практичні лікарі нерідко 

нарікають на відсутність лікувального ефекту від застосування місцевих та системних 

протигрибкових засобів. Метою нашого дослідження було бактеріологічне визначення 

етіологічної структури баланопоститів. 

Під спостереженням знаходилось 50 хворих на баланопостит, що проходили курс 

амбулаторного лікування у Вінницькому обласному клінічному шкірно-венерологічному 

диспансері. Матеріалом для дослідження був наліт з головки статевого члену, який забирали 

стерильним тампоном і у спеціальному напіврідкому транспортному середовищі доставляли 

у бактеріологічну лабораторію. Висіви виконували кількісним методом на простий та 

кров’яний м'ясо-пептонний агар, на щільне середовище Сабуро. Ідентифікацію виділених 

культур факультативно-аеробних бактерій проводили за сукупністю морфологічних, 

культуральних та біохімічних ознак з використанням тест-систем виробництва PLIVA – 

Lachema a. s. ( Чеська республіка). 

Результати досліджень показали, щонайчастіше у розвитку баланопоститу приймають 

участь мікроорганізми роду Enterococcus (68,7%). При цьому лише у 20,7% випадків 

ентерококи виділені у монокультурі, з числа яких у 10,3 % випадків виділялись по 2 і 3 

штами одного виду з різними профілями антибіотикорезистентності. У решті випадків 

ентерококи виділені у асоціації з представниками роду Staphylococcus (24,1%) та 

дріжджоподібними грибами роду Candida (13,8%) та іншими видами. У 6,9% пацієнтів 

виділена асоціація з трьох згаданих вище видів мікроорганізмів. Щільність колонізації 

уражених ділянок ентерококами оцінювалась не менш ніж у 100 млн. колонієутворюючих 

одиниць на 1г досліджуваного матеріалу і не рідко була на порядок вищою. 

Другими за частотою виділення були стафілококи (37,9 %), які у 6,9% випадків 

виділені у монокультурі, у 6,9 % в асоціації з стрептококами групи В, а у решті випадків з 

кандидами та ентерококами. Загальна частота виділення стрептококів групи В становила 

17,2%. При цьому у жодному з випадків не зустрічалось монокультур. Крім асоціацій з 

стафілококами спостерігались асоціації стрептококів групи В з ентерококами (6,9%) та 

ентеробактеріями. 

Грамнегативні палички родини Enterobacteriaceae виділені у 27,6 % обстежених. З їх 

числа 20,7% належали до виду E. coli, які у половині випадків не мали факультативно-

аеробних асоціантів, а у іншій половині - знаходились у асоціації з ентерококами. У одному 

випадку у монокультурі були виділені Proteus vulgaris і у одному – Enterobacter cloacae в 

асоціації з кандидами. 

Враховуючи високу питому вагу бактеріальної мікрофлори в етіологічній структурі 

баланопоститів в сучасних умовах слід з обережністю ставитись до стереотипу емпіричного 

включення у схеми лікування протигрибкових засобів. 
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Целью работы являлось изучение сенсибилизации немедленного (реагинового) и 

замедленного (клеточного) типов у детей с аллергопатологей к некоторым вакцинам, 

используемым в Украине согласно Национальному календарю прививок (приказ МЗУ № 595 

от 16.09.2011) in vitro.  

Более 600 детей от 0 до 18 лет были обследованы лабораторно в реакции торможения 

миграции лейкоцитов (РТМЛ) к с определением общего сывороточного иммуноглобулина Е 

(IgE). Дети страдали различными формами аллергопатологии. РТМЛ проводилась с АКДС-

вакциной (Украина), АДС-анатоксином (Украина), комбинированной вакциной 

«Инфанрикс» (GSK Biologicals s.a., Rixensart, Belgium), включающей три компонента — 

противостолбнячный анатоксин, противодифтерийный анатоксин и ацеллюлярную 

коклюшную вакцину; а также живой тривалентной пероральной вакциной для профилактики 

полиомиелита 1, 2, 3 типов (ОПВ) (ФДУП «ПИПВЕ им. М.П.Чумакова РАМН», Российская 

Федерация). 

Установлены следующие уровни сенсибилизации замедленного, клеточного типа у 

детей с аллергическими заболеваниями кожи и органов дыхания: полиомиелитная вакцина - 

69,4 %, «Инфанрикс» - 59,5 %, АКДС-вакцина - 41,5 % и АДС-анатоксин - 25,9 %.  

Максимальные показатели сенсибилизации обнаруживались у детей до 1 года, далее 

этот показатель снижался. Так, к «Инфанрикс» были сенсибилизированы 73,3 % детей до 1 

года и почти половина детей старшего возраста. К АКДС-вакцине - 57,1 % детей до 1 года и 

около 40 % детей в возрасте 1-15 лет; к АДС-анатоксину - около 40 % детей в возрасте 2-9 

лет и 16 % детей 10-15 лет. Полиомиелитная вакцина вызывала сенсибилизацию 

замедленного типа у 63,6 % детей до 1 года; у 54,4 % детей от1 года до 2 лет; у 61,3 % детей 

2-5 лет; у 68,3 % детей 6-9 лет; у 55,6 % детей 10-15 лет. 

Гипериммуноглобулинемия Е определялась в среднем по всем вакцинам в 43,5 % 

случаев, а процент лиц с сочетанием гипер IgE и сенсибилизацией клеточного типа составил 

18,8 %. В среднем уровень IgE превышал возрастную физиологическую норму в 4 раза. 

Имеет место смешанный характер аллергической реакции на исследуемые вакцины – 

как сенсибилизация замедленного, клеточного типа, так и немедленного 

(гипериммуноглобулинемия Е). 

Живая аттенуированная вакцина для профилактики полиомиелита обладает более 

выраженным аллергизирующим действием в сравнении с комбинированными вакцинами, 

содержащими анатоксины и убитую коклюшную вакцину. 
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ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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Україна у складі Європейського регіону у червні 2002 року була сертифікована як 

вільна від циркуляції «диких» штамів вірусу поліомієліту. Враховуючи інтенсивність 

міграційних процесів, у сучасному світі існує можливість завозу поліовірусів на територію 

країни з ендемічних країн. За даними обласних санітарно-епідеміологічних станцій України 

постійно циркулюють штами вірусу поліомієліту вакцинного походження у об’єктах 

навколишнього середовища (стічні води, відкриті водойми). Реєструються також виділення 

вірусу від дітей із гострими кишковими інфекціями. Єдиним методом захисту від 

захворювання на поліомієліт є вакцинопрофілактика, а контроль за рівнем захищеності 

населення від поліомієліту є запорукою епідемічного благополуччя на території України. 

Дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів показали, що проведення дітям повного 

вакцинального комплексу згідно рекомендованого календаря щеплень забезпечує створення 

довготривалого захисту проти поліомієліту. За відсутності контакту організму з антигеном 

напруженість поствакцинального імунітету закономірно знижується, що обумовлено 

зниженням титрів захисних антитіл. Метою нашої роботи було визначення рівнів захисних 

антитіл до вірусів поліомієліту у дорослих осіб. Досліджено 110 зразків сироваток крові 

здорових осіб віком від 19 до 61 і старші з різних регіонів України, що не мали в анамнезі 

контакту з хворими на гострі кишкові інфекції. Також досліджено 6 зразків крові працівників 

вірусологічної лабораторії, які ймовірно мали контакт з антигеном під час роботи. Титри 

захисних антитіл визначали за допомогою методу мікронейтралізації на культурі клітин Нер-

2 з використанням вакцинних штамів вірусу поліомієліту трьох типів. 

Результати досліджень показали, що переважна більшість обстежених осіб була 

незахищеною від вірусів поліомієліту або мала низькі титри захисних антитіл. Так, значний 

відсоток осіб (23,6%) був незахищеним від поліовірусів 1 типу і мав показники титрів 

антитіл нижче 1:4. Високі титри антитіл (1:64) зареєстровані у 2,7% осіб та 2,7% - з титрами 

1:128, і лише 1% осіб мав антитіла з тирами 1:256. До поліовірусу 2 типу 10,9% досліджених 

зразків не мали захисних антитіл, високі титри антитіл виявлені лише в одному зразку(0,9%). 

До вірусу поліомієліту 3 типу незахищеними були 66,4% осіб, 21,8% склали особи з 

низькими (1:4) титрами антитіл. Високі титри антитіл (вище 1:64) до поліовірусу 3 типу не 

були виявлені. При дослідженні зразків сироваток крові працівників вірусологічної 

лабораторії було встановлено, що до вірусу поліомієліту 1 типу титри захисних антитіл в 

жодному із зразків не були нижчими 1:32. Не було виявлено зразків з низькими титрами (1:4) 

антитіл до вірусу поліомієліту 2 типу. Лише до поліовірусів 3 типу титри захисних антитіл 

виявилися невисокими і сягнули максимуму 1:16. Одержані дані свідчать про вищі 

показники напруженості імунітету у осіб, що ймовірно могли мати контакт з антигеном. 
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Організм аптечної медичної п’явки (Hirudo verbаna, Carena, 1820) продукує комплекс 

унікальних біологічно активних речовин (БАР), які зумовлюють широкий спектр 

терапевтичних ефектів, зокрема бактеріостатичний. БАР наявні в секреті слинних залоз, який 

виділяється при гірудотерапії, а також надходять у водне середовище, в якому 

культивуються медичні п’явки, разом із іншими продуктами життєдіяльності: гуано, сечею, 

слизом. Вивчали вплив екзогенних БАР стерильної культуральної води (КВ), на 

пігментоутворюючу сапрофітну (Serratia marcescens, Azotobacter chroococcum, Pseudomonas 

fluorescens, Pseudomonas iodium) та умовно-патогенну (Esсherichia coli 3912/41 (0-55 К 59), 

Staphylococcus aureus АТСС 25923 F-49, Salmonella typhi murium б/в а) бактеріальну флору. 

Для мікробіологічних досліджень готували м’ясо-пептонний агар (МПА) із різним вмістом 

стерильної КВ з-під медичної п’явки: 1, 5, 10, 15%. 

Вплив екзогенних БАР КВ з-під медичної п’явки проявлявся пригніченням 

інтенсивності росту культур бактерій на МПА, яке було помітне вже при 1 і 5% вмісті КВ, із 

максимальним ефектом при 10 і 15% концентрації (2,5 і 2,0 бали, відповідно, при 4 балах у 

контролі), коли спостерігались дрібні та поодинокі колонії. Пригнічення культуральних 

властивостей мікроорганізмів на клітинному рівні проявлялось зменшенням розміру 

паличкоподібних бактеріальних тіл: менше 0,9 мкм, при нормі 2,3 мкм на прикладі E. coli. 

Зміни культуральних та морфологічних властивостей бактерій під впливом БАР КВ з-під 

медичної п’явки обумовлені порушенням їх метаболізму, яке проявлялось втратою 

специфічних ознак у проаналізованих штамів мікроорганізмів. У сапрофітних бактерій 

пригнічувався синтез пігменту й інтенсивність його забарвлення. В культурі St. аureus 

пригнічувався синтез ферменту коагулази, що гальмувало плазмокоагуляцію цитратної 

плазми кроля, починаючи з 5% концентрації БАР КВ у МПА. В St. аureus знижувалась 

лецитовітелазна активність, починаючи з 1% вмісту КВ у МПА, за рахунок пригнічення 

синтезу ферменту лецитинази, який в нормі зумовлює утворення перламутрового 

преципітату навколо колоній при вирощуванні на жовтково-сольовому середовищі. При 

вирощуванні на молочно-жовтково-сольовому агарі БАР КВ з-під медичної п’явки в 5% 

концентрації також знижували і пігментоутворюючу здатність St. аureus, при 15% вмісті КВ 

спостерігалась повна втрата пігменту. 

Вплив БАР медичної п’явки на антигенні структури бактерій вивчали в реакції слайд-

аглютинації, яку ставили з використанням сироватки діагностичної ешерихіозної ОКА 

полівалентної, яка містить понад 20 головних серологічних груп E. coli, що циркулюють 

серед населення України. Повна втрата антигенних властивостей E. coli відмічалась при 10% 

вмісті КВ з-під медичної п’явки у МПА. При концентрації 10 і 15% КВ з-під медичної п’явки 

лактозопозитивний штам E. coli втрачав здатність утилізувати лактозу на селективному 

середовищі Ендо. S. typhi murium також втрачали антигенні властивості під впливом БАР КВ 

з-під медичної п’явки, за даними реакції слайд-аглютинації з полівалентними сироватками.  

Одержані результати вказують на перспективу використання КВ при біотехнології 

медичної п’явки в якості джерела БАР з бактеріостатичною дією на умовно-патогенні штами 

бактерій. 
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Определение биологического риска состоит из: источника биологической опасности - 

биологического агента (БА), частоты с которой эта опасность может проявиться 

(вероятность события) и последствия такой вероятности. Степень последствий зависит от 

ряда факторов, в частности от свойств БА. Чем опаснее БА, тем выше вероятность 

неблагоприятных событий с ним связанных, следовательно, тем тяжелее последствия данных 

событий. Возбудителям особо опасных инфекционных заболеваний (ООИ) - 

микроорганизмам I-II групп патогенности, соответствуют наиболее тяжелые последствия. 

Наличие в опасной зоне этих возбудителей всегда сопровождается большим риском. 

Риск может быть для отдельного индивидуума (индивидуальный риск), группы людей 

(коллективный риск), территории (территориальный риск) и населения (социальный риск). В 

связи с этим необходимо применение комплексной системы управления рисками 

биобезопасности и биозащиты. Принцип управления биориском заключается не в 

обязательном устранении биориска (так как это практически невозможно), а в выявлении его 

опасных элементов и управлении ими. Основными составляющими данной системы 

являются: оценка биорисков, мероприятия направленные на снижение биорисков и оценка 

эффективности проведенных мероприятий. 

Система управления биорисками формулируется как составная часть политики 

организации в сфере охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, она 

может быть включена в регламентирующие документы по данной сфере.  

При реализации подхода системы управления рисками, необходимо использовать 

концепцию непрерывного цикла совершенствования, состоящего из этапов планирования, 

внедрения, проверки и действий (принцип ПВПД).  

Данную концепцию необходимо реализовывать на всех уровнях управления 

биологическими рисками: административном, технологическом и организационном.  

Административный уровень включает в себя государственное и международное 

регулирование, основанное на национальных и международных нормативно-правовых базах, 

а также регулирование на местном уровне, используя нормативные базы конкретного  

учреждения, проводящего работу медико-биологического профиля. В данный момент на 

Украине отсутствует закон о биологической безопасности и стандарты биологической 

безопасности. Технологический уровень включает в себя проектирование, строительство 

современных лабораторий и модернизацию уже имеющихся, предусматривая биологическую 

защиту на всех этапах исследований с использованием высокотехнологического 

оборудования, средств индивидуальной защиты и применение средств иммунопрофилактики 

для обеспечения безопасности персонала, населения и окружающей среды. 

Организационный уровень заключается в подборе квалифицированного персонала, 

подготовки специалистов по вопросам биобезопасности, контроле над соблюдением 

персоналом требований биологической безопасности. 

Подход, основанный на системе управления рисками, предоставит организациям, 

работающим с патогенами в Украине, возможность эффективного определения, мониторинга 

и контроля аспектов лабораторной биобезопасности и биозащиты в рамках деятельности 

данных организаций. 
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Седьмая пандемия холеры протекает с 1961 г. и в последние годы ее распространение 

имеет тенденцию к расширению этого процесса. Официальная ежегодная заболеваемость 

составляет более 200 000 в год с охватом от 30 до 50 стран мира. Наиболее интенсивный 

процесс регистрируется на Африканском континенте и в Юго-Восточной Азии. В 

эпидемический процесс ежегодно вовлекаются страны Европейского континента, 

эпизодически и Украина. В Украине существует реальная угроза заноса холеры вследствие 

ежегодно нарастающих интенсивных межгосударственных, культурных, торговых, 

туристических связей и миграционных процессов. Существующий экономический кризис, 

неудовлетворительное состояние коммунального хозяйства, постоянное загрязнение 

открытых водоемов хозяйственно-бытовыми стоками, могут способствовать увеличению 

риска эпидемического распространения холеры в Украине, особенно вследствие накопления 

и распространения эпидемически значимых возбудителей холеры. В связи с этим значимость 

методов лабораторной диагностики в системе профилактики холеры и проведении 

противоэпидемических мероприятий резко возрастает. 

Современная лабораторная диагностика холеры включает полный поэтапный ход 

исследования материала от людей и объектов окружающей среды с применением 

молекулярно-генетических методов исследования. Диагностика проводятся по схеме 

лабораторного исследования и направлена на быстрое обнаружение холерного вибриона. Это 

необходимо для осуществления эффективных противоэпидемических мероприятий, как в 

окружении больного и ограничительных мероприятий в окружающей среде, а также более 

полной идентификации с изучением не только  биологических свойств, но и генетических 

детерминант возбудителя холеры, которые определяют как важнейшие биологические 

свойства, так и особенности патогенных свойств микроба. 

Лабораторная диагностика холеры при исследовании объектов окружающей среды, 

которая особенно загрязненная, представляет значительные сложности. Для улучшения 

диагностики применяют различные ПВА в разных странах, которые не доступны для 

широкого применения в Украине. Основываясь на серии экспериментов, с препаратами 

отечественного производства, предлагается внедрение в лабораторную практику 

эффективного и экономически доступного препарата «Гала» для выделения холерных 

вибрионов на твердых питательных средах для угнетения роста вторичной микрофлоры. 

Таким образом, использование молекулярно-генетических исследований для 

мониторинга холеры в материале от людей и окружающей среды и для идентификации 

выделенных культур холерных вибрионов, позволяет определить объем исследований, 

эпидемическую значимость циркулирующих холерных вибрионов и ускорить выдачу ответа, 

а также обеспечивает высокую эффективность проведения противоэпидемических 

мероприятий. Впервые это было реализовано на вспышке холеры в г. Мариуполе (2010 г.). 

Указанные подходы отражены в проекте инструкции по лабораторной диагностике холеры, 

направленной на рассмотрение и утверждение в Министерство здравоохранение Украины 

(2013 г.). 
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На даний час в Україні відсутня електронна база даних поживного вмісту продуктів 

харчування. Склад продуктів на етикетці, зазвичай, не відповідає дійсності або є неповним і 

частіше носить лише орієнтовний характер. І це створює великі проблеми для системи 

охорони здоров’я.  

За статистикою, кожен другий житель планети протягом свого життя стикається з 

шкірними захворюваннями. Шкіра в цілому відображає стан нашого організму. Саме через 

постійний неконтрольований прийом ліків, захворювання шлунково-кишкового тракту і 

слизових оболонок, порушення обміну речовин, зміненого імунного стану, незадовільних 

умов довкілля тощо відбувається ураження шкіри.  

Дерматологічні захворювання як правило є хронічними і тому з часом традиційні 

методи лікування стають менш ефективними. Для профілактики та лікування 

дерматологічних захворювань будь-якого ґенезу необхідним є дотримання певних дієт та 

споживання якісних продуктів харчування. Медичні протоколи містять чіткі вказівки 

стосовно використання медичних засобів, однак дієтичні норми в них не означені. З 

практики відомо, якщо пацієнту надати чіткі рекомендації, щодо способу життя та 

правильного харчування, результати лікування значно кращі.  

Нашою метою є дослідження складу продуктів харчування і страв, притаманних 

певному регіону для створення першої електронної регіональної композиційної бази даних в 

Україні і відповідно її наступне використання для укладення дієтичних щоденників для 

різних груп дерматологічних захворювань. Розробивши чіткі рекомендації ми зможемо 

контролювати загострення багатьох дерматозів.  

Дотримання “дієти” як такої не гарантує покращення стану здоров’я або повного 

одужання. Визначна роль належить саме якості вживаних продуктів харчування, оскільки 

часто саме неякісна продукція із недослідженим вмістом або незбалансованою кількістю у 

ній поживних речовин зумовлює алергію, сприяє загостренню хронічних дерматозів.  

Для профілактики і лікування захворювань, необхідним є створити одну універсальну 

базу даних щодо продуктів харчування, на основі якої можна буде розробити чіткі 

щоденники харчування відповідно до стану пацієнта  та його конкретного захворювання. В 

цій базі даних обов’язково повинні враховуватись всі регіональні особливості харчування, 

продукти та сезонність, вона постійно повинна оновлюватись і доповнюватись.  
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Разовое употребление в пищу “больного” хлеба вызывает у человека отравление, 

сопровождающееся болями в желудке, рвотой, обморочным состоянием [1]. Украинскими 

учеными доказано, что отдельные штаммы возбудителей картофельной болезни обладают 

патогенными свойствами, вызывают энцефалитогенное действие, поражение нервной 

системы. 

Нами проведены исследования по изучению влиянию на организм хлеба, внешне не 

проявляющего органолептических признаков картофельной болезни, но уже заболевшего. 

Ежедневное включение в рацион белых крыс в течение трех месяцев хлеба со 

скрытыми признаками картофельной болезни оказывает губительное действие на организм 

животных. Наблюдалось поражение всех внутренних органов – воспаление и 

дистрофическое изменение ткани печени, легких, кишечника, изменился химический состав 

крови, замедлился рост и развитие, отмечено усиленное выпадение шерсти у животных. 

Полученные данные свидетельствуют о серьезной опасности употребления заболевшего 

хлеба для организма человека. Эту опасность можно избежать, применяя специальные 

закваски мезофильных молочнокислых бактерий направленного культивирования, когда в 

них создается симбиотическая ассоциация штаммов, обладающих высокой 

антагонистической активностью к споровым бактериям В. subtilis. Многолетняя практика 

многих предприятий показала, что применение такой закваски полностью предотвращает 

заболевание хлеба и гарантирует его стойкость к болезни даже при длительном хранении в 

провоцирующих условиях. 

Результаты исследований показали: время развития болезни зависит не только от 

количественного содержания микробных клеток, но и от биологической активности в 

данный момент; патогенные свойства культур В. subtilis при пероральном заражении белых 

мышей в дозе от 1 млрд до 25 млрд микробных клеток вызывало жидкий стул на вторые 

сутки. При этом часть животных погибала в течение 6-10 дней. При вскрытии отмечалась 

гиперемия подкожной клетчатки, увеличение мезентеральных лимфоузлов, гиперемия 

сосудов кишечника, содержимое толстого и тонкого отделов кишечника слизисто-гнойное. 

Введение чистой культуры В. subtilis в брюшную полость вызывало гибель животных в 

течение 1-3 дней. При вскрытии животных во всех случаях, независимо от способа 

заражения, отмечается гиперемия и увеличение печени, легкие анемичны с очаговыми 

кровоизлияниями. 

В результате полученных данных можно сказать, что характер проявления клинической 

картины патологоанатомических изменений зависит не только от дозы, но и от особенностей 

штаммов. Влажность в “больном” хлебе увеличивается до 70%, заметно снижается 

содержание микроэлементов. 
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Похідні хінолінкарбонових кислот відомі своєю високою біологічною активністю і є 

перспективним класом хімічних сполук для цілеспрямованого пошуку і моделювання 

структури біологічно активних речовин. Нами проведено дослідження протимікробної 

активності 32 похідних 2-(5-арил-2-фурил)-4-хінолінкарбонових кислот методами дифузії в 

агар та серійних розведень в агарі. В якості тест-культур використано метіцилінчутливі і 

метіцилінорезистентні штами S. aureus та коагулазо-негативних стафілококів. В якості 

препаратів порівняння використано відомі антисептики хлоргексидин, бетадин, ріванол. 

Результати проведених досліджень свідчать, що майже усі похідні 2-фурил-4-

хінолінкарбонових кислот характеризуються протимікробними властивостями відносно 

стафілококів, в тому числі їх клінічних поліантибіотикорезистентних штамів. За величинами 

діаметрів зон затримки росту тест-штамів, окремі з них проявляють значну перевагу перед 

ріванолом та бетадином і лише незначно поступаються найактивнішому з антисептиків 

порівняння хлоргексидину. Стабільно високу протимікробну активність відносно усіх 

штамів стафілококів, в тому числі метіцилінрезистентних ізолятів, мають похідні 2-(5-арил-

2-фурил)-4-хінолінкарбонових кислот. Серед похідних 2-(5-R-феніл-2-фурил)-4-хінолін- 

карбонових кислот, які не містять додаткового замісника в позиції С6 хінолінового ядра 

найактивнішими відносно стафілококів виявилися ті, котрі містили одночасно два атоми 

галогену (Cl, Br) безпосередньо у бензольному кільці 5-R-феніл-2-фурильного фрагмента 

молекули. Ці сполуки проявляли значну бактерицидну активність відносно 

метіциліночутливих і метіцилінорезистентних штамів S. aureus (МБцК 6,25-25 мкг/мл,  

МБсК 1,56-12,5 мкг/мл). Разом з тим метіцилінрезистентні штами коагулазо-негативних 

стафілококів проявляли до них нижчу чутливість (МБцК 50-200 мкг/мл,  МБсК 12,5-25 

мкг/мл). Присутність додаткового замісника в позиції С6 хінолінового ядра 2-(5-арил-2-

фурил)-4-хінолінкарбонових кислот по-різному впливає на їх активність відносно 

метіцилінрезистентних стафілококів. Її зберігають похідні, в структурі молекули яких 

поєднуються галогенові замісники (Cl, Br) в позиції C6 хінолінового ядра з аліфатичними 

замісниками (ізо-пропіл, втор-бутил, метил) в пара-положенні бензольного кільця 5-R-феніл-

2-фурильного фрагмента. Оптимальними стуктурами, які мають високу активність щодо 

метіцилінрезистентних S. aureus і CNS, є сполуки 2-[5-(4-ізопропілфеніл)-2-фурил]-6-

хлорхінолін-4-карбонова кислота, 2-[5-(4-втор-бутилфеніл)-2-фурил]-6-бромохінолін-4-

карбонова кислота) і 2-[5-(4-бутилфеніл)-2-фурил]-6-хлорохінолін-4-карбонова кислота). 

Аналіз одержаних експериментальних даних свідчить, що протимікробна активність окремих 

сполук може варіювати в широкому діапазоні (значення МБсК відрізняються в 32-64 рази) 

при застосуванні різних тест-штамів стафілококів. Це дозволяє висловити припущення, що 

досліджувані сполуки можуть виявляти субстратну спорідненість до ефлюксної помпи NorA 

стафілококів. Дане питання потребує подальшого поглибленого вивчення, особливо з позиції 

актуальності проблеми пошуку інгібіторів ефлюксного механізму резистентності 

стафілококів до фторхінолонів. 

Таким чином похідні 4-хінолінкарбонових кислот представляють інтерес для дизайну 

нових молекулярних структур з протимікробними властивостями, оцінки їх токсичності та 

можливості практичного застосування. 
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Із зразків бентоніту різного походження (Кримське, Черкаське, Уманське, Мукачівське) 

ізольовані однотипні амеби, які за рядом ознак наближаються до представників роду 

акантамеб. Вивчені їх морфологічні, фізіологічні та культуральні властивості. З бентоніту 

одержана також культура артробактерій, яка використовується як культура-годувальник для 

вирощування бентонітових амеб на рідких і твердих поживних середовищах, а також для 

виявлення бляшкоутворення. 

Створені експериментальні моделі для вивчення внутрішньоклітинного паразитизму в 

амебах патогенних для людини бактерій і вірусів, а також для скринінгу хіміотерапевтичних 

препаратів з антипаразитарною активністю. Показано, що вільноживучі амеби активно 

взаємодіють з вірусною і бактеріальною мікрофлорою, і за рядом характеристик можуть 

розглядатися як еволюційний прообраз макрофагів. В експериментальних умовах доведено 

внутрішньоклітинний паразитизм і тривалу персистенцію мікобактерій та ентеровірусів у 

вегетативних і цистових формах амеб. 

Одержані дані свідчать про інтегральну роль найпростіших у мікробній екології, про їх 

епідеміологічне значення та перспективність амеб як моделей при вивченні закономірностей 

внутрішньоклітинного паразитизму бактерій і вірусів. 
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Найпростіші - це одноклітинні еукаріотичні мікроорганізми, що належать до домену 

Eucarya і підцарству Protozoa. За даними різних авторів кількість видів найпростіших складає 

від 10 до 100 тисяч. Більшість з них вільноживучі і відіграють суттєву роль в екології 

біосфери. Протозойні інфекції, що викликаються патогенними найпростішими, займають 

важливе місце в інфекційній патології людини. 

Із семи типів найпростіших патогенними для людини є представники чотирьох, а саме, 

Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora, Microspora. Кількість найбільш поширених 

патогенних для людини найпростіших складає більш 50 видів. Вони вражають різні органи і 

системи, викликають гостру та хронічну інфекцію. Саме тому ВООЗ приділяє велику увагу 

дослідженням протозойних інфекцій та необхідності їх поглибленого вивчення в системі 

підготовки сучасних лікарів. 

Зазначені питання обговорювались на різних міжнародних та республіканських 

форумах, в тому числі і на Всеукраїнській нараді фахівців санітарно-епідеміологічних 

станцій, що відбулася 12-13 вересня 2012 року в місті Іллічівську, де було вказано на 

необхідність посилення контролю за паразитозами, зокрема, СНІД-асоційованними, 

токсоплазмозом, малярією, зоогельмінтозами тощо, а також санітарно-паразитологічного 

контролю довкілля, поновлення втраченого наукового та практичного потенціалу, 

докорінного покращення підготовки студентів-медиків з курсу паразитології.  

У вищих медичних закладах України питання протозоології розглядаються при 

вивченні медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології, епідеміології, 

інфекційних, шкірних та венеричних хвороб. Однак, кількість годин, виділених на вивчення 

цього розділу, суттєво обмежена. Так, при вивчені медичної біології в типовій програмі 

передбачено лише 2 практичних заняття, на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології - 

1 практичне заняття. На кафедрі епідеміології тільки для студентів медико-профілактичного 

факультету передбачено одну лекцію та 2 практичних заняття. На кафедрі інфекційних 

хвороб вивчення малярії, амебіазу, лямбліозу, трихомоніазу, лейшманіозу, токсоплазмозу, 

трипаносомозу також значно обмежено в годинах, що не дозволяє розглядати дану патологію 

на достатньому для професійної діяльності лікаря рівні. Поза увагою студентів залишається 

вивчення вільно живучих патогенних амеб, збудників криптоспоридозу, циклоспоридозу, 

мікроспоридозу, бластоцидозу тощо. Недостатньо висвітлюються методи діагностики 

протозойних інфекцій, які за останні роки значно удосконалені методичними та технічними 

підходами. 

Такий стан підготовки лікарів відносно протозойних інфекцій потребує докорінного 

удосконалення. Лікар кожної спеціальності повинен мати базові знання щодо протозойних 

інфекцій, їх патогенезу, клініки, діагностики, лікування  та профілактики.  У зв’язку з цим 

завданням профільних кафедр є створення та удосконалення лекційного та практичних 

курсів з питань медичної протозоології, що буде важливим елементом підвищенням 

ефективності сучасної реформи медичної освіти.  
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Сьогодні відомо понад 200 видів гельмінтів та 20 видів найпростіших, які 

спричинюють різноманітні захворювання людини. Найбільш поширені серед них – 

аскаридоз та лямбліоз. Одним з головних механізмів патогенезу даних захворювань є 

формування імунної відповіді, факторами неспецифічного імунітету, зокрема, лізоцимом та 

іншими чинниками. 

Метою дослідження було провести дослідження вмісту лізоциму в сироватці крові та 

слині у хворих на паразитози: лямбліоз і аскаридоз. 

Обстежено 38 осіб віком від 19 до 47 років, які перебували на амбулаторному 

лікуванні в поліклінічному відділенні ВКЛ ст. Тернопіль ДТГО «ЛЗ». В основну групу 

ввійшли 19 хворих лише на лямбліоз, у групу порівняння – 18 пацієнтів із лямбліозом у 

поєднанні з аскаридозом. Групу контролю склали 19 практично здорових людей.  

Встановлено достовірне зниження (p<0,001) лізоциму як у сироватці крові, так і у 

слині в обох досліджуваних групах пацієнтів відносно здорових осіб (референтні показники 

3-4 мкмоль/л і 27-30 % відповідно), причому в основній групі до (2,05±0,08) мкмоль/л і 

(17,95±0,31) %, у групі порівняння (поєднання лямбліозу з аскаридозом) ще нижчі  

(0,82±0,01) мкмоль/л і (12,73±0,19) % відповідно, (різниця між групою порівняння та 

основною групою теж суттєва (p<0,001). Виявлено суттєве зниження рівня лізоциму слини і 

сироватки крові у хворих на лямбліоз порівняно зі здоровими людьми свідчить про 

пригнічення імунного статусу пацієнтів під дією продуктів життєдіяльності паразитів, а 

значно нижчі показники даних факторів неспецифічного імунітету при поєднаній інвазії  

про подвійний вплив лямбліозу і супутнього аскаридозу. 
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Мета дослідження – мікробіологічне обґрунтування перспектив розробки 

протимікробних засобів на основі нових похідних 4Н-піридо[4´,3´:5,6]пірано[2,3-

d]піримідину. 

Матеріали та методи. Досліджено 24 сполуки чотирьох рядів комбінаторної 

бібліотеки на основі базової структури 4Н-піридо[4´,3´:5,6]пірано[2,3-d]піримідину, а саме 

групи N-арилацетамідів, тіонів, 4-алкілсульфанілпохідних та ацетамідів. Дослідження 

ступеня та спектру протимікробної дії нових речовин виконано на 17 штамах 

грампозитивних, 19 – грамнегативних бактерій та 19 штамах грибів, серед яких були музейні 

та клінічні штами мікроорганізмів наступних родів: Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, 

Pseudomonas, Escherichia, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Yersinia, 

Rahnella, Candida, Trichophyton, Epidermophyton та Aspergillus. Визначення антибактеріальної 

та антикандидозної дії нових сполук проводили методом послідовних серійних розведень у 

поживному бульйоні. Протигрибкову активність сполук щодо пліснявих грибів та 

дерматоміцетів досліджено за методом серійних розведень в агаровому середовищі. 

Середовища для культивування застосовували відповідно до виду мікроорганізмів. Як 

препарати порівняння були використані субстанції триметоприму, гексетидину та 

флуконазолу. 

Результати дослідження. Встановлено більш виражену (р<0,05) або співвідносну з 

препаратами порівняння триметопримом та гексетидином активність 8 сполук щодо 

досліджених штамів грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів з показниками МІК 

у межах 15,6 – 62,5 мкг/мл. Найактивнішими серед них були похідні N-арилацетамідів 

сполуки 1{4}, 1{20}, 1{25} і 1{33} та тіонів сполука 2{133} (вірогідність відмінностей з 

препаратами порівняння р<0,05).  

У досліджених речовин було виявлено значні антифунгальні властивості. Отримані 

дані свідчать про високу чутливість дріжджоподібних грибів роду Candida до сполук нового 

синтезу. Понад 66,7 % досліджених речовин проявили активність щодо штамів C. albicans та 

C. non-albicans у концентраціях в діапазоні 3,9 – 31,2 мкг/мл, що вірогідно перевищувало дію 

препаратів порівняння (р<0,05). Максимальну антикандидозну дію встановлено у похідних 

4-алкілсульфанілу та ацетамідів. За результатами вивчення протигрибкової дії 18 похідних 

4H-піридо[4´,3´:5,6]пірано[2,3-d]піримідину у понад 70 % з них встановлено вірогідно 

високий, р<0,05 у порівнянні з гексетидином та флуконазолом, ступінь активності щодо 

збудників мікозів – Tr. rubrum, E. floccosum, A. niger, А. flavus (МІК речовин у межах 3,9 – 

31,2 мкг/мл). Найвищу антимікотичну дію виявлено у похідних: N-арилацетамідів – 1{125}, 

тіонів – 2{133}, 4-алкілсульфанілпохідної 3{136} та ацетамідів 4{149}. 

Висновок. Доведено високу активність нових похідних 4H-піридо- 

[4´,3´:5,6]пірано[2,3-d]піримідину щодо клінічно значущих грампозитивних та 

грамнегативних бактерій, дріжджоподібних, пліснявих грибів та дерматоміцетів і визначено 

ряд найперспективніших сполук у якості субстанцій для створення на їх основі нових 

антибактеріальних та протигрибкових засобів. 
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Free-living and mycorrhizal fungi are efficient biogeochemical agents and bioaccumulators 

of soluble and particulate forms of metals. Fungi can be very tolerant to toxic metals and 

radionuclides: under certain environmental conditions (e.g. low pH, pronounced toxic metal 

pollution) they can become the dominant microbial group. The involvement of fungi in mutualistic 

symbiotic associations with plants (mycorrhizas), algae and cyanobacteria (lichens) has major 

consequences for the biogeochemical cycling of elements.  

The overall aim of present research was to elucidate the role of fungi in geomicrobiological 

processes, emphasising their involvement in the metal transformations and neo-formation of 

secondary mycogenic minerals. Free-living fungi and ectomycorrhizal associations were exposed to 

insoluble minerals and compounds containing toxic metals: Cu, Cd, Zn, Pb, and U. Modern 

scanning electron microscopy (SEM)-based techniques coupled with EDX, and methods of solid 

state chemistry: laboratory-based XRD and synchrotron-based X-ray Absorption Spectroscopy 

(XAS) were used to study biomass accumulated metals as well as mycogenic biominerals.  

The use of state-of-the-art SEM techniques has provided new information about the role of 

fungi in geobiochemical processes. The use of different SEM approaches provides better 

understanding of the interactions between fungi and their microenvironment where the precipitation 

of mycogenic minerals occurs. The ESEM wet mode was the best for observations of such 

interactions in their natural hydrated microenvironment. X-ray element mapping demonstrated 

sequestration and localization of metal and detoxification and amelioration of the microenvironment 

by fungi. Cryo-SEM provided successful preservation of the complex structure of fungal colonies 

and ectomycorrhizal roots, imaging the crystal morphology, and examination of both interior and 

exterior morphology of the samples. EDX microanalysis was used for preliminary information on 

metal speciation within fungal biomass, further XAS and XRD studies provided information about 

ligands involved in toxic metal coordination and full identification of minerals formed by fungi. 
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Many yeasts have been found to produce de novo odors compounds with fruity or floral 

flavors. The yeasts of the genera Kluyveromyces and Saccharomyces can produce significant 

amounts of important flavor compound with the rose-like odor 2-phenylethanol with high product 

yields. It depends on different cultivation conditions. In general, cell membrane seems to be an 

important target site for 2-phenylethanol and ethanol. In present study we investigated the 

relationship between membrane fatty acids composition and yeasts stress tolerance.  

Ethanol (0 – 6 % v/v) and 2-phenylethanol (0 – 0.5% v/v) and their combinations were used 

as stress factors. Changes in cell membrane fatty acid profiles (as % of total) were studied under 

different temperature and nutrients conditions. We tested temperature varying from 140C to 280C, 

mono-nutrient medium (0.75 % yeast extract) and multi-nutrient medium (9% sucrose, 1.5% yeast 

extract, 0.2 g/L L-phenylalanine), varying levels of oxygenation, and Tween 80 supplementation. 

The concentrations of the 2-phenylethanol and ethanol, the fatty acids methyl esters (FAMES) in 

the media were measured by GC-MS analysis, and identified using NIST02 MS database and the 2-

phenylethanol and ethanol standard solution (Merck, Germany), bacterial FAMES standard 

(Supelco).  

Over 20 yeast strains Saccharomyces cerevisiae and Kluyveromyces marxianus from the 

collection of yeasts (UCM) of the Industrial Microorganisms Physiology Department, Institute of 

Microbiology and Virology of National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, were used in this 

study. K. marxianus UCM Y-305 and S. cerevisiae UCM Y-524 demonstrated the best ability to 

produce 2-phenylethanol and ethanol. The high concentrations of the 2-phenylethanol and ethanol 

inhibit yeast growth and their sensitivity towards these alcohols is strain specific. It has been shown 

that the fatty acid composition of K. marxianus UCM Y-305 and S. cerevisiae UCM Y-524 directly 

depends on the different stress conditions such as the concentration of the ethanol and 2-

phenylethanol, cultivation medium, temperatures. The main changes in the cell membrane profiles 

were observed in the unsaturated fatty acids content. It has been established that the presence of the 

oleic acid in high concentrations and the degree of unsaturation in the yeast cell membrane 

increased stress tolerance to the ethanol, 2-phenylethanol and ethanol/2-phenylethanol. 
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Enzyme stabilization is gaining importance due to the wide range of enzyme applications. 

Other than medical research, they can be used in food, chemical and pharmaceutical industries In 

Nature, stabilization of proteins is attributable to the combined action of several mechanisms, two 

of the most relevant being a high number of intramolecular cross-links (disulphide bonds, salt 

bridges and hydrogen bonds) and a low degree of surface hydrophobicity. Considering this fact, the 

cross-linking of enzyme protein structures with hydrophilic compounds, especially carbohydrates, 

has been extensively and successfully used as a tool for improving enzyme thermostability. In the 

biotechnological field, the purpose of the chemical modification of enzymes includes the 

preparation of novel catalysts, which are stable in hostile environments. 

Elastase from Bacillus thurigiensis IMV B-7324 is 26 kDa serine type peptidase. The 

optima pH and temperature for native elastase are 9.0 and 40oC, respectively. The scheme of 

isolation and purification of Bacillus thuringiensis ІMV B-7324 peptidase includes ammonium 

sulfate precipitation and chromatography on neutral and charged TSK-gels. The purified enzyme 

was showed high thermostability at temperatures from 40 to 50°C. The enzyme activity decreased 

after one hour of incubation at temperatures 55-60°C.  

The stabilizing effect of dextrans and cellulose derivates as additives on the thermal 

stabilization of elastase was investigated. The different molecular weighted dextrans (M(w) 70 and 

500 kD), DEAE- and CM-cellulose were used for modification. It was shown that DEAE-cellulose 

(12-20 mg per 100 µg protein) and CM-cellulose (8-16 mg per 100 µg protein) effectively 

stabilized the enzyme activity after 24 hours of incubation at 20oC. The treatment of elastase by 

hydrophilic modifiers dextran T500 and T70 (5 mg per 100 µg of protein) was contributed to the 

stabilization of the enzyme at 20°C. The enzyme thermostability was increased after modification. 

Highest activity value was measured with 500 kD molecular weighted dextran. After modification 

with 500 kD dextran, the enzyme was more stable and its activity was increased on 20-45% at 

60°C. Because of these characteristics, the dextrans can be successfully applied in processes which 

involve high temperatures.  
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The aim of this work was to study the antagonistic effect of Lactobacillus plantarum on 

phytopathogenic agrobacteria. 

Lactobacilli isolated from various plant sources have been identified by microbiological and 

molecular biological methods and a LAB collection has been formed. Physiological, biochemical, 

molecular biological and technological properties of the isolated bacteria were characterized. 

Variability of genetic determinants of L. plantarum as the genetic diversity of crown gall 

agents isolated in the south of Ukraine were studied. The quantity of A. vitis in grape shoots of 

different cultivars reached 1,8 – 4,6 х 103 CFU/ml. 

L. plantarum isolates differed by the presence of genes involved in bacteriocin production, 

and agrobacteria – by the presence of genes responsible for pathogenicity. 

The antagonistic activity against pathogenic agrobacteria has been studied in vitro and in 

vivo. Antagonist strains – active against crown gall agents were chosen. 

Inoculation of kalanchoe wound surfaces with bacterial mixtures of A. tumefaciens C58: 

L. plantarum ONU 12 or A. tumefaciens C58: L. plantarum ONU 87 in a ratio 1:1 resulted in 100% 

inhibition of tumor formation. Lactobacilli applied on plant surfaces survived in situ until 15 days. 

Grape cuttings infected experimentally with pathogenic agrobacteria treated with lactobacilli 

before their planting in soil showed better surviving, increasing in amount of buds that grew, mean 

lengths of green shoots. 

The results of the work could be a base for new methods of crown gall control.  
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Bioremediation, including stimulation of native microflora, bioaugmentating, and 

phytoremediation is method or procedure for cleaning soil contaminated with persistent organic 

pollutants that have already become common. In situ bioremediation techniques generally involve 

enhancing metabolic activity of aerobic or anaerobic heterotrophic microorganisms in contaminated 

soil by providing the necessary nutrients, electron acceptors, moisture, aeration, optimization of pH 

conditions, etc.  

Our goal was to identify more efficient approaches to activate soil microorganisms’ 

biodestructive ability for remediation of long-term pesticides contaminated soil. 

Soil samples were collected from the site nearby the former storage of persistent 

organochlorine pesticides (POPs) located in the central part of Moldova, Sangera region. 

Determination of pesticide residues in soil was confirmed by gas chromatography with mass 

spectrometry GC/MS multiresidue method. The total content of pesticides was exceeded 21.00 

mg/kg soil, the rate of POPs - DDTs (DDT, DDE, DDD) amounted to 1.48 mg/kg, but the major 

component was halogenated herbicide trifluralin – 19.52 mg/kg. 

The bioremediation of complex contamination and long-term pesticides d soil was carried out 

in two main directions: (1) strictly anoxic conditions, the constant humidity was maintained at 60% 

of water-holding capacity (WHC), and (2) alternating anoxic and oxic conditions, each cycle 

consisting of two phases – anaerobic and aerobic. In the soil, according to the treatment protocol, 

were added zero-valent iron, sodium, potassium and ammonium phosphates, and peptone. Initial 

air-dried soil served as a control. The duration of the experiment was 112-135 days. 

Experimental options were the only factors of remediation was the humidity maintained at 

80% of the WHC and application of zero-valent iron demonstrated a low level of pesticides’ 

mineralization – the degradation of trifluralin was about 24%, the degradation of DDT was 28%. 

As a result of phosphates and peptone application, trifluralin content in the soil decreased by 

more than 4 times. Cycled anaerobic and aerobic treatment provided the degradation of trifluralin to 

75-77% of the initial concentration. 

Strictly anoxic treatment or cycled anoxic and oxic treatment with phosphates and peptone 

amended to the soil reduced the DDT concentration by 3-3.5 times, and the total concentration of 

DDTs by 31-35%. The prolongation of experiment in aerobic conditions resulted in complete 

mineralization of DDT. 
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Solar energy is ultimately the long-term solution of global energy crisis, but it all depends on 

how this source of energy is harvested. The current use of energy in the whole world in one year is 

approximately equivalent to the energy of sunlight (4.3×1020 J) that strikes the planet in 1 hour. 

Although the sun does not shine all day, nor does it shine equally in all regions. Thus, solar panels 

can help with daytime electricity needs, but it will not serve as a primary source of energy 

throughout the day and night without efficient methods of energy storage. Biomass energy is 

another form of captured solar energy, and it has the advantage of solar energy being stored in the 

biomass for concentrated processing and delivery (Logan, 2008).  

Microbial fuel cell (MFC) technologies represent the newest approach for generating 

electricity. MFC is an electrochemical device that converts organic substrates into electricity 

through microbial catabolic reactions (Inoue, 2012). Desulfuromonas acetoxidans is strictly 

anaerobic bacterium that inhabits sulfur-containing aquatic environments and possesses 

exoelectrogenic properties. These bacteria are proposed to be used in MFC because of ability to 

convert approximately 80% of electrons into electric current in course of organic compounds 

oxidation (Zhang, 2006). D. acetoxidans can be very promising for MFC development because of 

inexpensive cultivation medium and high survival rate (Logan, 2008). 

Therefore, the central research goal was to explore the utility of D. acetoxidans IMB B-7384 for 

development of MFC with low cost and to determine the optimal fuel cell construction parameters. 

The MFC was constructed with application of D. acetoxidans IMB B-7384 as anode 

biocatalyst. Bacteria were cultivated in the modified Postgaite С medium under anaerobic 

conditions (Brugna, 1999). An external resistor was connected across electrodes. 0.1% potassium 

permanganate solution and bacterial suspension (0.40-0.45 g/l initial biomass) served as catholyte 

and anolyte, respectively. Anode and cathode chambers were separated by proton-exchange 

membrane. Graphite rods were applied as electrodes. Electric current and voltage generation in 

constructed MFC were determined from the measured voltage drop across the resistor by 

multimeter during 192 hours of their growth (eight days).  

Correlation between value of external resistance and power generation in constructed fuel cell was 

determined. The highest power generation equaled 4.5 mW/m2 on the 108 hour of bacterial cultivation 

under addition of 6 g/l of calcium lactate and 10 g/l of sulfur (normal growth conditions), and 

application of external resistor of 180 Ω. Increasing of cultivation time till 192 hour caused decrease of 

generated power by 42% in comparison with its maximal obtained value. The influence of external 

resistance changes on volt-ampere characteristic of MFC was investigated on the fourth day of D. 

acetoxidans IMB B-7384 cultivation, when the highest electric power generation was observed. 

Resistors with values of 450-8150 Ω were applied in this investigation. It was shown that application of 

external resistor with value of 2200 Ω caused the highest current strength and voltage generation in 

constructed MFC. The highest power, which was obtained in MFC under these conditions, equaled 5.6 

mW/m2. Increasing of external resistor value caused decrease of generated power.  

Thus, application of external resistor with value of 2200 Ω in constructed MFC caused it’s 

maximal productivity. Application of inexpensive materials significantly reduced its self-cost in 

comparison with currently developed models of microbial fuel cells. It demonstrates new prospect 

of cheap electricity generation with usage of bacterial biomass. 
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Ґрунти України мають значні запаси важкорозчинних форм фосфору та калію 

(Хрістенко, 2010). Для їх ефективного використання рослинами у світовій практиці 

використовують мікробні препарати на основі грибів арбускулярної мікоризи (АМ) 

(Gianinazzi et al., 2002; Smith, Read, 2008). Також відомо, що інтродукція мікроорганізмів у 

ґрунт може впливати на біологічні процеси у ризосфері рослини (Іутинська, 2006). Тому 

метою наших досліджень було дослідити стан мікробного ценозу і роботу ферментів 

ризосферного ґрунту та оцінити їх вплив на урожайність насіння за різних технологій 

внесення грибів АМ під пожнивну сою на лучно-чорноземному ґрунті. 

У польовому досліді скоростигла соя сорту Аннушка була посіяна пожнивно після 

пшениці озимої сорту Поляниця за різними технологіями внесення асоціацій ендомікоризних 

грибів Р3 і S5: з посівом сої, з пшеницею восени, а також подвійне внесення з попередником 

восени і з посівом сої. Насіння сої перед посівом обробляли препаратом Ризобофіт на основі 

штаму Bradyrhizobium japonicum 36 для забезпечення азотного живлення рослин. Контролем 

були рослини необроблені мікроорганізмами та загальноприйнята технологія інокуляції 

Ризобофітом (Толкачев и др., 2004; Волкогон та ін., 2011). Оцінювали розвиток 

ендосимбіонтів, нітрогеназну активність (Лабутова, 2000; Волкогон та ін., 2010). У ризосфері 

сої за фазами розвитку рослин визначали чисельність мікроорганізмів з різних еколого-

трофічних груп, активність роботи ферментів та виділення СО2 (Круглов, Параменская 1991; 

Грицаєнко та ін. 2003). Вивчали вплив технологій внесення грибів АМ на урожайність 

насіння сої. 

В умовах 2012 року у контрольному варіанті отримано урожайність 1,22 т/га, обробка 

насіння Ризобофітом достовірно збільшила її на 26,2 %. Асоціації грибів АМ Р3 і S5 за 

різних технологій внесення дали прибавку урожайності 41,8-59,7 % до контролю без обробки 

і 12,4-26,6 % до інокуляції B. japonicum 36. Найбільшу урожайність одержано у варіантах з 

внесенням асоціації мікоризних грибів S5 з посівом сої і подвійним внесенням з 

попередником і з соєю. За даними кореляційного аналізу виявлено, що на урожайність 

насіння сої впливала як діяльність мікросимбіонтів сої, так і мікроорганізмів її ризосфери. 

Так, у фазу бутонізації активність дихання ґрунту (r=- 0,94) та кількість мікроорганізмів, що 

утилізують мінеральні форми азоту (r=- 0,75), мали високі кореляції з урожайністю, але були 

оберненопропорційні. У фазу цвітіння - початку бобоутворення сої поглинання елементів 

живлення, фотосинтез та інші біохімічні процеси у рослині та ризосфері інтенсифікуються і 

впливають на біологічну активність ризосферного ґрунту, що спостерігали у дослідженні. 

Позитивну кореляцію встановлено між продуктивністю сої і симбіотичними показниками 

кількості (r=0,66) та біомаси (r=0,80) бульбочок; активністю ферментів: нітрогенази (r=0,80), 

пероксидаз (r=0,73), фосфатаз (r=0,62), каталаз (r=0,60); з чисельністю мікроміцетів (r=0,76) 

та фосфатмобілізуючих мікроорганізмів (r=0,66). Інтенсивність розвитку мікоризної інфекції 

у фазу цвітіння достовірно збільшилась у варіантах з внесенням асоціацій грибів АМ Р3 і S5 

з посівом сої та подвійною інокуляцією 68,5-195,3 %, але незначно впливала на урожайність 

насіння (r=0,44).  

Таким чином показано, що внесення асоціацій грибів арбускулярної мікоризи Р3 і S5 

впливало на активність виділення СО
2
 та кількість мікроорганізмів, що утилізують 

мінеральні форму азоту, у фазу бутонізації, а також, інтенсифікацію діяльності 

мікроорганізмів ризосфери у фазу цвітіння, що сприяло збільшенню урожайності насіння сої. 

Але необхідні подальші дослідження. 

mailto:asuleyman83@rambler.ru


Секція 5: «Мікробні біотехнології, біоремедіація» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 356 

ВИКОРИСТАННЯ БІОПЛІВОК НА ПОВЕРХНІ АВІАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК 

ОСНОВА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОДИФІКАЦІЇ ТРИБОСИСТЕМ 

 

Асауленко Л.Г.1, Борецька М.О.
1
, Лазарєв В.Г.

2
, Лабунець В.Ф.

2
, Коптєва Ж.П.

1
,  

Козлова І.П.
1
 

 
1
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України,  

вул. Заболотного 154, Київ, МСП, Д03680, Україна,  
2
Національний Авіаційний Університет, пр. Космонавта Комарова 1, Київ, 03058, Україна  

E-mail: lara_76@ukr.net 

 

Біоплівки, що формуються на поверхні металів з високою міцністю - алюміній (Al), 

титан (Ti) є місцем, де відбуваються біогеохімічні процеси. Результатом останніх є 

біомінералізація, яка призводить до накопичення біогенних продуктів (сульфідів, елементної 

сірки, карбонатів, тощо), здатних до модифікації поверхонь у трибосистемах. 

Для вивчення біоплівок в роботі застосовано методи конфокальної лазерної скануючої 

мікроскопії (КЛСМ), растрової електронної мікроскопії (РЕММА), елементного картування 

рентгенівським спектрометром з дисперсією по енергії. 

Біоплівки, сформовані сульфатвідновлювальними (СВБ), тіоновими (ТБ) і 

гетеротрофними (ГБ) бактеріями, можуть змінювати антифрикційні властивості Al і Ti за 

двома механізмами: а) за рахунок утворення на поверхні металів біомінералів та їх 

наночастинок; б) за рахунок проникнення біомінералів у товщу цих металів з подальшою 

модифікацією поверхні. В презентованій роботі увагу зосереджено на першому механізмі. 

Досліджено можливість отримання рівномірного розподілу клітин вказаних бактерій і 

біомінералів на поверхні Al і Ti. 

Застосовано відповідні підходи щодо культивування сульфатвідновлювальних і 

тонових бактерій. СВБ культивували на середовищі Постгейта, в якому сульфат заліза 

замінено на сульфат натрію, тобто запобігали утворенню FeS. Це приводило до утворення 

тонкого шару сульфіду натрію, і за даними КЛСМ, рівномірного розташування клітин 

бактерій. 

Застосовано прийом попереднього нарощення біоплівок гетеротрофних супутників 

сульфатвідновлювальних і тіонових бактерій на Al і Ti з подальшим підсівом останніх. 

Дослідження комбінованих біоплівок за допомогою КЛСМ показало рівномірність 

розташування клітин СВБ і ТБ. 

Гетеротрофні бактерії, які культивувались на середовищі з молібденом, формували 

біоплівки з рівномірним розподілом клітин. 

З метою вивчення сполук молібдену (Мо) на формування більш рівномірного шару 

біомінералів на поверхні Al і Ti проводили фіксацію фосфомолібденовою кислотою 

сформованих біоплівок. Застосування РЕММА дозволило спостерігати іммобілізацію Мо як 

дифузно на клітинах СВБ і екзополімері, так і у вигляді сферичних наночастинок. 

Для активізації формування біоплівок на титані на його робочі поверхні попередньо 

наносили покриття двох видів, а саме: гальваноплазмове та електроіскрове легування. Ці 

покриття забезпечують зносостійкість титанових сплавів, а сірковмісна біоплівка відіграє 

роль структури, що поліпшує припрацювання пар тертя. 

Встановлено, що на покриттях, які отримані методом електроіскрового легування, 

біоплівки формуються більш активно, а їх адгезійні характеристики значно вищі ніж на 

титанових сплавах без покриття. 

Проведено механічні тестування зразків Al з біоплівками СВБ і ТБ. Встановлено різний 

ступінь руйнування поверхні зразків в залежності від наявності і характеру біоплівок. 

Робота виконана в рамках проекту УНТЦ № 5183. 
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Глива звичайна (Pleurotus ostreatus) багата на білки, у тому числі незамінні амінокислоти, 

вуглеводи, ненасичені жирні кислоти, вітаміни, макро- та мікроелементи, необхідні для 

життєдіяльності людини, але є продуктом харчування, що швидко псується та потребує 

переробки для зберігання. У процесі ферментації і зберігання грибів можуть виникати побічні 

бродіння, процеси гниття й ослизнення, внаслідок чого готова продукція втрачає безпечність та 

погіршуються її органолептичні якості. Для удосконалення існуючих технологій ферментації 

гливи звичайної, необхідно встановити вплив стартерних культур лактобактерій на біохімічні та 

мікробіологічні показники ферментованих грибів, розробити технологію ферментації, що 

дозволяє підвищити органолептичні показники ферментованих грибів, скоротити тривалість 

процесу ферментації та подовжити строк зберігання готової продукції. 

Метою роботи була розробка технології бактеріального препарату на основі лактобактерій 

і наукове обґрунтування її застосування для ферментування грибів.  

Встановлено, що склад резидентної мікробіоти гливи звичайної штаму Китайський 

чорний представлений в основному видами: Lactobacillus plantarum, Bacillus laterosporus, B. 

lentus, B. рasteurii, Planococcus citreus, Sporosarcina ureae та S. halophila. 

Відібрано перспективний штам лактобактерій L. plantarum ONU 315 для ферментування 

гливи звичайної, який продукує 1,4 ± 0,20% молочної кислоти за 15 годин у широкому діапазоні 

температур, з показниками кислотоутворювальної активності за добу 170,0 ± 40,00 0Т, 

граничної кислотності - 300,0 ± 50,00 0Т; з високою антагоністичною активністю відносно 

представників мікробіоти гливи звичайної. Штам L. plantarum ONU 315 не виявляє 

перехресного антагонізму відносно тест-штамів лактобацил та характеризується відсутністю 

токсичної та наявністю стимулюючої дії на проростання насіння та ріст томатів. 

Застосування штаму L. plantarum ONU 315 для виробництва ферментованої гливи 

звичайної забезпечує досягнення її мікробіологічної стабільності, покращення органолептичних 

властивостей, сприяє на 3,15% кращому збереженню кількісного амінокислотного складу та 

вмісту олеїнової і ленолевої ненасичених жирних кислот на 8–10 і 2,48–3,11%, відповідно, 

вищому, ніж у грибах, ферментованих власною мікробіотою, зниження вмісту цукрів і 

крохмалю, що сприяє підвищенню фізіологічної цінності готового продукту. Виявлено стійкість 

штаму до прянощів і спецій 23 найменувань у концентрації до 8%.  

Розроблено ліофілізований препарат лактобактерій L. plantarum ONU 315 для 

ферментування гливи звичайної з концентрацією клітин 2,0±0,2·10
10

 КУО/мл, що 

характеризується збереженням 95,0% фізіологічно активних життєздатних клітин. 

У ході досліджень була розроблена технологія ферментування гливи звичайної та 

апробована на ТОВ Агрофірма Евріка. Використання розробленої технології дозволило 

отримати мікробіологічно безпечний готовий продукт з покращеними органолептичними 

показниками, зробити процес ферментації грибів більш прогнозованим, а зберігання готового 

продукту тривалішим без необхідності стерилізації і консервації, а також знизити собівартість 

продукції за рахунок зниження витрат на енергоресурси.  
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Роза эфиромасличная является одной из основных эфиромасличных культур, из нее 

получают ценное эфирное масло и другие продукты, широко применяемые в парфюмерно-

косметическом и фармацевтическом производствах. 

Известно, что физиологически активные соединения оказывают значительное влияние 

на продуктивность сельскохозяйственных растений, но отсутствуют данные о их влиянии на 

продуктивность эфиромасличных растений. Направленное управление продукционным 

процессом у розы эфиромасличной при помощи экзогенных регуляторов роста растений 

имеет научную ценность и представляет практический интерес для производителей 

эфиромасличной продукции. Их применение обеспечит возможность получения больших 

объемов продукции (сырья, эфирного и экстрактового масел) с повышенным содержанием 

основных компонентов, лучшими органолептическими показателями; т.е. продукции, 

которая будет отвечать требованиям международных стандартов и являться 

конкурентоспособной в условиях мирового и отечественного рынка. 

В этой связи, в 2011-2012 гг. был продолжен поиск соединений, которые могут 

оказать влияние на активацию метаболических процессов у розы эфиромасличной, 

изменение показателей продуктивности и качества эфиромасличной продукции. Одним из 

таких соединений является ЭМИСТИМ-С - препарат природного происхождения, 

представляющий собой водный экстракт продуктов метаболизма эпифитов из корневой 

системы женьшеня и облепихи, по химической природе - сбалансированный комплекс 

фитогормонов ауксиновой и цитокининовой природы. 

Растительный материал выращивали в полевых условиях на опытных участках отдела 

селекции ИСХ Крыма НААН (ГОХ «Крымская Роза», Белогорский р-он). Материалом для 

исследований служили растения розы эфиромасличной сорта Лань. Обработка растений 

производилась в фазе конца бутонизации - начала цветения. 

С целью выявления направленности и уровня активации метаболических процессов 

при использовании Эмистима-С проводили сравнительное изучение показателей 

продуктивности (урожайность, сбор эфирного масла) и биохимических показателей 

(массовая доля эфирного масла, компонентный состав эфирного масла). Определение 

массовой доли эфирного масла проводилось с помощью метода ГЖХ-анализа в водных 

дистиллятах, полученных способом гидродистилляции цветков розы эфиромасличной. 

В процессе исследований выявлено, что в условиях 2011-2012 гг. используемый 

препарат оказывал влияние и на продукционный процесс розы эфиромасличной и на 

качество эфиромасличной продукции.  

Использование Эмистима-С приводило к повышению урожайности цветков розы в 

сравнении с необработанным контролем на 107% и 93% (в 2011 и 2012 гг. соответственно). 

Повышение массовой доли эфирного масла наблюдалось лишь в условиях 2011 года и 

составило 25 %  в сравнении с уровнем необработанного контроля. 

Выявлено изменение компонентного состава при использовании Эмистима-С, которое 

проявилось в увеличении содержания основных терпеновых спиртов - нерола (на 21% и 

19,7% в 2011-2012 гг.) и гераниола – (на 20% и 73,0% в 2011 -2012 гг., соответственно). 

Наряду с этими изменениями, отмечено снижение содержания ß-фенилэтилового спирта. 
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Ископаемые угли на сегодняшний день остаются основным источником энергии, 

потребляемой различными отраслями промышленности, не смотря на то, что все более 

активно разрабатываются и используются ее альтернативные источники. Основная проблема 

качества сжигаемых украинских углей состоит в повышенном содержании в них общей серы. 

При сжигании и газификации углей большая часть содержащейся в них серы переходит в 

газообразные соединения SОх. Поскольку в Украине очистка дымовых газов от SОх на ТЭС не 

осуществляется, они выливаются в окружающую среду в виде так называемых «кислотных 

дождей». Кроме этого, высокосернистые угли плохо коксуются и поэтому не могут быть 

использованы в цветной металлургии. С другой стороны, сера, входящая в состав углей, 

является ценным химическим веществом. Так как ее отечественные природные ископаемые 

исчерпываются, проблема обеспечения народного хозяйства Украины серой и ее соедине-

ниями становится все более актуальной. Поэтому уголь следует рассматривать не только как 

энергоноситель, но и как перспективный источник получения этого ценного продукта.  

Улучшения качества добываемых углей и уменьшения выбросов SO2 в атмосферу 

можно достичь за счет десульфурации углей уже в процессе их обогащения. Для 

обессеривания углей традиционно применяют физические, химические и физико-химические 

методы. Однако в последние годы все больший интерес привлекают к себе экологически 

безопасные биогидрометаллургические процессы, в основе которых лежит использование 

геохимической деятельности микроорганизмов для целей горнодобывающей промыш-

ленности. Биогеотехнология обессеривания углей предусматривает использование тионовых 

бактерий для удаления серосодержащих соединений из углей как результат биохимических 

реакций, катализируемых аэробными хемолитотрофными бактериями, получающими 

энергию для метаболических процессов от окисления компонентов пирита, в результате чего 

сера переходит в растворимые сульфаты. 

При проведении научно-исследовательских работ по бактериальному извлечению 

металлов из минерального сырья техногенного происхождения сотрудниками Биотехнологи-

ческого научно-учебного центра Одесского национального университета имени И.И. 

Мечникова был установлен факт увеличения концентрации энергетического субстрата 

(тиосульфата) в выщелачивающих растворах в результате жизнедеятельности типового 

штамма Acidithiobacillus ferrooxidans 23720. Полученныерезультаты позволили 

предположить участие бактерий рода Acidithiobacillus в процессах удаления серы из 

исследуемых субстратов и стали основой для дальнейшего изучения возможности снижения 

содержания серы в украинских углях. Для обессеривания использовали сообщество хемо-

литотрофных ацидофильных бактерий, обитающих в исследуемых углях, и коллекционный 

штамм тионовых бактерий Acidithiobacillus sp.Lad, который был селективно изолирован из 

консорциума микроорганизмов собственной микробиоты золы от сжигания Павлоградского 

угля на Ладыжинской ТЭС. В лабораторных условиях в течение трехнедельного экспери-

мента была показана возможность снижения концентрации серы в углях на 16,0-25,0 % при 

исходном ее содержании 1,3-1,4% как результат окислительной активности микро-

организмов и их метаболитов. Дальнейшее изучение этого процесса должно быть направлено 

на подбор рецептур питательных сред, использование энергетических субстратов и чистых 

культур микроорганизмов, оптимизацию технологических параметров, введение методов 

контроля. 
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На сьогодні в Україні накопичено більше 25 млрд. тонн відвалів збагачення і відходів 

виробництва, які займають більше 70 тис. га родючої землі і створюють загрозу довкіллю. Однак 

через свій склад, відходи, що утворюються, зокрема, при видобутку і спалюванні вугілля, 

розглядаються як техногенні родовища, оскільки характеризуються підвищеним вмістом таких 

рідкісних металів, як германій, галій, скандій, ітрій, цирконій і ін. Пошук шляхів утилізації таких 

відходів з можливістю їх детоксикації та вилучення цінних складових є комплексною ресурсо-

екологічною задачею. Незаперечні переваги для її вирішення мають в порівнянні з традицій-

ними хімічними методами сучасні біотехнологічні підходи. В їх основі лежить використання 

окисної активності певних груп мікроорганізмів та їх метаболітів для розкладання сульфідних 

або сірковмісних субстратів, в результаті чого і відбувається руйнування стійких кристалічних 

структур і вилуговування металів. В даний час дослідженнями процесу мікробного окиснення 

і вилуговування займається близько 100 наукових організацій і фірм в 25 країнах світу. 

Основна увага приділяється використанню головним чином тіонових бактерій для вилучення 

металів з руд, рудних концентратів і гірських порід, тобто природних субстратів з відносно 

високим вмістом коштовного компоненту. Дані по вилученню металів саме з промислових 

відходів за допомогою мікроорганізмів в світовій літературі відсутні. 

В БННЦ ОНУ імені І.І.Мечникова проводяться дослідження з хіміко-біологічної оцінки 

вітчизняних промислових відходів з точки зору встановлення їх негативного впливу на нав-

колишнє середовище, можливості їх переробки за допомогою мікробних біотехнологій для отри-

мання цінної рідкіснометалевої сировини та зниження їх токсичності. Встановлено, що щорічно 

з породними відвалами вуглезбагачення ЦЗФ ПАТ «Львівська вугільна компанія» та золо-

шлаком від спалювання Павлоградського вугілля на Ладижинської ТЄС, яких утворюється 

більш 2 млн.т на рік, втрачаються десятки-сотні тонн рідкісних і кольорових металів. Вміст важ-

ких і токсичних металів в цих відходах перевищує ГДК для грунту в 2-30 разів. На підставі 

напрацювань по отриманню та використанню мікроорганізмів з практично корисними власти-

востями для вилуговування цінних компонентів з техногенних відходів запропоновані оригі-

нальні методичні підходи застосування сіркоокиснюючих бактерій в біотехнології бакте-

ріального вилуговування рідкісних, кольорових, дорогоцінних та важких металів з неконди-

ційних природних руд та техногенних відходів. Особлива увага приділяється вилученню рідкіс-

них металів, що знаходяться в вихідній сировині в важкодоступних фазах та мікрокількостях. 

Встановлена можливість використання окислювальної активності аборигенної мікробіоти суб-

стратів, які по своїй природі являються складною багатокомпонентною сировиною і містять за-

значені метали в кількостях 10-4-10-2 %, для вилуговування з них галію, германію та цирконію. 

Шляхом спрямованої селекції ізольовано штами мікроорганізмів з відходів свинцево-цинкового 

виробництва, з відвалів вуглезбагачення, із золоуносів та золошлаків від спалювання вугілля. 

Було встановлено їх приналежність до певних таксономічних груп, порівняна активність типо-

вих, колекційних і ізольованих штамів тіонових бактерій відносно вилучення мікрокількостей 

германію, галію та цирконію на фоні більш високих концентрацій цинку, свинцю, кальцію, 

заліза і алюмінію. Встановлено можливість активування власної мікробіоти сировини за рахунок 

складу живильних середовищ та джерел енергії. Використовувані штами активно вилуговували 

цінні метали незалежно від кількісного і фазного складу вихідної сировини. В ході досліджень 

було встановлено, що іони важких металів, які присутні в сировині, також вилучаються з неї з 

високими показниками, що значно зменшує негативний вплив оброблених відвалів на 

навколишнє середовище. Отримані дані покладені в основу розробки різних схем бактеріального 

вилуговування металів з техногенних відходів вугільної та енергетичної промисловості. 
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В роботі подаються результати досліджень, які отримано при роботі технологічних 

процесів формування біопрепаратів на основі біохімічних фракцій шапинкових грибів. При 

цьому в дослідах було задіяні 15 видів Basidiomycetes, які пройшли діагностику на 

бактеріальну, вірусну та грибну інфекцію для відбору здорових плодових тіл. Для цих цілей 

були застосовані різні методичні підходи: електронна мікроскопія, електрофорез, ІФА, 

люмінесцентна мікроскопія, культивування бактерій та мікроскопічних грибів на живильних 

середовищах. 

Відмічено, що деякі види грибів природних біоценозів менш уражені патогенами різної 

природи, ніж ті, які вирощувались за умов трансформованого біотехнологічного процесу. 

Протягом багатьох років нами був проведений екологічний аналіз різних регіонів 

України для пошуку нових грибних ареалів-цінних шапинкових грибів, які використовували 

в різнопланових дослідах. Формування біопрепаратів базувалось за схемою: відбір грибів; 

отримання первинних біохімічний фракцій та їх випробування на рослинах соняшнику, сої, 

кукурудзи, томату; доочистка активних фракцій; підбір біохімічних рослинних-носіїв та 

наповнювачів. 

Для цих цілей часто використовували композиції рослин із родин: айстрових, 

ранникових, березових, жимолостевих, конопляних та різновидності вулканічних туфів і 

окремих мікроелементів (препарати –«БОА», «Біоекофунге-1» та їх похідні; ряд патентів). 

В роботі нами вперше був розроблений експрес-метод виявлення патогенів (бактерій, 

вірусів, мікроскопічних грибів) для дослідження препаратів в електронному мікроскопі. Крім 

того, перед використанням біопрепаратів на рослинах в процесі їх вегетації, враховували 

інформаційний стан рослин. 

Як показали дослідження, підбір відповідних біохімічних композицій у певних 

концентраціях стимулює ріст і розвиток рослин в процесі їх онтогенезу, знижує ураження 

сільськогосподарських культур патогенами різної природи. При цьому процес репродукції, 

наприклад, ВТМ у модельних дослідах був значно менший на рослинах томату у порівнянні 

з контролем інфікованими не обробленими рослинами. 

Позитивні результати при застосуванні «Біоекофунге-1» були зареєстровані на рослинах 

соняшнику, сої, кукурудзи та інших сільськогосподарських культурах. Продуктивність цих 

культур при застосуванні препарату за умов польових дослідів була значно кращою. 
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Меланиновые пигменты благодаря своим антиоксидантным и радиопротекторным 

свойствам широко используются в медицине косметологии и других отраслях народного 

хозяйства. Также существуют свидетельства, что благодаря подобию с гуминовыми и 

фульвокислотами меланины играют важную роль в образованию гумуса в почве.  

Наиболее экономически выгодный способ получения меланина в промышлености – 

биотехнологический. Поэтому поиск штаммов-продуцентов меланина среди бактерий рода 

Bacillus, которые в большинстве своем непатогенные для теплокровных, технологичные в 

производстве, стабильные при хранении, актуальный и перспективный. 

Объектом исследования служили штаммы B. subtilis v. aterrimus ВКМ – 761, B. subtilis 

v. aterrimus CCM877 - продуценты черного пигмента, которые были получены с музея отдела 

антибиотиков Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН 

Украины. Штаммы выращивали на среде следующего состава (г/л): натрия цитрат – 1,29; 

(NH4)2HPO4 – 4,75, KH2PO4 – 9,6, MgSO47H2O – 0,18, глюкоза 10-15, рН 7,0. Меланины 

выделяли с культуральной жидкости методом кислотно-щелочной экстракции. Безопасность 

штаммов бацилл для теплокровных исследовали на белых мышах общепринятыми методами. 

Во время экстракции чёрного пигмента у исследуемых культур было получено 4 

фракции: кислото-, щелоче-, спирто- и ацетонорастворимую. Щелочерастворимую фракцию 

за данными литературы можно отнести к истинным меланинам. Спектры поглощения 

полученных меланиновых пигментов имели вид прямой наклонной  линии в диапазоне 400–

600 нм. За совокупностью данных о растворимости и спектрами поглощения этих пигментов, 

их можно отнести к меланинам 

Нами было показано, что варьированием источниками азотного питания и 

микроэлементов можно значительно стимулировать синтез пигментов исследуемых штаммов 

бацилл. Наибольший стимулирующий эффект был отмечен при добавлении в среду 

культивирования Fe
2+

 и Mn
2+

. Показано, что оптимальными значениями температуры 

культивирования и рН среды для пигментообразования штаммом B. subtilis v. aterrimus 

ВКМ–761 являються 28
0
С и рН 8,0, штаммом B. subtilis v. aterrimus CCM877 - 37

0
С и 7,0 

соответственно. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о авирулентности исследуемых 

штаммов бацилл для теплокровных животных. Не отмечено случаев заболевания или гибели 

мышей, вызванных введением суспензии исследуемых штаммов бацилл. Смертельные дозы 

нами не были определены поскольку, последние превышали исследуемые: ЛД50 per os > 15 і 

ЛД50 в/б > 2,5 млрд. клеток/мышь. 

Таким образом, нами показано, что штаммы B. subtilis v. aterrimus ВКМ-761 и B. subtilis 

v. aterrimus CCM877 являються продуцентами пигментов меланиновой природы и не 

патогенные для теплокровных. Синтез пигментов можно усилить путем добавления Fe
2+

 и 

Mn
2+

 в среду культивирования и оптимизаций условий выращивания. Дальнейшие 

исследования биологической активности меланиновых пигментов, синтезируемых 

штаммами B. subtilis v. aterrimus ВКМ-761 и B. subtilis v. aterrimus CCM877, актуальные и 

перспективные. 
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S. oneidensis є факультативно аеробна, Грам-негативна бактерія, що може швидко рости 

на різних субстратах (але не глюкозі) і здатна окисляти органічний вуглець за рахунок 

різноманітних акцепторів електронів. Встановлено повну нуклеотидну послідовність геному 

S. oneidensis MR-1, що має розмір 4,9х106 пар нуклеотидів. S. oneidensis за даними 

літератури є перспективним організмом для клонування і експресії гідрогеназ із метою 

конструювання продуцентів водню. Не зважаючи на значні досягнення у розвитку 

молекулярно-генетичних методів для цього виду бактерій, інформація по ряду важливих 

питань є суперечлива або відсутня взагалі. Зокрема це стосується питань про можливість 

реплікації у клітинах S. oneidensis плазмід сімейств pMB1, впливу систем рестрикції-

модифікації на ефективність трансформації, ідентифікації ефективних промоторів S. 

oneidensis та конструювання відповідних векторів.  

Для вирішення цих питань нами сконструйовано ряд векторів, які є похідними pMB1 та 

p15A репліконів, та проведено відповідні трансформаційні експерименти. 

Встановлено, що плазміди на основі pMB1 можуть ефективно реплікуватись в даному 

штамі. Виявлено, що у S. oneidensis високоактивною є ендонуклеаза рестрикції ІІ типу, яка 

має сайт впізнавання ATCGAT. Наявність даного сайту у ДНК послідовності плазмід, 

виділених із E. coli DH5α, знижує ефективність трансформації S. oneidensis приблизно на три 

порядки. В той же час плазмідна ДНК, виділена із первинних трансформантів S. oneidensis, 

ефективно трансформує даний штам. Таким чином, системи рестрикції-модифікації ДНК у S. 

oneidensis MR1 відіграють суттєву роль у захисті від чужорідної ДНК і , як наслідок, мають 

значний вплив на ефективність трансформації даного штаму. Синтезовано та клоновано гени 

HydA1 Pseudotrichonympha grassii та lacZ E. coli. Використовуючи похідні вектора pBAD33, 

клоновано промоторні ділянки структурних генів транскетолази (Тkt), тріозофосфатізомерази 

(Тpi), гліцеральдегідфосфат дегідрогенази (Gap) та однієї із гідрогеназ (HyaB) S. oneidensis. 

Встановлено, що промотор Тkt є найбільш ефективним: використання саме цього промотора, 

дозволило досягнути високої продукції водню (0.76±0,08 µмоль(H2) хв-1 у перерахунку на 1 

мл культури (OD600=1) рекомбінантного штаму S. oneidensis, що містить плазміду із геном 

HydA1 P. grassii. Таким чином, проведені дослідження дозволили сконструювати 

лабораторні продуценти на основі бактерії S. oneidensis, які за продукцією водню не 

поступаються продуцентам, описаним у літературі. 
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Высокоактивные штаммы бактерий Pseudomonas fluorescens, Agrobactеrium 

radiobacter, Bacillus subtilis и Enterobacter nimipressuralis 32-3 является широко признанными 

объектами агробиотехнологии, с успехом используются в качестве основы препаратов 

Планриз, Фитоцид, Диазофит и Фосфоэнтерин для защиты растений от заболеваний 

различной этиологии (Патика В.П., 2005, Пшеченков К.А., Зейрук В.М., 2007, Тихонович 

И.А., 2005). Маркетинг биопрепаратов в Украине только начинает развиваться. 

Эффективность Планриза, Фитоцида, Диазофита и Фосфоэнтерина изучена на определенных 

сельскохозяйственных культурах в различных климатических зонах, но в основном в период 

вегетации. Имеющиеся в научной литературе сведения недостаточны для надежного и 

обоснованного выбора наиболее эффективных препаратов для получения картофеля с 

высокими показателями качества, в том числе лёжкости. Целью исследований было 

обоснование эффективности биопрепаратов для получения картофеля с высокими 

показателями качества, в том числе лёжкости. Задачей было усовершенствование технологии 

получения и хранения качественного семенного картофеля, направленное на получение 

посадочных клубней, которые бы отмечались высокими сортовыми и посевными качествами. 

Исследовали биопрепараты Планриз (на основе бактерий Pseudomonas fluorescence 

АР-33), Диазофит - бактериальное азотное удобрение (действующее вещество - бактерии 

Agrobactеrium radiobacter). Фосфороэнтерин - биопрепарат на основе фосформобилизующих 

бактерий Enterobacter nimipressuralis 32-3 (ФМБ-фосфоромобилизатор), изготовленных в 

биолаборатории Государственной инспекции защиты растений Львовской области. 

Методики полевых исследований и исследований при хранении картофеля - общепринятые. 

В качестве биологического контроля использовали Фитоцид (на основе Bacillus subtilis), 

химического контроля – Ридомил Голд МЦ 68WG. Картофель (раннеспелый сорт Скарбница 

и среднеспелый сорт Лилея), учитывая неблагоприятные дождливые погодные условия 

Львовщины, весной сажали в третьей декаде апреля, второй и третий мая. Препаратами 

обрабатывались сначала клубни перед посадкой, позже растения в период бутонизации и 

цветения, клубни перед закладкой на хранение. Урожай собирали в третьей декаде августа-

второй декаде сентября и хранили 7-8 месяцев (до посадки) в хранилищах без 

искусственного охлаждения. 

Применение микробиологических препаратов для защиты растений и бактериальных 

удобрений Планриз, Фитоцид, Диазофит и Фосфоэнтерин в условиях Львовской области для 

обработки клубней перед посадкой, растений в период бутонизации и цветения, перед 

закладкой на хранение способствовало снижению поражение возбудителями болезней в 1,6-

2,9 раза. Среди общего количества болезней доля мокрой бактериальной гнили составляла 

10,2-30,0%, фомозной гнили - 6,7-16,3%, сухой фузариозной гнили - 61,3-79,5%. У клубней, 

посаженных во второй декаде мая, развитие Fusarium spp. в конце хранения возросло в 1,3-

1,8 раз по сравнению с посадкой в третьей декаде апреля. Совместное применение Планриза 

и Ридомила Голд способствовало снижению болезней в 1,4-1,7 раз по сравнению с одним 

фунгицидом. 
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Разработка и внедрение методов бактериального выщелачивания для извлечения 

металлов из природного и техногенного сырья – перспективное направление микробных 

биотехнологий. Необходимость разработки и внедрения новых ресурсо- и 

энергосберегающих технологий обусловлена истощением запасов высококачественного 

минерального сырья, возрастающей стоимостью извлечения металлов из некондиционных 

руд, ужесточением природоохранных мер. Бактериальное извлечение металлов из 

сульфидных руд, промышленных концентратов и техногенных отходов основано на 

деятельности хемолитотрофных бактерий, которые переводят нерастворимые сульфиды 

металлов в растворимые сульфаты. Одним из основных параметров, влияющих на полноту 

протекания процесса, является компонентный и концентрационный состав выщелачивающих 

растворов, состоящих их питательных сред для выбранной группы микроорганизмов и 

источников энергии в различном сочетании. 

Объектами исследования были техногенные отходы угольной (отвалы центральной 

обогатительной фабрики Львовско-Волынского угольного бассейна) и энергетической (золы 

от сжигания углей на Ладыжинской теплоэлектростанции) промышленностей. В основу 

методических приемов проведенных исследований легло использование в качестве 

выщелачивающего раствора для извлечения металлов из исследуемых техногенных 

субстратов минерального фона различных питательных сред, отличающихся по 

компонентному составу и общей минерализации. В качестве энергетических субстратов 

были использованы тиосульфат, сера, двухвалентное железо, а также их сочетания – 

тиосульфат и двухвалентное железо, тиосульфат и сера, двухвалентное железо и сера, 

двухвалентное железо, сера и тиосульфат.   

В результате изучения качественного состава микробиоценозов исследуемых 

техногенных субстратов было выявлено присутствие в них различных групп 

хемолитотрофных ацидофильных сероокисляющих микроорганизмов, способных без 

предварительной адаптации переходить к использованию разных энергетических 

источников. Проведенные экспериментальные исследования позволили определить 

оптимальный состав выщелачивающих растворов (стандартная среда 9К) и комплекс 

энергетических субстратов, состоящий из двухвалентного железа и тиосульфата, 

обеспечивающих максимальное извлечение металлов из отходов углеобогащения и золы. 

Присутствие серы ингибировало процесс извлечения металлов из техногенного сырья. 

Независимо от используемого источника энергии показана возможность количественного (до 

99,9%) извлечения редких металлов германия и галлия. Кроме того, с помощью 

экспериментально подобранного состава выщелачивающего раствора в сочетании с  

источником энергии, возможно обеспечить селективное извлечение  никеля, цинка и кадмия 

из исследуемых техногенных отходов предприятий угольной и энергетической 

промышленности.  
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Питна вода є абсолютно необхідним харчовим продуктом, на відміну від таких 

корисних копалин, як нафта, газ, вугілля тощо, багаторазового споживання і тому постійно, 

безперервно відновлюється, відтворюється Природою за допомогою усіх притаманних їй 

засобів, а саме: рослин, тварин, мікробів (in corpore), мінералів, газів, гравітаційних сил, 

електромагнітних факторів, у тому числі випромінювань Сонця, магнетизму, космічних 

впливів, грозових розрядів тощо. 

Людство зросло і розвинулось на поверхневих, ґрунтових водах, які в останнє століття 

піддаються все зростаючому згубному антропогенному впливові як нових, незнаних раніше в 

Біосфері штучних, синтетичних хімічних сполук – ксенобіотиків, так і породжуваних ними 

нових біологічних патогенів, зокрема вірусної та мікробної природи, а також потужних 

індустріальних електромагнітних випромінювань, розмаїттю і силі яких, здається, немає 

меж. 

На шляху створюваних Людиною засобів шкідливого (якщо не згубного) впливу на 

питну воду ми повинні поставити надміцну перепону з найменших за розмірами, але 

найпотужніших за своєю міццю і благородством мікроорганізмів, що дістали назву 

пробіотиків – тих, хто забезпечує і підтримує Життя. 

Пробіотичні бактерії вже знаходять у розвинутих країнах практичне застосування в 

біологічному очищенні стічних вод, яке, за нашим переконанням, слід розглядати як перший 

і найважливіший ступінь підготовки питної води.  

Попередній з’їзд ТМУ ім. С.М. Виноградського в м. Ужгороді осяяв нас надзвичайно 

плідною (як виявилося згодом) ідеєю щодо використання пробіотичних бактерій на останніх 

етапах підготовки води для пиття, а саме при фінішному її фільтруванні. Іммобілізація 

пробіотиків на загрузках (піску, вугіллі тощо) повільних («англійських») фільтрів створила 

надійний бар’єр для різноманітних, у тому числі гігієнічно підозрілих бактерій, грибів, 

водоростей, що присутні у поверхневих водах – джерелах питного водопостачання.  

Іммобілізовані на різних носіях пробіотичні бактерії прекрасно, фактично повністю 

звільняють воду від нітратів у надмірних, що у десятки разів перевищують гранично 

допустимі, концентраціях. 

За певних умов суспендовані у воді пробіотичні бактерії, особливо роду Bacillus, 

утворюють потужну біоплівку на поверхні твердих тіл. Цією природною властивістю 

пробіотиків варто було б скористатися для попередження розвитку шкідливих 

мікроорганізмів на внутрішній поверхні труб водорозподільної мережі населених пунктів, 

аналогічно тому, як це спостерігається в кишково-шлунковому тракті здорової людини. 
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Збалансоване харчування є необхідною умовою нормальної життєдіяльності 

тваринних організмів і потребує внесення пребіотичних речовин таких як каротиноїди. В 60-

х роках минулого століття суху біомасу мікробних продуцентів каротиноїдів Blakeslea 

trispora, Phaffia rhodozyma та Mycobacterium phlei почали вносити в якості кормових добавок 

до раціону харчування сільськогосподарських тварин. В той час особливу увагу дослідників 

серед каротиноїдів, синтезованих цими мікроорганізмами привернув каротиноїд лікопін. Як 

було відмічено в роботах Кваснікова Е.І. та Феофілової Е.П. його внесення в раціон 

харчування тварин позитивно впливало на їх репродуктивну функцію. Тоді ж була 

розрахована денна норма лікопіну, яка варіювала в залежності від виду тварини і отримання 

цільового продукту (яйця, м'ясо). Вона складала від 0,1 до 0,5 мг/кг ваги тварини і не 

обмежувалася, так як побічних ефектів від перенасичення лікопіну не було зафіксовано. 

На сьогоднішній день лікопінвмісні препарати успішно застосовуються у сільському 

господарстві для покращення якості продукції м'яса, молока та яєць. В Росії практикують 

внесення в раціон харчування свиней препаратів ліколін і лікоцинол, створених на основі 

біотехнологічного об’єкта Blakeslea trispora та препарату вітафлеїн з Mycobacterium phlei. 

Білоруськими вченими в 2009 році було впроваджено препарат ліпокар - порошок міцелію 

гриба Laetiporus sulphureu, призначений для промислового птахівництва.  

Лікопінвмісний препарат, який ми пропонуємо, створено на основі Streptomyces 

globisporus 1912-Нр7. Даний стрептоміцет стабільно накопичує лікопін в кількості 4,2 мг/г 

сухої біомаси та 67,2 мг/л середовища. Препарат досліджувався у трьох різних формах: 

сирий міцелій – форма №1, суха біомаса – форма №2 та осаджений на кукурудзяну крупу і 

інактивований нагріванням міцелій – форма №3.  

Досліди попередньо проводили на лабораторних мишах. Доза внесеного їм препарату 

була в 40 разів вища за добову норму. Препарат оцінювали за зовнішнім виглядом тварин. В 

ході експериментів виявлено, що сирий міцелій продуцента викликає у мишей алергічну 

реакцію в 20 % випадків, яка проявлялася частим чханням і розпуханням носової частини 

або повік тварини. При згодовуванні препаратів форми № 2 та 3 особливих змін у вигляді, 

поведінці та самопочутті в порівнянні з контрольною групою не виявлено, а у 40 % особин 

спостерігалося покращення стану волосяного покриву та його густини. В цілому після 

внесення всіх трьох форм препаратів у раціон лабораторних мишок летальних випадків серед 

них не зафіксовано.  

Препарати сирої і сухої біомаси додавали в раціон харчування яйценосних курей семи 

приватних господарств Київської області. Ефективність визначали до і після використання 

препарату. Результати досліджень показали, що в зимовий період внесення препарату 

сприяло отриманню яєць за добу у 30-50 % яйценосних курей. Встановлено, що препарат 

лікопіну потрібно вносити 4-5 разів на місяць. При надмірному вживанні препарату 

спостерігається не сформованість кальцієвого покриву (шкаралупи яйця) та жовток яйця стає 

світлішим. 

Ефективність внесення препарату у формі №3 в раціон харчування яйценосних курей 

на ЗАО «Птахофабрика Київська» проявилася підвищенням у них яйценосності в середньому 

на 10 % в порівняні з контрольною групою курей.  
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Специфічні властивості наноматеріалів відкривають широкі можливості для 

створення нових продуктів із цінними характеристиками і практичним значенням: 

ефективних каталізаторів, сенсорних елементів, діагностичних препаратів, фармацевтичних 

засобів.  

Досліджено вплив наночастинок на сенсорні властивості рекомбінантних клітин 

дріжджів, здатних до надсинтезу ферментів аналітичного значення, на моделі двох 

оксидоредуктаз (флавоцитохрому b2 і алкогольоксидази) та гідролази (аргінази І) у складі 

нанокомпозитних носіїв (у порівнянні з традиційними матеріалами). Вивчено можливість 

посилення каталітичної активності рекомбінантних клітин шляхом додаткового введення в 

них відповідних ферментів, кон’югованих з наночастинками золота.  

Синтез золотих наночастинок (nAu) проводили із використанням неорганічного 

відновника – натрій боргідриду. Вивчено можливість застосування nAu в ролі носія для 

іммобілізації рекомбінантних ферментів та поєднання цих наночастинок із клітинами 

дріжджів у складі нанокомпозитних матеріалів (полімерна матриця + nAu). Проведено 

дослідження структурних, фізико-хімічних та каталітичних властивостей біонаночастинок та 

показано перспективність їх використання в біосенсорних технологіях з метою покращення 

біоаналітичних характеристик сенсорних елементів.  
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Зі стрімким розвитком промисловості вимоги до дезінфектантів, які забезпечують 

асептичні умови на виробництві, збільшуються. Це пов′язано з великим різноманіттям 

шкідливих мікроорганізмів та їхньою адаптацією до вже існуючих дезінфікуючих засобів. 

Велика кількість дезінфектантів не знаходять широкого застосування внаслідок їх низької 

антимікробної дії або високої токсичності.  

Поруч з уже відомими класами дезінфікуючих засобів з′явилися дезінфектанти нового 

покоління на основі полігексаметиленгуанідинів (ПГМГ). Дані препарати мають великий 

спектр антимікробної дії та пролонгований ефект. Крім того дані дезінфектанти не 

пошкоджують оброблені поверхні, добре розчинні в воді, не мають запаху та є не 

токсичними для людей, тварин та навколишнього середовища. 

Однак відомо, що препарати на основі ПГМГ високоефективні проти бактерій, але для 

досягнення фунгіцидного ефекту потрібно використовувати більші концентрації робочих 

розчинів та збільшувати час дезінфекції, або підсилити антимікробні властивості іншою 

речовиною.  

Тому нами вивчено антимікробну дію комбінованих дезінфектантів на основі ПГМГ у 

комбінаціях з пероксидом водню та персульфатом амонію. У попередніх дослідженнях 

проведено порівняння різних комбінованих дезінфікуючих розчинів (методом вимірювання 

зони затримки росту) і встановлено, що найвищими антимікробними властивостями 

володіли розчини з комбінаціями речовин у таких співвідношеннях: ПГМГ і пероксид водню 

(4:1), ПГМГ і персульфат (4:1), ПГМГ з перекисом і персульфатом (4: 0,5: 0,5).  Наступним 

етапом було дослідження мінімальних інгібуючих (МІК) та бактерицидних концентрацій 

(МБК) даних розчинів. Визначали МІК та МБК за стандартною методикою послідовних 

серійних розведень. Для досліджень використовували такі тест-культури мікроорганізмів: 
Echerichia coli ІЕМ-1, Bacillus subtilis ВТ-2, Staphylococcus aureus БМС-1, Candida albicans D-

6, Aspergillus niger Р-3.  
В результаті досліджень було відмічено, що по відношенню до E. coli найбільш 

ефективними виявилися розчини ПГМГ, перекису і персульфату, бактерицидну дію якого 

спостерігали при концентрації 19 мкг/мл, а інгібування – при 9 мкг/мл. Всі комбіновані 

розчини концентрацією 9 мкг/мл мали високу бактерицидну дію на спороутворюючу 

грампозитивну бактерію B. subtilis. Розчини ПГМГ з перекисом і персульфатом, ПГМГ з 

персульфатом проявили інгібування щодо S. aureus при концентрації 5 мкг/мл, а 

бактерицидну дію – при 9 мкг/мл, що вдвічі менше мінімальної концентрації розчину ПГМГ. 

Біоцидна дія відносно C. albicans спостерігалася вже за концентрації 2,3 мкг/мл. Що ж до 

мікроміцету A. niger то фунгістатична дія спостерігалася при 43 мкг/мл, фунгіцидна – 75 

мкг/мл (для розчинів ПГМГ з перекисом водню і ПГМГ з перекисом та (NH4)2S2O8).  

Отже, комбіновані розчини на основі ПГМГ мають вищу активність по відношенню 

до тест-культур мікроорганізмів в порівнянні з розчином ПГМГ, оскільки виявляють 

інгібуючу і бактерицидну дію при нижчих концентраціях. Серед досліджуваних розчинів, 

суміш ПГМГ, пероксиду та персульфату виявила високий рівень антимікробної активності. 

Але для того щоб досягти фунгіцидної дії, концентрація має бути не менше 75 мкг/мл, 

оскільки гриби є більш стійкими до дії дезінфікуючих засобів. 
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Національний університет харчових технологій  

E-mail: natalia_grytsenko@mail.tu 
 

Останніми роками актуальним питанням є розробка технологій одержання мікробних 

поверхнево-активних речовин (ПАР), використання яких у різних галузях промисловості та у 

процесах біоремедіації довкілля має ряд переваг порівняно з хімічними аналогами: 

біодеградабельність, відсутність токсичності, стабільність фізико-хімічних властивостей у 

широкому діапазоні температури і рН. 

Раніше із забруднених нафтою зразків ґрунту було виділено штам нафтоокиснювальних 

бактерій Nocardia vaccinii К-8, депонований у Депозитарії Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного під номером ІМВ В-7405. У процесі досліджень 

встановлено, що Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 має здатність до росту і синтезу ПАР за 

використання гідрофобних (гексадекан, рідкі парафіни) і гідрофільних (етанол, глюкоза, 

гліцерин) субстратів. Найвищі показники синтезу ПАР спостерігалися за умов росту на 

середовищах з гліцерином.  

Отже, мета даної роботи – інтенсифікація синтезу метаболітів з поверхнево-активними 

властивостями та дослідження можливості їх практичного використання для очищення 

довкілля від нафтових забруднень та як антимікробних агентів. 

Експериментально встановлено склад поживного середовища для одержання посівного 

матеріалу (0,5% гліцерину, 0,5 г/дм
3
 NaNO3, 0,5% дріжджового екстракту, 0,001 г/дм

3
 FeSO4) і 

показано, що найвищі показники синтезу ПАР спостерігаються за використання 10 % 

інокуляту, вирощеного до середини експоненційної фази росту. За допомогою математичних 

методів планування експерименту оптимізовано склад поживного середовища для синтезу 

ПАР (1,5 % гліцерину, 0,5 г/дм
3
 NaNO3; 0,5 % дріжджового екстракту), за умов росту на якому 

кількість синтезованих позаклітинних метаболітів підвищувалася до 12,6 г/дм
3
, що майже у 4 

рази перевищує показники до оптимізації. За допомогою тонкошарової хроматографії 

встановлено, що за хімічною природою позаклітинні ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 є 

комплексом гліко-, аміно- та нейтральних ліпідів. Показано, що у разі внесення на початку 

стаціонарної фази росту штаму ІМВ В-7405 у середовище з гліцерином 0,1 % фумарату 

(попередник глюконеогенезу) і 0,1% цитрату (регулятор синтезу ліпідів) показники синтезу 

ПАР підвищуються на 40%. Встановлено можливість біодеструкції ПАР N. vaccinii ІМВ В-

7405 мікроорганізмами різних таксономічних груп, а також мікрофлорою повітря. Обробка 

препаратів ПАР формаліном у концентрації 0,5% подовжує термін їх зберігання до 30 діб.  

Ефективність очищення забрудненої нафтою води (2,6 г/дм
3
) після одноразової обробки 

суспензією клітин N. vaccinii ІМВ В-7405 (9,8107 КУО/см
3
) становила 95%, а ступінь 

очищення забрудненого ґрунту (20 г/кг) після обробки постферментаційною культуральною 

рідиною – 85%. За присутності ПАР штаму ІМВ В-7405 у вигляді культуральної рідини 

відмивання піску від нафти (0,1 см
3
/1 г) становило 90%. Встановлено, що позаклітинним 

метаболітам N. vaccinii ІМВ В-7405 притаманні антимікробні властивості щодо деяких 

фітопатогенних бактерій. За присутності препаратів ПАР та інших метаболітів (0,085–0,85 

мг/см
3
) штаму ІМВ В-7405 кількість клітин більшості досліджуваних фітопатогенних 

бактерій родів Pseudomonas і Xanthomonas знижувалася на 95–100%. 

Отже, в процесі досліджень встановлено оптимальні умови культивування штаму ІМВ 

В-7405, що забезпечують максимальний синтез ПАР і показано можливість їх практичного 

використання у природоохоронних технологіях та як антимікробних біопрепаратів для 

контролю чисельності фітопатогенних бактерій. 

mailto:natalia_grytsenko@mail.tu


Секція 5: «Мікробні біотехнології, біоремедіація» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 371 
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В умовах зростаючого надходження ксенобіотиків до ландшафтів загострюється 

проблема оцінки їх небезпеки для довкілля, хімічних та біологічних процесів подальшої 

трансформації в елементах екосистем, а також моніторингу стану останніх. В цьому аспекти 

доволі перспективними є дослідження мікроорганізмів, що можуть протиставляти впливу 

негативних чинників свою унікальну пластичність, яка реалізується як на організм енному, 

так і популяційному рівнях (Іутинська, 2001, Звягинцев, 2009). До пріоритетних та 

найнебезпечніших забруднювачів навколишнього середовища належать сполуки сірки,  

хлору, фосфору, важких металів, фтору та інші. Враховуючи, що мікроорганізми приймають 

безпосередню участь у біогеохімічній трансформації сполук цих елементів та виявляють 

здатність до активного включення до метаболічних процесів в клітинах певних органічних та 

неорганічних ксенобіотиків важливою є оцінка адаптаційної здатності різних систематичних 

груп мікроміцетів за надлишкового вмісту певних промислових полютантів. Поряд з цим 

потрібно враховувати, що різна чутливість мікроорганізмів може використовуватись для 

визначення біологічних критеріїв у системи моніторингу та використанні для біоремедіації 

ґрунтів (Андреюк, 1997, Балюк, 2007, Гришко, 2012). 

Для оцінки їх стійкості посів 49 видів мікроміцетів, виділених з природних ґрунтів 

(різних підтипів чорнозему) та техноземів Дніпропетровської і Запорізької областей,  

проводили на середовище Чапека з додаванням відповідно 0,1, 0,15, 0,3, 0,5, 0,7, 1,0 і 1,5 г 

NaF/л середовища.  

Отримані данні свідчать, що мінімальна концентрація фтору не призводила до 

зменшення інтенсивності росту мікроміцетів. На середовищі з 0,15г NaF/л незначне 

пригнічення росту було характерне для 8% досліджених культур. Тоді як, з підвищенням 

вмісту фтору в середовищі до 0,3г NaF/л припиняли ріст Absidia glauсa, Eupenicillium sp. і 

Mortierella vancea, а Botrytis cinerea і Chaetomium globosum мали слабкий ріст. Інтервал 

концентрацій фтору від 0,5 до 0,7 г/л витримували 82% вивчених видів. Причому дуже 

добрим ростом характеризувались 35% мікроміцетів, а слабкий ріст мали лише Penicillium 

sp8, Fusarium solani і Absidia butleri. Зростання вмісту фтористого натрію в середовищі до 1,0 

г/л підвищувало, в порівнянні з попередньою концентрацією, в 1,8 рази кількість видів для 

яких вона була летальною. За максимального вмісту токсиканту у 21 виду ріст був відсутнім, 

тоді як у 24 – відбувалось суттєве його гальмування (відмічався слабкий ріст). Лише у 

Alternaria alternata, Fusarium oxysporum, Humicola brevis і Mortierella piriformis відмічався 

добрий ріст. Проведений скринінг стійкості видів свідчить, що в найбільш репрезентативних 

родах колекції максимальну концентрацію витримували серед 4 видів родів Mucor і 

Trichoderma 4 і 3 види, відповідно, а у родів Aspergillus і Penicillium – 6 з 8 і 5 з 9. 

Наведені результати дозволяють констатувати, що мікроміцети є доволі 

перспективним об’єктом для подальшого використання як з метою біоіндикації рівня 

забруднення ґрунтів сполуками фтору, так і біоремедіації. Однак, для успішного залучення їх 

в процесах очищення едафотопів необхідно провести низку досліджень, які дозволять 

з’ясувати специфіку акумуляції фторидів мікроміцетами. Наприклад, види що мають 

незначну стійкість в певних інтервалах концентрації полютантів можуть виявитись їх більш 

активними акумуляторами, ніж стійкіші. 
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На сьогоднішній день у зв'язку з бурхливим розвитком технологій неіонізуючі 

електромагнітні випромінювання (ЕМВ) стають одним з провідних фізичних факторів 

навколишнього середовища, який впливає на всі його ланки, включаючи людину. 

Дослідження "глобального електромагнітного забруднення" внесені Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я в перелік актуальних і пріоритетних для міжнародної 

спільноти. Нажаль загальноприйняті стандартизовані підходи до визначення впливу ЕМВ на 

біологічні системи відсутні. Явище бактеріальної люмінесценції може бути покладено в 

основу біосенсорної системи для тестування біологічної дії ЕМВ. Інтенсивність 

випромінювання світла люмінесцентних бактерій є інтегральним показником їх метаболізму, 

що забезпечує високу чутливість та швидкість відповіді, простоту і економічність біотестів. 

Мета роботи полягала у вивченні впливу ЕМВ на інтенсивність бактеріальної 

люмінесценції для біотестування випромінювання різних рівнів. Об’єктом дослідження були 

обрані морські люмінесцентні бактерії Photobacterium phosphoreum Sq3 ІМВ В-7071, які 

опромінювали серійними апаратами для УВЧ, НВЧ, КВЧ-терапії.  

Проведені дослідження показали, що крива залежності інтенсивності люмінесценції 

бактерій від тривалості опромінювання мала нелінійний вигляд, що свідчить про 

дозозалежний ефект дії ЕМВ. Так ЕМВ ультрависокої частоти з потужністю 15 Вт 

тривалістю 5 хв. викликало збільшення інтенсивності світіння на 26 %, а через 15 хвилин з 

початку дії ЕМВ, спостерігалось зменшення інтенсивності люмінесценції на 65% від 

початкового рівня. Збільшення середньої потужності ЕМВ до 30 Вт за тих же самих умов 

призводило до зниження інтенсивності світіння протягом всього часу опромінювання (через 

5 хвилин на 55%, а через 15 хвилин люмінесценція повністю згасала). Аналогічним чином 

змінювалась інтенсивність світіння бактерій при опромінюванні ЕМВ надзвичайно високої 

частоти. Контрольні експерименти по вивченню впливу температури на люмінесценцію 

бактерій підтвердили термічний характер дії високоінтенсивних ЕМВ. При використанні для 

опромінювання низькоінтенсивного ЕМВ крайнє високої частоті була отримана прямо 

пропорційна залежність рівня  біолюмінесценції від потужності і тривалості опромінювання. 

Отримані результати впливу опромінювання вказують на перспективність 

використання Photobacterium phosphoreum для біотестування дії різних ЕМВ як 

мікротермального так і теплового рівнів. 
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Серед заходів, що використовуються для очищення засолених ґрунтів від 

високотоксичних нафтових забруднень, важливе місце займає інтенсифікація 

мікробіологічних способів деструкції нафти/нафтопродуктів. При цьому передбачається 

активізація не лише аборигенної мікробіоти забруднених ґрунтів, але й внесення 

біопрепаратів, що містять природні сорбенти та селекціоновані солестійкі монокультури, або 

консорціуми мікроорганізмів, що діють синергетично в процесі окиснення легких і важких 

фракцій нафти. Метою роботи було створення мікробної технології біоремедіації засоленого 

ґрунту острову Зміїний. в технології були використані не тільки колекційні штами бактерій, 

але й активні деструктори нафтопродуктів, які були ізольовані із засолених 

нефтозабруднених ґрунтів і прибережної морської води острова і, відповідно, адаптовані до 

його жорстких умов. Культивування бактерій здійснювали на поживному пептонно-

мінеральному середовищі. В експериментах використовували сиру нафту з густиною 0,84 

г/см3, вихідна концентрація – 500 мг/л. Залишкову концентрацію нафти визначали через 10, 

20 та 30 діб інтегральним методом ІЧ-спектрометрії на приладі “ІКС-29” в області 2700-3200 

см-1, де спостерігаються найінтенсивніші смуги поглинання, відповідні за валентні 

коливання СН3- і СН2-груп вуглеводнів. Кінетичні дослідження показали, що 

нафтоокиснювальна здатність всіх використаних штамів мікроорганізмів та їх консорціуму 

була максимальною у перші 10 діб експозиції – ступінь біодеструкції нафти сягала 62,0-

73,0%. Зі збільшенням терміну експозиції до 20 діб залишкова концентрація нафти 

зменшувалася у 2,6-3,7 рази, а на тридцяту добу – у 5 разів у порівнянні зі вихідним рівнем. 

Найбільш висока нафтоокиснювальна активність встановлена у колекційних штамів 

Pseudomonas fluorescens ОНУ 328 і Pseudomonas maltophilia ОНУ 329, що розкладали сиру 

нафту з густиною 0,84 г/см3 та вихідною концентрацією 500 мг на 76,8-80,0%. Ці солестійкі 

штами були використані у біотехнології очищення ґрунту. технологія біоремедіації 

забрудненого нафтопродуктами засоленого ґрунту острову Зміїний передбачала 

використання агротехнічних прийомів, активізацію метаболічної активності природної 

мікробіоти ґрунтів, внесення селекціонованих солестійких нафто-окиснювальних 

мікроорганізмів, а також фіторемедіацію. Для активізації процесу деструкції нафтопродуктів, 

інтенсифікації процесів самоочищення та росту рослин було оптимізовано склад 

мінеральних та органічних компонентів, що вносили до ґрунту у процесі ремедіації. В 

процесі біоремедіації ґрунту для сидерації вперше були використані рослинні асоціації із 

місцевої острівної флори. Застосування розробленої біотехнології дозволило блокувати 

забруднення в найкоротший термін і попередити його поширення. Візуальне спостереження, 

фітоконтроль і хімічний аналіз показали, що використання нової біотехнології сприяє 

зниженню кількості нафтопродуктів у ґрунті на 85-97%. Показником відновлення родючості 

ґрунтів було швидке відновлення фауни мікроартропод, чисельності і групового складу 

ґрунтових мікроорганізмів. Це свідчить про високу ефективність і перспективність  

використання розробленої біотехнології для очищення від вуглеводнів нафти і ремедіації 

ґрунтів на о. Зміїному. Нова біотехнологія дозволяє ліквідувати нафтове забруднення 

забезпечує подальшу пролонговану дію по відновленню природних біоценозів із залученням 

і стимуляцією природних механізмів самоочищення.  
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Розвиток рослин на початкових етапах органогенезу часто лімітується відсутністю 

необхідної кількості фітогормонів. Цю потребу можна вирішити шляхом забезпечення 

проростків екзогенними фітогормонами або застосуванням мікробних препаратів, які 

містять, крім бактеріальних клітин, низку фізіологічно активних речовин. У зв'язку з тим, що 

дія фітогормонів на ріст і розвиток рослин залежить від їх концентрації, необхідне 

проведення досліджень оптимальної кількості цих речовин для проростків. Проте вирішення 

завдання потребує сучасних методів досліджень, які б характеризувалися точністю і 

швидкістю проведення аналізу. 

У 90-х роках минулого сторіччя розроблено конкурентний метод твердофазного 

імуноферментного аналізу, який дозволяє визначати вміст β-індоліл-3-оцтової кислоти (ІОК) 

та окремих цитокінінів у рослинному матеріалі [Кудоярова Г. та ін., 1986, 1990 ]. Такі тест-

системи в Україні не застосовувались, вірогідно через складність очищення та підготовки 

зразків перед аналізуванням. Останнім часом методи імуноферментного аналізу 

фітогормонів удосконалено [Блінцов А., Гусаковська М., 2000, 2002, Гусаковська М., 

Блінцов А., 2007], що дозволяє кількісно визначати вміст природних форм рослинних 

гормонів без їх попередньої очистки та хімічної модифікації. За використання зазначених 

методів нами отримано відповідні тест-системи та проведено визначення вмісту 

фітогормонів у рослинному матеріалі. 

Дослідження проводили на проростках пшениці озимої сорту Сонечко та жита 

озимого сорту Синтетик 38. Через 2, 3, 4 та 5 діб після проростання насіння оцінювали вміст 

фітогормонів у пагонах та коренях проростків. 

Відпрацьовано простий та швидкий метод пробопідготовки рослинного матеріалу 

перед імуноферментним визначенням вмісту цитокінінів, який виключає складний 

традиційний етап очищення зразка і дозволяє повністю нівелювати вплив ендогенних цукрів. 

Отримано реагенти для 3-х аналітичних систем ТІФА (одної гомологічної та двох 

гетерологічних за складовими комплексу іммобілізований антиген-антитіло) для визначення 

вмісту цитокінінів. У дослідженнях вмісту зеатину та зеатинрибозиду у проростках пшениці 

та жита застосовано гомологічну систему ТІФА на основі кон’югату овальбумін-

зеатинрибозид і зеатинрибозидспецифічної антисироватки, яка характеризується 

максимальною специфічністю насамперед до природних форм зеатину. У подальших 

дослідженнях за необхідності визначення не лише загального вмісту цитокінінів у рослинах, 

а й співвідношення вільних (активних) та зв’язаних (запасних) форм у межах цього класу 

фітогормонів, можливе застосування ще двох (гетерологічних) аналітичних систем. 

У ході досліджень визначено діапазон вмісту ендогенних фітогормонів у проростках 

рослин, що характеризують існуючі рівні їх фітогормонального забезпечення. Так, проростки 

пшениці озимої через 2 доби після проростання насіння містять 2,4 мкг/г сирої маси ІОК (з 

них у коренях – 1,4 мкг/г, у пагонах - 1,0 мкг/г) та 282 нг/г сирої маси цитокінінів (72 нг/г –у 

коренях та 210 нг/г –у пагонах), а такі ж за розвитком проростки жита озимого містять 

3,5 мкг/г сирої маси ІОК (з них у коренях – 1,9 мкг/г, у пагонах - 1,6 мкг/г) та 410 нг/г сирої 

маси цитокінінів (105 нг/г – у коренях та 305 нг/г – у пагонах). Ці показники в подальших 

дослідженнях будуть базовими при визначенні оптимальних рівнів фізіологічно активних 

речовин у проростках за використання мікробних препаратів. 
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Для виробництва ентомоїдних препаратів розроблені поживні середовища, на яких 

вирощують мікроорганізми поверхневим або глибинним способом. Головними показниками 

придатності живильних середовищ для промислового культивування штамів-продуцентів є 

стабільно висока продуктивність мікроорганізмів при рості у цих середовищах і висока 

інсектицидна активність вирощених культур. 

Мета даної роботи – за допомогою методу математичного планування експерименту 

оптимізувати кількісний склад живильного середовища для глибинного культивування 

штаму B. bassiana IBM-F-100 043. 

Вихідне живильне середовище містило наступні компоненти: зелена патока, 

кукурудзяний екстракт, K2НРО4 (двозаміщеного фосфату калію), (NH4)2SO4 (сульфат 

амонію), гумат. Оптимізація процесу включала два основні етапи. На першому етапі були 

поставлені досліди за планом повного факторного експерименту (ПФЕ) для визначення 

значимості досліджуваних факторів, напрямку і величини змін кожного з них. В основі 

планування ПФЕ 2
4
 лежала реалізація всіх можливих комбінацій досліджуваних факторів, 

кожен з яких перевіряли одночасно і незалежно один від одного на двох рівнях - верхньому 

та нижньому. При оптимізації складу середовища - це більша і менша концентрація 

компонентів середовища. Центром експерименту був середній або основний рівень, що 

представляє собою середнє арифметичне між верхнім і нижнім рівнями фактора. При 

проведенні повнофакторного експерименту встановлено, що концентрацію кукурудзяного 

екстракту та двозаміщеного фосфату калію у середовищі необхідно збільшити, зеленої 

патоки - залишити на тому ж рівні, а сульфат амонію можна вилучити зі складу середовища, 

оскільки він не був значимим для продукції бластоспор. Другий етап - процес оптимізації 

кількісного складу живильного середовища за методом крутого сходження. На цьому етапі 

основним завданням було знаходження оптимального співвідношення найбільш істотних 

(значущих) факторів на тлі постійного рівня інших. Щоб здійснити рух у напрямку градієнта 

«круте сходження», міняли значущі фактори (в даному випадку – концентрації 

кукурудзяного екстракту та двозамісного фосфату калію) пропорційно отриманим для них 

коефіцієнтам регресії з урахуванням їх знака. 

Як вихідний рівень брали середовище, склад якого відповідав центру (середньому 

рівню) факторного експерименту. На підставі проведених досліджень було встановлено, що 

круте сходження в даному випадку виявилося ефективним, оскільки, порівнюючи кращий 

результат ПФЕ 2
4
 (2,97·10

8
 бластоспор/мл) з найвищим результатом, отриманим у 

реалізованому досліді за планом крутого сходження (4,45 10
8
 бластоспор/мл), видно, що 

кількість бластоспор збільшилася майже в 1,5 рази. В результаті експерименту розроблено 

склад живильного середовища для глибинного культивування штаму B. bassiana IBM-F-100 

043 (г/л): зелена патока – 20 (1% редукуючих речовин), кукурудзяний екстракт - 38,4 (50 мг% 

амінного азоту), двозамісний фосфат калію - 0,95, гумат – 5. Інсектицидну активність 

культур мікроорганізмів визначали за відсотком загибелі личинок листоверки всеїдної 

(Archips podana). Інсектицидна активність культури, вирощеної в оптимізованому 

середовищі склала 80% загибелі (5% розчин) та 90% (10% розчин) проти 47% та 55% 

загибелі, відповідно, у вихідному неоптимізованому середовищі. Загибель комах у контролі 

не перевищувала 15%. 
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Фенольні сполуки є поширеним видом забруднення промислових стічних вод 

виробництв, пов’язаних з тепловою переробкою деревини, нафтопереробних заводів, заводів 

пластмас, штучних смол, органічних фарбників та інших підприємств. Концентрація цих 

речовин в різних стічних водах коливається в межах від 5 мг/л до 30000 мг/л. Знешкодження 

фенолвмістних стічних вод є актуальною проблемою сьогодення, особливо в умовах 

ненормованого їх скиду у технологічні накопичувачі. Найбільш екологічно безпечними на 

даний час визнані біологічні методи очищення стічних вод від фенолів, які основані на 

використанні мікроорганізмів – деструкторів цих сполук. Важливу роль у процесі очищення 

забруднених фенолом води і ґрунту відіграють актинобактерії роду Rhodococcus. 

Встановлено, що процес біодеструкції фенолу вільними клітинами родококів може 

відбуватися при його концентрації від 500 до 1200 мг/л, а іммобілізованими – при 

концентрації 2200 мг/л. 

Метою роботи був скринінг активних штамів-деструкторів фенолу для подальшого їх 

використання в очищенні забруднених фенолом середовищ. Нами досліджено здатність 

вуглеводнеокиснювальних штамів актинобактерій роду Rhodococcus, які підтримуються в 

Українській колекції мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАН України та нових ізолятів засвоювати фенол в якості єдиного джерела 

вуглецю та енергії. Культивування бактерій проводили в періодичних умовах в колбах 

об’ємом 750 мл із робочим об’ємом 100 мл на качалках при 160 об/хв., температурі 28-30ºС 

протягом 72 годин на рідкому мінеральному середовищі, при щоденному внесенні фенолу 

500 мг/л або 750 мг/л. Інокулятом слугувала суспензія клітин, вирощених на МПА протягом 

24 годин, або культура з експоненційної фази росту, вирощена на мінеральному середовищі з 

500 мг/л фенолу.  

Встановлено, що найбільш активним деструктором фенолу був штам Rhodococcus sp. 

ІМВ 5, виділений із забрудненого мастильними матеріалами ґрунту. Показано, що при 

використанні інокуляту, вирощеному на МПА, і щоденному внесенні 500 мг/л фенолу рівень 

біомаси досягав 0,8 г/л, загальна кількість засвоєного фенолу складала 1450 мг/л, що 

відповідало 91,5 % його деструкції. Збільшення щоденного внесення фенолу у середовище 

до 750 мг/л призводило до підвищення рівня вказаних параметрів. Так, біомаса клітин 

збільшилася до 1,2 г/л, а загальна кількість спожитого фенолу - до 2214 мг/л, що відповідало 

деструкції 95,5 %. Виявлено, що спосіб підготовки інокуляту також впливав на показники 

процесу деструкції фенолу: при використанні інокуляту, вирощеному на мінеральному 

середовищі з фенолом (750 мг/л) біомаса клітин складала 2,2 г/л, загальна кількість 

засвоєного фенолу дорівнювала 2247 мг/л, а деструктивна активність становила 99,6 %. 

Визначення поверхневих властивостей клітин Rhodococcus sp. ІМВ 5 показало, що в 

кінці культивування на середовищі з фенолом показник гідрофобності клітин був досить 

низьким і дорівнював 42,0 %, в цих умовах штам синтезував поверхнево-активні речовини, 

які проявляють емульгувальні властивості (індекс емульгування Е24=34,0 %) і здатні до 

утворення прямих стійких емульсій типу «масло у воді».  

Таким чином в результаті проведених досліджень відібрано активний деструктор 

фенолу, який буде використаний у подальших дослідженнях по оптимізації процесу 

деструкції фенольних сполук, і може бути рекомендований для очищення довкілля від цих 

ароматичних речовин. 
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В условиях растущей конкуренции мясоперерабатывающих предприятий особое 

внимание уделяется возможности снижения себестоимости колбасных изделий при 

гарантированном сохранении стандартного качества, что является важнейшим условием 

расширения ассортимента и увеличения объемов выпуска этого вида продукции. Одним из 

реальных путей решения этой задачи в настоящее время – это разработка и внедрение новых 

технологий, ориентированных на интенсификацию комплекса сложных биохимических 

превращений, которые протекают в мясном сырье в процессе его посола, осадки при 

производстве. Один из путей решения такой проблемы связан с биотехнологическим 

принципом модификации мясного сырья, то есть направленным регулированием хода 

биотехнологических, физико-химических и микробиологических процессов, в результате 

которых формируется структура, цвет и вкусоароматические характеристики готового 

продукта. Анализ литературных источников свидетельствует о том, что целенаправленное 

использование микроорганизмов способствует получению стабильного качества готового 

продукта. Технологическое действие микроорганизмов связано с образованием 

специфических биологически активных компонентов. В результате проведения скрининга  

культур была выбрана группа микроорганизмов, которые способны поддерживать свою 

жизнедеятельность в агрессивной среде колбасного фарша (максимальная концентрация 

соли - 10%, температурный оптимум +25С), способны продуцировать бактериоцины, а 

именно: Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus sake. 

Данные препараты выпускаются фирмой „CHR Hansen», Дания. В качестве исследуемого 

образца был выбран мясной продукт – колбаса варено-копченая, произведенная в 

лабораторных условиях по стандартной технологии.  

В качестве тест-культур использовали культуры, полученные путем выделения из 

колбасного фарша. В связи с тем, что в современных условиях получение мясного сырья  

подвержено влиянию различных эмерджентных факторов, которые влияют на 

микробиологическую стабильность продукта. Вторым этапом исследования было изучение 

влияния чистых культур выбранных микроорганизмов на выделенные из фарша 

микроорганизмы. В результате проведенного эксперимента были определены зоны 

угнетения роста тест-культур при различной концентрации добавки. В таблице показаны 

результаты исследования антибиотической активности Lactobacillus sake в отношении тест-

культур. 

Образование зоны задержки роста 

обусловлено диффузией антибактериаль-

ного вещества из носителя в питательную 

среду, на поверхности которого растет 

культура исследуемого штамма. В 

результате проведенной работы 

установлено, что наибольшую антибакте-

риальную активность проявила культура 

Lactobacillus sake. Полученные нами 

результаты являются основанием для 

исследования возможности использования Lactobacillus sake в качестве природного 

антибактериального препарата с целью увеличения сроков хранения мясных изделий. 

Название  
Концентрация, 

% 

Площадь 

ингибирования 

роста, мм
2
 

Lactobacill

us sake 

0,1 190±5 

0,15 250±5 

0,20 280±5 

0,25 340±5 

0,30 360±5 
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ФГБУН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
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В настоящее время, наибольшее применение крахмал нашёл в целлюлозно-бумажной 

промышленности в качестве наполнителя. Его применяют в текстильной промышленности, в 

адгезивах, связующих, флокулянтах, пластиках, покрытиях, пенах, клеях и модификаторах 

вязкости, а также в пищевой промышленности. Крахмал используют для получения глюкозы, 

мальтозы и мальтозной патоки, этанола, глютамата натрия. 

Мальтозу получают в результате неполного гидролиза крахмала, как в чистом виде, 

так и в виде мальтозной патоки. Мальтозная патока и мальтоза применяются в пищевой 

промышленности, особенно для изготовления продуктов детского и диетического питания, в 

пивоварении, а также в микробиологии. Широкое использование крахмала и мальтозы 

требует разработки удобных методов и устройств контроля. В последнее время для 

определения органических соединений всё большее применение находят биосенсорные 

системы анализа на основе микробных клеток. Они отличаются простотой, экономичностью 

и позволяют ускорить процедуру анализа по сравнению с традиционными методами. 

Аэробные микроорганизмы были использованы для создания лабораторных моделей 

амперометрических микробных сенсоров мембранного типа для определения мальтозы и для 

определения крахмала без его предварительного гидролиза. Основой мембранных сенсоров 

являлась микробная мембрана-рецептор, закреплённая с помощью нейлоновой сетки на 

преобразователе. Она представляла собой микробные клетки (культура-рецептор), 

иммобилизованные методом физической адсорбции на хроматографической стеклобумаге. В 

качестве преобразователя выступал кислородный электрод типа Кларка в комплекте с 

усилительной системой Ingold 5313/10. Все измерения проводили в открытой кювете с 

рабочим объёмом 5 мл при 20-22
0
С в 50 мМ K-Na-фосфатном буферном растворе (pH 7.4), 

насыщенном кислородом воздуха. 

Биосенсор регистрировал изменения в дыхании культуры-рецептора (в pА/с) в ответ 

на внесение анализируемого вещества, которое в этом случае являлось субстратом, 

активирующим дыхание клеток (субстрат дыхания). Для формирования рецептора были 

использованы покоящиеся клетки культуры-рецептора. Интенсивность дыхания покоящихся 

клеток менялась пропорционально концентрации субстрата дыхания: крахмала или 

мальтозы. 

Были сформированы три микробные мембраны на основе трёх разных культур: 

бактерий, мицелиальных грибов М1 и М2. Каждая из культур была чувствительна к 

определённому субстрату дыхания. Клетки бактерий обладали высокой чувствительностью к 

крахмалу, культура М1 – к крахмалу и мальтозе, а культура М2 проявляла высокую 

чувствительность к мальтозе и была практически нечувствительна к крахмалу. Нижний 

предел детекции крахмала в жидкой среде для биосенсоров на основе этих культур-

рецепторов составлял 10-20 мг/л. Модели работали в диапазоне концентраций крахмала 10-

1000 мг/л. Реакция биосенсора изменялась в диапазоне от 2 до 30 pА/с. Для мальтозы 

диапазон концентраций, которые можно было выявить с помощью биосенсора, составлял от 

3.4 мг/л до 3400 мг/л; реакция биосенсора при этом менялась от 5 до 320 pА/с. Таким 

образом, используя биосенсоры на основе трёх разных микробных мембран, можно было 

определять крахмал и мальтозу как при их раздельном присутствии, так и в смеси. 
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Останнім часом широко обговорюється питання про біологізацію землеробства, яке 

передбачає обмежене використання мінеральних добрив, пестицидів та широке застосування 

у рослинництві мікробних препаратів. Відомо, що мікробні препарати за багатьма 

показниками є безпечними для довкілля та мають вагомі переваги над хімічними засобами, 

які часто використовуються в технологіях отримання високих врожаїв. Особливої уваги 

заслуговують мікробні препарати стимулювальної та захисної дії, які сприяють активації 

розвитку рослин, захисту їх від фітопатогенів та підвищенню врожаю. Виходячи з вище 

сказаного, створення біопрепаратів на основі високоактивних штамів мікроорганізмів та їх 

впровадження в технологію вирощування сільськогосподарських рослин залишається 

актуальним питанням сьогодення. 

Колективом кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології створено комплексний 

біоінсектицидний препарат на основі B. thuringiensis та B. bassiana. З метою вдосконалення 

біологічних властивостей бінарного препарату проводили дослідження з його складовою 

компонентою – B. thuringiensis. Вивчали можливість інтенсифікації росту бактерій за умов 

додаткового внесення в середовище культивування бактерії метаболітів стрептоміцету, який 

синтезує комплекс екстрацелюлярних ферментів та термостабільний глікопептид – 

стимулятор росту. Порівнювали дію метаболітів, що містилися в культуральній рідині (КР) з 

дією фракції КР після 80 % насичення сульфатом амонію. Інтенсивність росту бацили 

контролювали за кількістю КУО, фіксували накопичення біомаси фотометричним та ваговим 

методом, спороутворення – мікроскопічним. 

У контрольних експериментах без додавання метаболітів, на обраних середовищах – 

Кантвела, дріжджополісахаридному (ДПС), МПБ та ферментаційному середовищі (ФС–3), 

через 48 год. культивування кількість КУО/мл збільшилась в 6,8-7,0 разів на всіх 

середовищах окрім МПБ. Виявлено, що бацили формують короткі ланцюжки по 4–6 клітин 

на середовищі Кантвела та МПБ, іноді по 10 клітин на ДПС та ФС–3. Цікавим було те, що на 

другу добу спостерігали інтенсивне спороутворення тільки на ДПС. Процес спорогенезу 

відставав на одну добу на інших середовищах. При додаванні у середовища культивування 

КР стрептоміцету в концентрації 0,01% та 0,1% показано, що найбільшу стимуляцію біомаси 

бацили забезпечила низька концентрація КР – 0,01% на двох середовищах (Кантвела і ДПС), 

рівень якої в порівнянні з контролем збільшився на 9% – 58% та 18% – 40% відповідно. 

Внесення КР до інших середовищ підвищувало кількісні показники бактерії незначно. 

Мікроскопічним аналізом виявлено, що КР сприяла прискоренню виходу спор із клітин, яке 

відбувалось на добу раніше ніж у контролі. 

Більш вагомий приріст біомаси отримали з використанням фракції S80, яку додавали до 

ДПС в концентрації 0,01 %. Фракція S80, попередньо звільнена від білка на 77 %, містила 

низькоактивні стафілолізини з рівнем активності 166,6 ± 19,2 од/мл, що було нижче 

активності ензимів у КР на 90 %. Фракція у порівнянні з дією КР збільшувала кількість 

КУО/мл на 10 %, біомаси за фотометричним та ваговим методами на 9% і 7%.  

Отже, отримані експериментальні дані про стимулювання росту B. thuringiensis та 

прискорення виходу спор із клітин метаболітами стрептоміцету дасть змогу вдосконалити 

біологічні властивості інсектицидного препарату та зробити його більш універсальним у 

боротьбі зі шкідниками рослин. 
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Ключовим елементом реформування системи технічного регулювання є приведення 

системи акредитації в Україні у відповідність з вимогами Європейської асоціації з 

акредитації. У 2001 році було прийнято Закон України “Про акредитацію органів з оцінки 

відповідності”. У відповідності до цього Закону в 2002 році Міністерство економіки 

створило Національне агентство з акредитації України.  

Основними функціями Агентства є акредитація органів з оцінки відповідності (ООВ) та 

контроль за відповідністю акредитованих органів вимогам акредитації. Акредитація - це 

процедура, у ході якої національний орган з акредитації засвідчує компетентність юридичної 

особи чи відповідного ООВ виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, 

сертифікацію, контроль). 

Акредитація лабораторій мікробіологічного профілю може проводитися за  

стандартами: ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 “Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій” та ИСО 15189 “Медицинские лаборатории – 

Требования к качеству и компетентности”. До стандарту ISO/IEC 17025:2006 існує 

доповнення ЕА 04/10, яке містить конкретні вказівки щодо акредитації лабораторій, які 

займаються мікробіологічними випробуваннями. Вказівки, наведені у цьому документі 

можуть також використовуватися для допомоги в отриманні реєстрації за іншими 

стандартами якості, такими як: Належна лабораторна практика (GLP), Належна 

мікробіологічна практика (GМP), Належна клінічна практика (GСP).  

Випробувальна лабораторія (ВЛ) повинна встановлювати, впроваджувати і 

підтримувати систему управління якістю відповідно до галузі (сфери) її діяльності. 

При розробці системи управління якістю ВЛ мікробіологічного профілю повинна 

особливу увагу приділяти таким аспектам: мікробіологічні випробування повинні проводити 

досвідчені особи з вищою освітою в області мікробіології або еквівалентною освітою, або під 

їх наглядом; якщо ВЛ надає у звітах висновки та тлумачення результатів випробувань, така 

робота повинна виконуватися уповноваженим персоналом; у ВЛ повинні бути враховані 

специфічні вимоги до приміщень та умов довкілля, вона має бути влаштована таким чином, 

щоб мінімізувати ризики перехресного забруднення; валідація методів мікробіологічного 

випробування повинна відображати фактичні умови випробування; необхідно встановити 

окремі компоненти невизначеності та продемонструвати, що вони знаходяться під 

контролем; як елемент своєї системи якості, лабораторія повинна здійснювати 

документально оформлену програму технічного обслуговування, калібрування та перевірки 

експлуатаційних характеристик власного устаткування (вказівки щодо технічного 

обслуговування устаткування наведені у ISO 7218). 

Контроль якості складається з усіх процедур, що здійснює лабораторія для 

безперервної оцінки власної роботи. Основна його мета полягає у забезпеченні послідовності 

щоденних результатів та їх відповідності встановленим критеріям. ВЛ повинні регулярно 

брати участь у схемах перевірки професійного рівня, які використовують відповідні матриці 

і відповідають обсягу акредитації лабораторій.  
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Известно, что эффективность ведения промышленного птицеводства напрямую 

зависит от качества кормов и от степени защищенности птицы от разного рода инфекций. 

Одним из перспективных направлений в области профилактики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных и птиц является применение пробиотиков – препаратов на 

основе живых культур микроорганизмов, в том числе и на основе спорообразующий 

бактерий р. Bacillus. Высокая эффективность бацилл обусловлена комплексом свойств – 

антагонистической и ферментативной активностями, иммуностимулирующим действием, 

безопасностью для макроорганизма. Однако вышеуказанные бактерии не обладают 

антивирусной активностью, что снижает их иммуностимулирующий эффект.  

Целью настоящего исследования является разработка технологии получения 

пробиотической субстанции на основе спорообразующих бактерий р. Bacillus с 

антимикробной и противовирусной активностями для промышленного птицеводства.  

Проведен скрининг штаммов бактерий – естественных обладателей желудочно-

кишечного тракта кур, по антимикробной активности к патогенным и условно-патогенным 

микроорганизмам Escherichia, Staphylococcus, Streptococcus и ферментативной активности 

(амилазной, протеазной, целлюлазной, ксиланазной). В ходе данного исследования отобраны 

2 культуры, перспективные в качестве пробиотических и по своим свойствам не уступающие 

мировым аналогам, в частности бактериям B.subtilis ВКПМ-4579 В-315 – основы препарата 

Субалин. В соответствии с морфологическими и физиолого-биохимическими свойствами, а 

также на основании ПЦР-анализа нуклеотидных последовательностей 16S рРНК культуры 

идентифицированы как Bacillus amyloliquefaciens и Bacillus subtilis. 

Используя методы генетической инженерии, были получены рекомбинантные 

пробиотические штаммы, содержащие ген куриного α-интерферона.  

Отработана технология глубинного культивирования грамположительных INF+ 

пробиотических бактерий в колбах, на качалке и в лабораторном ферментёре АНКУМ-2М, 

объемом 10 л. Бактерии выращивали на глюкозо-солевой среде Spizizen, модифицированной 

среде Мейнелла. Варьировали температуру культивирования (30, 35
0
С) и режимы аэрации 

(0,7-1,3 л воздуха на 1 л среды в минуту) при скорости перемешивания 200±20 об/мин.  

Экспериментально установлено, что оптимальные условия для роста и синтеза 

антимикробных метаболитов грамположительными INF+ пробиотическим бактериями р. 

Bacillus достигаются при pH 7, температуре 35
0
С, уровне аэрации 1,0 и 1,3 л/л·мин., скорости 

вращения мешалки 200±20 об/мин на глюкозо-солевой среде Spizizen или на 

модифицированной среде Мейнелла с мелассой (3%) в качестве источника углерода. Анализ 

результатов ПЦР, проведенной с использованием праймеров для амплификации гена 

куриного α-интерферона, подтвердил его присутствие в рекомбинантных штаммах 

спорообразующих бактерий после их глубинного культивирования. 

По результатам исследований разработана лабораторная технология получения 

пробиотической субстанции на основе спорообразующих бактерий рода Bacillus с 

антимикробной и противовирусной активностью для промышленного птицеводства. 
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Проблема очистки навколишнього середовища у місцях з високим вмістом солей від 

нафтових забруднень набуває все більших масштабів у зв’язку з обмеженістю можливостей 

використання для цих проблем механічних і фізико-хімічних методів очистки. У зв’язку з 

цим увагу екологів привертає біологічний метод очистки від нафтових забруднень. Метод 

базується на використанні солетолерантних мікроорганізмів здатних утилізувати  вуглеводні 

нафти як єдиного джерела вуглеводнів.  

Метою даної роботи було визначення нафтоокиснювальної активності 

солетолерантних чорноморських бактерій і дріжджів. Виділення мікроорганізмів 

здійснювали з поверхневого шару води (0-5 см) акваторій острова Зміїний та Одеської 

затоки. Для перевірки здатності до утилізації ряду субстратів (нафта, дизельне пальне, 

флотський мазут, керосин, моторне масло літнього та зимового зразків) було відібрано 5 

штамів бактерій і 5 штамів дріжджів. Бактерії були ідентифіковані як Pseudomonas mallei 

ZJ1, Aeromonas hydrophila ZK, Pseudomonas stutzeri ZM, Aeromonas veronii OL та Bacillus 

brevis ZJ2. Дріжджі були ідентифіковані як Candida sp. f1, Candida tropicalis m1.1, Pichia sp. 

g1.1, Trichosporon sp g2.1, Trichosporon sp. k4. Мікроорганізми вносили у вигляді 

монокультур або асоціацій різних штамів в морське калій-дріжджове середовище з добавкою 

як єдиного джерела вуглецю 1% відповідного субстрату. Мікроорганізми культивували на 

шейкері «Biorad» (з частотою 95-100 об/хв.) впродовж 10-30 діб за температури 22
0
С.  

В результаті досліджень встановлено, що найбільшою здатністю утилізувати 

нафтопродукти володів штам Pseudomonas mallei ZJ, ізольований з акваторії о. Зміїний. На 

30-й день експерименту цей штам призводив до повної деструкції всіх вуглеводневих 

субстратів за виключенням флотського мазуту, що пояснюється його високою густиною та 

вмістом асфальтенових сполук. Штами Bacillus brevis ZJ та Aeromonas hydrophila ZK також 

приводили до деградації плям нафти та її похідних, однак деструктивна активність була 

нижчою, ніж у випадку з Pseudomonas mallei ZJ. Штами Aeromonas veronii OL та 

Pseudomonas stutzeri ZM не розкладали більшість субстратів, або розкладали слабо, тобто 

виявилися найменш активними деструкторами. у разі використання асоціації усіх 

досліджених штамів морських бактерій деструктивна активність по відношенню до нафти та 

її похідних підвищувалася. Штами дріжджів вже на 3 добу культивування викликали зміну 

кольору нафти від темно-коричневого до світло-коричневого, при цьому нафтова плівка 

руйнувалася, і нафта перетворювалася на дрібнодисперсну суспензію. Через 10 днів 

інкубування ІЧ-аналіз показав, що найбільш активними деструкторами були штами 

Trichosporon sp. g2.1 і Trichosporon sp k4, що приводили до зниження вмісту  нафтопродуктів 

відповідно на 76% і 48%, відповідно.  

Таким чином, вперше з акваторії острова Зміїний виділено морські дріжджі, які здатні 

активно утилізувати нафту і нафтопродукти в суспензійний культурі і можуть бути 

використані при створенні мікробних препаратів призначених для ліквідації нафтових 

розливів. 

Дослідження проведені в рамках виконання держбюджетної теми № 508, яка 

фінансується МОН України. 
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Грибівництво є однією з галузей народного господарства України і багатьох країн 

світу, яка в останні десятиріччя стрімко розвивається: обсяги виробництва грибів 

збільшуються щорічно в кілька десятків разів. Основними причинами недобору врожаю 

грибів є недостатній рівень технологічного забезпечення виробництва посадкового матеріалу 

та слабкий рівень організації системи захисту від шкідників та хвороб. До ефективних 

екологічно-чистих засобів захисту рослин від комах-шкідників відносяться мікробіологічні 

методи. Представники роду Bacillus є одними з найбільш відомих ентомопатогенних 

бактерій, які утворюють кристалоподібні ентомоцидні токсини, тому є одним з природних 

регуляторів чисельності комах-шкідників і використовуються в усьому світі в якості 

біологічних інсектицидів. Проведені нами попередні дослідження показали, що наявні в 

країнах СНД ентомопатогенні бактеріальні препарати не ефективні проти комах-міцетофагів 

– шкідників їстівних та лікарських грибів. 

У зв’язку з цим метою роботи був пошук активних штамів розробити технологію 

промислового виробництва і використання інсектицидного біопрепарату проти Brаdysia 

ріlistriata – основного шкідника грибів в Україні. В результаті проведених досліджень 

розроблено технологію культивування грибного комарика, методику визначення ларвіцидної 

активності бактерій та отримано штам Bacillus thuringiensis ОНУ 15 до цього міцетофага. 

Проведені дослідження патогенності, токсигенності, цитотоксичності, генотоксичності in 

vivo (на лабораторних тваринах), in vitro (на культурах клітин людини і тварин) та у тесті 

Еймса що до штаму Bacillus thuringiensis ОНУ 15 показали його біологічну безпеку. 

Розроблено технологію отримання посівного міцелію лікувальних грибів Ganoderma lucidum 

і Auricularia auricular з використанням вітчизняних субстратів. З використанням методу 

математичного планування оптимізовано склад поживного середовища для культивування 

штаму B. thuringiensis ОНУ 15, що сприяє максимальному підвищенню врожайності біомаси 

та ентомопатогенного споро-кристалевого комплексу. Створено експериментальну базу з 

виробництва мікробних препаратів різного призначення, що включає сучасне 

високотехнологічне обладнання, у тому числі: шейкери–інкубатори New Brunswick Scientific 

Incubator Shaker INNOVA 44 і New Brunswick Scientific Incubator Shaker INNOVA 40 (США), 

ферментер New Brunswick Scientific BioFlo® 310 (США), проточну центрифугу Thermo 

Scientific Sorvall Stratos (Німеччина), ліофільну сушарку Telstar LyoQuest 80 (Іспанія), камеру 

заморожування 400 л. t - 86
0
C (Chest Freezers HFU 486 TOP) Thermo Scientific, (Німеччина).  

Розроблено технологічний регламент експериментального виробництва рідкої та сухої 

форми біопрепарату та технологію його використання для захисту їстівних та лікарських 

грибів від комах-шкідників. Дослідно-промислові випробування нової біотехнології в 

грибівницьких господарствах Одеської області показали її високу економічну ефективність – 

можливість підвищення урожайності екологічно чистої продукції  їстівних грибів.  

mailto:v_ivanit@ukr.net
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Актуальною проблемою в рослинництві є збільшення урожаїв сільськогосподарських 

культур, отримання високоякісної продукції, максимальне збереження і підвищення 

родючості ґрунтів, охорона навколишнього середовища. Перспективними екологічно 

безпечними заходами щодо поліпшення кореневого живлення рослин та біоконтролю 

фітопатогенів і шкідників є застосування мікробних препаратів на основі живих культур 

мікроорганізмів, органічних сполук, фітогормонів на основі рослинних екстрактів  тощо. 

У практиці сільського господарства, в переважній більшості, використовувались 

моноштамові мікробні препарати. Відомо, що в природі мікроорганізми існують і 

функціонують в умовах тісної взаємодії. Асоціації мікроорганізмів здатні забезпечити більш 

суттєвий та стабільний вплив на розвиток рослин (Злотников А.К.,1998; Патика В.П. и др., 

2003). Власний досвід сумісного застосування мікробних препаратів різної функціональної 

дії показав їх ефективність, яка визначалась в прибавці урожаю озимої пшениці, ячменю, 

кукурудзи та інших культур до 25% і більше. Отже у технології виробництва мікробних 

препаратів актуальною залишається проблема створення асоціації мікроорганізмів in vitro і 

розробка комплексу мікробних препаратів на її основі.  

Метою даної роботи було розробити технологію отримання  комплексного мікробного 

препарату для зернових культур. 

Досліджували штами бактерій колекції відділу мікробіології ІСГ Криму НААН з 

азотфіксувальною (Rhizobium radiobacter 204), фосфатмобілізівною (Enterobacter 

nimipresuralis 32-3), біопротекторною (Paenibacillus polymyxa П) функціональною 

спрямованістю, як компоненти поліштамових комплексних препаратів під зернові культури. 

Підбір штамів для сумісного культивування базувався на забезпеченні рослин біогенними 

елементами живлення (NPK) та біоконтролі фітопатогенів.  

Попередні дослідження показали відсутність антагонізму штамів один до одного. За 

умов сумісного глибинного періодичного культивування трьох штамів,  титр P. polymyxa П 

збільшився на 30% в порівнянні з кількістю колонієутворюючих одиниць (КУО) в препараті 

біополіцид на його основі. У двохштамових композиціях P. polymyxa П з R. radiobacter 204 і 

P. polymyxa П з E. nimipresuralis 32-3 відмічено збільшення КУО штаму П відповідно на 33 і 

19% у порівнянні з монокультивуванням цієї культури. Виявлено, що при сумісному 

періодичного культивуванні двох штамів оптимальним є засів поживного середовища 5% 

інокуляційних культур із якої 3% складає R. radiobacter 204 або E. nimipresuralis 32-3 і 2% - 

P. polymyxa П. 

В лабораторних умовах відмічено позитивний вплив комплексу препаратів на посівні 

якості насіння  пшениці озимої.  

Таким чином показано, що на даному етапі досліджень, розроблено елементи 

технології отримання поліштамового комплексного мікробного препарату під зернові 

культури. 

mailto:irina.kameneva.7@mail.ru
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В последнее время все большее внимание уделяется разработке пробиотиков, в состав 

которых входят сразу несколько микроорганизмов, принадлежащих к различным родам и 

видам. Хотя большинство бактерий, обладающих пробиотическими свойствами, являются 

представителями семейств Lactobacillus и Bifidobacterium, то их недостаточный антагонизм в 

отношении некоторых патогенных бактерий и грибов, а также неблагоприятная 

экологическая обстановка, привела к снижению их лечебного воздействия и к увеличению 

использования дополнительных спорообразующих бактерий, в основном из рода Bacillus. 

Антагонизм в отношении широкого круга патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов и самостоятельная элиминация из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

представляет производство лечебно-профилактических препаратов из пробиотических 

бацилл особенно перспективным. 

-глюкан представляет собой пребиотик углеводной природы, который кроме 

стимулирующей функции кишечника, обладает защитной способностью по отношению к 

нормальной его микрофлоре, т.е. выполняет функцию инкапсулирующего агента, 

способствуя преодолению физиологических барьеров организма и доставляя их в 

необходимые участки пищеварительной системы. Таким образом, получение 

синбиотического препарата, состоящего из мультиштамма Bacillus coagulans, 

р. Lactobacillus, р. Bifidobacterium и преобиотического углевода -глюкана, позволяет 

наиболее эффективно имплантировать микроорганизмы-пробиотики в желудочно-кишечный 

тракт хозяина и стимулировать его собственную микрофлору. Кроме того гидролизаты – 

экстракты ячменной муки являются хорошей основой питательной среды для 

культивировании Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Bacillus coagulans. 

В качестве питательной среды для культивирования Lactobacillus acidophilus-Ep-

317/402, Bifidobacterium bifidum-1, Bacillus coagulans-БМ-80 использовали стерильный 

гидролизат ячменя, полученный путем клейстеризации водной суспензии муки ячменя 

сортов «Вакула» и «Водограй» с последующим ферментативным гидролизом, инактивацией 

ферментов и центрифугированием для отделением осадка от надосадочной жидкости.  

Ферментативный гидролиз проводили амилолитическими ферментами – -амилазой 

(Васillus subtilis) (С=0,005%, ГМ=12), глюкоамилазой (Аspergillus awamori) (С=0,0005%, 

ГМ=14) и протеазой (Васillus subtilis) (С=0,025%, ГМ=16), при рН=5, t=55
0
С, =30 мин. 

На начальном этапе в питательную среду на основе гидролизата ячменной муки и 5%-

го раствора соевого белка вносили 1,0% суточную культуру Bifidobacterium bifidum и 

осуществляли культивирование в течение 16 часов. Затем вносили суточные культуры 

Lactobacillus acidophilus и Bacillus coagulans в количестве 1,0 %. Полученную 

синбиотическую БАД, содержащую 3 вида микроорганизмов, подвергали ряду 

микробиологических исследований, в результате которых было доказано, что при 

совместном культивировании микроорганизмов число Lactobacillus acidophilus увеличилось 

с 6,0·10
7
 КОЕ/см

3
 до 0,5·10

8
 КОЕ/см

3
, Bifidobacterium bifidum – с 2,0·10

9
 КОЕ/см

3
 до 

4,0·10
9
 КОЕ/см3, Bacillus coagulans – с 7,0·10

9
 КОЕ/см

3
 до 7,5·10

9
 КОЕ/см

3
.  
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Лектини – вуглеводзв'язувальні білки, притаманні всім живим об’єктам, де відіграють 

фундаментальну роль в процесах вуглевод-білкового розпізнавання. Лектини відрізняються 

широким спектром біологічної дії, яка базується на структурно-функціональній 

гетерогенності цих молекул. Багаторічні дослідження сіалоспецифічного лектину Bacillus 

subtilis на прикладі штама-продуцента ІМВ В-7014 із застосуванням технології 

ізоелектрофокусування виявило гетерогенність лектинових субстанцій. Під дією постійного 

електричного струму вони розділились на окремі компоненти, які відрізнялись за фізико-

хімічними та біологічними властивостями. Виявилось, що у репараційно-дефектних мутантів 

B. subtilis загальний рівень продукування позаклітинного сіалоспецифічного лектину 

змінюється від деякого підвищення (recA), до повної втрати у мутанта recP. У зв’язку з цим 

постає проблема дослідження генетичної основи продукування лектинів та їх ізоформ, що 

сприятиме розумінню фізіологічної ролі цих біологічно активних речовин та механізмів їх 

дії. В нашій попередній роботі за допомогою рекомбінантних плазмід було одержано 

мутанти B. subtilis, які містили послідовність Alu-повтору геному людини, для якого 

припускають важливу регуляторну роль. Мутанти виявляли високу адаптивність до 

несприятливих умов вирощування і демонстрували суттєві порушення процесів росту та 

контактного гальмування. Це проявлялось за формуванням колоній-гігантів, які згідно 

мікроскопічних досліджень складались з гетерогенних за розмірами клітин.  

Метою роботи було дослідження зв’язку між порушенням ростових характеристик 

типового Alu-інтегранта B. subtilis та його здатністю до продукування позаклітинних 

лектинів, які можуть бути причетними до регуляції ростових процесів. Об’єктами 

дослідження були: стандартний штам B. subtilis Lys-42 (контроль) та похідний від нього 

мутант ІМБГ 187-31 з колекції відділу генетики людини ІМБГ НАН України. 

Дотримувались розроблених раніше умов культивування. Лектинову активність 

визначали за реакцією гемаглютинації, вуглеводну специфічність – за пригніченням 

гемаглютинації в присутності вуглеводів. Електрофоретичний аналіз білків проводили у 

системі ПААГ-ДСН за Леммлі. Для аналізу отриманих денситограм застосовували 

програму TotalLab v 2.01.  

Дослідження продукування позаклітинних лектинів у динаміці росту виявило певні 

міжштамові відмінності. Загалом підйоми лектинової активності відповідали трьом пікам, які 

у дослідного штаму відрізнялись дещо затриманою появою у часі. Дослідження вуглеводної 

специфічності позаклітинних лектинів виявило як спільні риси, так і суттєві відмінності: 

крім сіалоспецифічного лектину у мутанта з’являється компонент із специфічністю до D-

галактози та N-ацетил-D-галактозаміну. Порівняльне дослідження білків зв’язаної форми 

виявило дві мажорні білкові зони з молекулярною масою 55 і 42 кДа. Характерно, що вихід 

білка 42 кДа. був у мутанта в 2,5 рази більшим, порівняно з контролем. За своїми 

молекулярними характеристиками цей білок нагадує димер відомого сіалоспецифічного 

лектину B. subtilis ІМВ В-7014 з Mm субодиниці близько 20 кДа. Показано, що у мутанта B. 

subtilis з порушеннями росту змінюється динаміка продукування позаклітинних лектинів і 

спектр їх вуглеводної специфічності. Поява нової вуглеводної специфічності до галактози 

свідчить про вплив мутації на поліморфізм лектинів і можливу індукцію нової форми за 

наявності в геномі бактерії регуляторної послідовності геному людини –  Alu-повтору. 



Секція 5: «Мікробні біотехнології, біоремедіація» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 387 

ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВНЕКЛЕТОЧНОГО 

ЛЕКТИНА САПРОФИТНОГО ШТАММА BACILLUS SUBTILIS ИМВ В-7014 
 

Кистень А.Г, Коваленко Э.А., Гетьман Е.И., Скроцкий С.А., Зырянова Л.Ф., 

Подгорский В.С. 
 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, 

ул. Заболотного 154, Киев, 03680, Украина, 

E-mail: akisten@yandex.ru 
 

Лектины представляют собой гетерогенную группу белков, которые способны 

избирательно и обратимо связывать углеводы, не вызывая изменения их химической 

структуры. Многолетние исследования сотрудников Института микробиологии и 

вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины посвящены изучению лектинов 

сапрофитных спорообразующих аэробных бактерий рода Bacillus. Данные лектины 

представляют собой термостабильные, металлонезависимые гликопротеины с мМ в районе 

40-50 кДа, устойчивые к действию рН, детергентов и длительному хранению; они являются 

индукторами синтеза природного гамма-интерферона, активным ингибиторами адсорбции и 

репродукции вирусов гриппа, герпеса, гепатита C и ВИЧ, обладают селективным 

воздействием на опухоли различного генеза. Для получения антивирусного препарата на 

основе внеклеточного сиалоспецифичного лектина штамма ИМВ В-7014 разработан способ, 

включающий периодическое культивирование данного штамма в лабораторных ферментерах 

на полусинтетической минеральной среде. Питательная среда для выращивания продуцента 

содержит углевод – галактозу или глюкозу, сульфат аммония либо мочевину, дрожжевой 

экстракт, сульфат магния, одно- и двухзамещенный фосфат калия, хлористый натрий и соли 

микроэлементов. 

Процесс выращивания продуцента в лабораторных ферментерах сложен ввиду 

обильного вспенивания культуральной жидкости. Применение химического пеногасителя 

для контроля пенообразования нецелесообразно по причине существенного снижения 

специфической активности лектина, вероятно, в результате его частичного связывания с 

молекулами пеногасителя. В связи с этим, культивирование штамма В-7014 ведут в режиме, 

исключающем унос пенного слоя за пределы ферментера: удельном расходе воздуха 0,1 

оборотов·мин
-1

 и частоте вращения мешалки 350-400 оборотов·мин
-1

. С другой стороны, за 

счет установки турбин большего размера достигается значительное возрастание 

интенсивности кругового движения культуральной жидкости и формирование воронки, 

засасывающей пенный слой в зону вращения лопастей, где он частично разрушается. 

Процесс выращивания продуцента ведут до получения максимальных значений титра 

реакции гемагглютинации (РГА) культуральной жидкости (18-21 час). В дальнейшем 

лектинсодержащую культуральную жидкость нагревают до 70
0
С в течение 30 минут с 

последующим охлаждением до 15
0
С для коагуляции и последующего удаления 

термолабильных белков. Биомассу и коагулированные термолабильные белки отделяют 

сепарированием. Культуральную жидкость, освобожденную от биомассы и коагулированных 

термолабильных белков, подвергают концентрированию в 5 раз путем выпаривания под 

разрежением. При помощи ультрафильтрации из сконцентрированной культуральной 

жидкости отделяют низкомолекулярные (менее 10 кДа) и высокомолекулярные (свыше 

100кДа) примеси. 

Стерилизацию концентрированного и очищенного от примесей жидкого препарата 

лектина осуществляют стерилизующей фильтрацией. Затем полученный стерильный жидкий 

препарат лектина разливают в стерильные емкости и подвергают сублимационному 

высушиванию с соблюдением правил асептики. Емкости с высушенным препаратом лектина 

герметично укупоривают. 
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Микроэлементы – это группа химических элементов, которые содержатся в растении 

в очень малых количествах, в пределах 10
-3

–10
-12

%. Большинство из них необходимы 

организму в обмене веществ (Fe, Zn, Mn, Cu, Co и др.), некоторые условно необходимы (Sr, 

Cd, Ti, Cr и др.), роль других не установлена (Cs, Al, Pb и др.). Однако все они могут стать 

токсичными при накоплении в биосфере и организме в определенных количествах. 

Применение на виноградниках больших количеств пестицидов и минеральных удобрений 

может привести к загрязнению почв и виноградного растения этими элементами. Ранее 

установлено, что использование сидератов на винограднике способствует снижению 

содержания остатков пестицидов и тяжелых металлов (ТМ) в почве (Воробьева, Волкова, 

2010). Нами установлено также, что бактерии, вносимые в почву с микробными препаратами 

(МП), способны снижать содержание подвижных форм ТМ в почве (Чайковская и др., 2011). 

В нашу задачу входило изучить совместное влияние задернения междурядий многолетними 

травами и внесения МП в ризосферу на содержание подвижных форм Cu, Zn, Pb и Cd в почве 

и виноградном растении. В полевом опыте на винограде Мускат белый, подвой Шасла х 

Берландиери 41Б испытывали влияние МП: Диазофита (Д), Фосфоэнтерина (ФЭ) и 

Комплекса микробных препаратов (КМП), состоящего из смеси равных количеств Д, ФЭ и 

Биополицида, как на фоне черного пара, так и при задернении междурядий смесью 

многолетних трав (райграс + люцерна). Контроль – черный пар без применения МП. Почва – 

лугово-аллювиальная карбонатная на глинистом аллювии. 

Установлено, что в почве контроля содержание подвижных форм элементов 

составляло убывающий ряд Cu>Pb>Zn>Cd и по меди не превышало 0,5–0,9 ПДК, по другим 

элементам было значительно ниже ПДК. Задернение междурядий мало влияло на 

содержание Zn и Cd, но несколько снижало содержание Cu и увеличивало – концентрацию 

Pb в почве. Применение МП снижало содержание Cu и Zn в почве, но способствовало 

некоторому накоплению Pb (в пределах ПДК). При использовании ФЭ на фоне задернения 

содержание Zn в почве увеличивалось, что может иметь положительное действие при 

дефиците этого элемента в карбонатной почве. Содержание Pb при этом несколько 

снижалось, но было выше контроля. В листьях винограда в контроле происходило биогенное 

накопление Cu (в 5,8 раза), Zn (в 23,7 раза) и Cd (в 3,8 раза) по сравнению с почвой. 

Содержание Pb в листьях было ниже, чем в почве на 22%. По содержанию в листьях 

элементы расположились в следующий ряд Zn>Cu>Pb>Cd. Задернение способствовало 

существенному снижению содержания Cu и Cd и некоторому накоплению Pb в листьях. 

Применение МП и особенно ФЭ на фоне задернения  привело к наибольшему снижению 

всех изученных ТМ в листьях винограда. В ягодах содержание Cu, Zn и Pb было ниже, чем в 

почве и составляло следующий убывающий ряд Cu>Zn>Pb, Cd отсутствовал. Задернение и 

применение МП способствовало увеличению содержания Cu и Zn в ягодах в пределах 

оптимального. Применение Диазофита на фоне задернения существенно снижало 

содержание Pb в ягодах.  

Таким образом, внесение МП в ризосферу винограда на фоне задернения снижало 

содержание ТМ в почве и препятствовало транслокации их в ягоды. Наибольшим 

экологическим эффектом отличались биоагенты ФЭ и Диазофита. 
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Одним з найбільш ефективних та екологічно безпечних методів захисту рослин від 

хвороб є використання препаратів, створених на основі PGPR-штамів – ризосферних 

бактерій, що стимулюють розвиток рослин. Особливе місце серед ризосферних бактерій 

займають види Pseudomonas, біологічний контроль яких над фітопатогенами є результатом 

комплексної дії різних механізмів, зокрема, синтезу антибіотичних сполук. Препарати на 

основі псевдомонад успішно застосовують для захисту від кореневих та листкових інфекцій 

пшениці, картоплі, капусти, сої та інших сільськогосподарських культур. В той же час 

препарати на основі цих бактерій іноді характеризуються дією тільки на певну групу 

фітопатогенів – збудників грибних, вірусних чи бактеріальних захворювань. Тому пошук 

штамів-антагоністів, активних проти представників не тільки фітопатогенних бактерій, але й 

грибів, та створення на їх основі біопрепаратів для захисту рослин залишається важливим 

завданням сектору сільськогосподарської біотехнології.  

Об’єкт дослідження – штам Pseudomonas fluorescens 2303 з колекції відділу анти-

біотиків Інституту мікробіології і вірусології НАН України. Дослідження антагоністичної 

активності щодо фітопатогенних грибів проводили у чашках Петрі на картопляно-

глюкозному агарі, використовуючи такі тест-штами грибів з колекції відділу антибіотиків 

ІМВ НАНУ: Fusarium graminearum 08G, F. poae 09G, F. solani 11Z, Bipolaris sorokiniana 10Z, 

Pythium sylvaticum 11Z, Gaeumannomyces graminis var. tritici 10Z. Розраховували індекс 

пригнічення росту тест-штамів грибів відповідно до методики B.H. Ownley et al (1992). 

Аналіз культуральної рідини штаму P. fluorescens 2303 проводили хромато-мас-

спектрометричним методом на хроматографі Agilent 1200 (детектор Agilent G1956B) на 

колонці Ascentis RP-amide C18 в градієнтному режимі в системі метанол-вода.  

Штам P. fluorescens 2303  виявився активним антагоністом щодо всіх досліджуваних 

видів фітопатогенних грибів. Значення індексу пригнічення знаходилися в діапазоні 39,2–

51,8% (активними продуцентами сполук антифунгальної природи  вважаються штами зі 

значенням індексу пригнічення не менше 25%). Найбільшим індексом пригнічення – 51,8% – 

відзначався даний штам по відношенню до збудника офіобольозної кореневої гнилі пшениці 

G. graminis var. tritici 10Z. За даними HPLC-аналізу встановлено, що штам P. fluorescence 2303 

характеризується біосинтезом феназин-1-карбонової кислоти, яка відіграє важливу роль у 

функціонуванні псевдомонад і впливає на конкурентоздатність цих бактерій в ґрунтах, 

пригнічуючи розвиток ряду фітопатогенів. В той же час відомо, що феназини майже не діють 

на ооміцети, зокрема на P. sylvaticum, а фунгіцидна дія P. fluorescence 2303 на цей фітопатоген 

була високою. Існують також дані, що на ооміцети діють похідні піролу, зокрема піролнітрин 

– один з найбільш активних антифунгальних компонентів, що синтезується псевдомонадами. 

Виходячи з цього, нами була перевірена і встановлена наявність в культуральній рідині P. 

fluorescens 2303 сполуки, молекулярна маса якої (257 а.о.м.) співпадала з масою піролнітрину. 

Таким чином, штам P. fluorescence 2303 виявився активним антагоністом по 

відношенню до фітопатогенних грибів F. graminearum, F. solani, F. poae, B. sorokiniana, P. 

sylvaticum та G. graminis var. tritici. Хромато-мас-спектрометричним аналізом культуральної 

рідині штаму встановлена наявність феназин-1-карбонової кислоти і піролнітрину – 

антибіотичних сполук, продуценти яких широко використовуються для біоконтролю хвороб 

сільськогосподарських культур.  
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Використання мікробних препаратів (МП) в агротехнологіях вирощування 

сільськогосподарських культур є одним із важливих аспектів біологізації землеробства 

(Патика В.П. та ін., 2003; Волкогон В.В. та ін., 2006). Проте до цього часу питання 

поєднаного застосування мінеральних добрив і МП в агротехнології вирощування пшениці 

озимої за умов півдня України не вивчалося і дослідження в цьому напрямку є актуальними.  

Мета наших досліджень полягала у визначенні впливу поєднаного використання МП 

та мінеральних добрив (нітроамофоска) на якісні показники зерна при вирощуванні пшениці 

озимої в ґрунтово-кліматичних умовах Криму. Для передпосівної бактеризації насіння 

використано МП на основі фосфатмобілізувальних бактерій (Поліміксобактерин, 

Фосфоентерин). Польові досліди проведено в 2008-2010 рр. на експериментальному полі 

Кримського агропромислового коледжу (Сімферопольський р-н, АРК). Ґрунт ділянки – 

чорнозем південний карбонатний, агрохімічна характеристика: вміст гумусу 2,5%, рухомих 

форм азоту – 5,3мг/100г та фосфору – 3,2мг/100г, обмінного калію – 25,0 мг/100 г ґрунту, рН 

водного витягу 7,0-7,2. Пшеницю (сорт Фантазія одеська) вирощували на фонах: без 

удобрення та з внесенням нітроамофоски з розрахунку Р30, Р60, Р90. Площа ділянки 2100 

м2, повторність чотирикратна. 

Отримані результати свідчать про те, що найбільш раціональним є поєднання 

бактеризації та внесення добрив з розрахунку Р30: врожайність зерна пшениці озимої в 

середньому за три роки зростала на 31 – 37 % проти контролю. Серед показників якості зерна 

пшениці особливе значення має вміст в ньому білка та клейковини, які визначають 

хлібопекарські властивості зерна – найбільш важливі господарсько-цінові ознаки сорту. 

Встановлено, що поєднане використання МП та мінеральних добрив з розрахунку Р30 

сприяло зростанню вмісту білка в зерні пшениці до 12,5-13,7 %, а клейковини – до 28,0-31,7 

% проти 9,9 % і 19,2 % на контролі відповідно. Велике значення для оцінки якості харчового 

зерна має амінокислотний склад білків, особливо вміст незамінних амінокислот. Результати 

наших досліджень показали, що найвищі показники зростання сумарного вмісту амінокислот 

в зерні пшениці отримано за поєднання бактеризації та внесення туків (Р30): на 52-67 % 

порівняно з контролем. В кількісному співвідношенні ці показники навіть перевищували 

сумарний вміст амінокислот у зерні пшениці за внесення добрив з розрахунку Р90.  Крім 

того, бактеризація сприяла збільшенню вмісту в зерні як незамінних амінокислот: на 33 – 41 

% проти контролю, так і замінних – в 1,6-1,8 рази порівняно з контролем. Проте найбільше 

зростання вмісту амінокислот у зерні пшениці відмічено за рахунок замінних, а саме 

глутамінової кислоти, вміст якої в зерні бактеризованих рослин підвищився в 1,7-2,0 рази 

проти контролю.  

Отже, отримані результати свідчать, що використання МП (Фосфоентерину і 

Поліміксобактерину) для бактеризації насіння пшениці озимої в ґрунтово-кліматичних 

умовах Криму сприяє підвищенню продуктивності та покращенню якості зерна (вмісту білка 

та клейковини). Показано, що поєднання бактеризації та туків (з розрахунку Р30) забезпечує 

нагромадження амінокислот у зерні пшениці еквівалентній їх кількості  за внесення добрив у 

дозі Р90. 
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Для інокуляції насіння сої в Інституті сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НАН України розроблено біопрепарат комплексної дії – 

Ризогумін, який крім активного штаму бульбочкових бактерій містить фізіологічно активні 

речовини (ФАР) біогумусу, що, на думку авторів, дозволяє забезпечити стабільніший ефект 

від його використання. Оскільки дія ФАР на розвиток рослин та формування 

азотфіксувального симбіозу залежить від їх концентрації, метою наших досліджень було 

визначення ефективного діапазону вмісту фітогормонів у Ризогуміні та дослідження 

ефективності препарату. 

За використання імуноферментного аналізу встановлено, що у стаціонарну фазу росту 

культуральна рідина B. japonicum М 8 містила 1,7 мкг/см
3
 3-індолілоцтової кислоти (ІОК) та 

0,93 мкг/см
3
 цитокінінів (зеатин (З) та зеатинрибозид (ЗР)), відповідно. Водночас, екстракт 

біогумусу (у розведені 1:16) містив 15 мкг/см
3
 ІОК і 3,0 мкг/см

3
 цитокінінів (3 + ЗР). Отже, 

екстракт біогумусу переважав бактеріальний компонент за кількістю ауксинів у 8,8 рази, а за 

вмістом цитокінінів у 3,3 рази. 

Визначення оптимального вмісту фітогормонів у Ризогуміні проводили в умовах 

вегетаційного досліду з соєю сорту Устя. Для досліду виготовляли експериментальні партії 

препаратів, які містили фітогормони ауксинової природи в межах від 0,55 мкг/г до 18,52 

мкг/г, а речовин цитокінінової природи – від 0,20 мкг/г до 3,88 мкг/г. Встановлено, що 

інокулянт з вмістом ауксинів 4,83 мкг/г і цитокінінів – 1,08 мкг/г проявляв найбільшу 

стимулювальну дію. Так, за дії цього варіанту препарату відмічали збільшення кількості 

бульбочок на 35% (при кількості бульбочок у варіанті з моноінокуляцією 17,7 од. на 

рослину), і підвищення нітрогеназної активності бульбочок на 50% (при активності 

азотфіксації у варіанті з бактеріальною суспензією 0,32 мкмоль етилену / рослину × годину). 

Активізація симбіотичної взаємодії у цьому варіанті забезпечувала достовірний приріст сухої 

надземної маси на 21% та вмісту водорозчинного білка на 0,91%.  

Для визначення ефективності препарату з оптимальним вмістом фітогормональних 

речовин (Ризогуміну) протягом 2008-2010 рр. проводили польові досліди. Крім Ризогуміну, 

використовували відомий мікробний препарат Ризобофіт. Одержані результати свідчать про 

стимулювальний вплив оптимальної кількості фітогормонів, що входять до складу 

Ризогуміну, на нодуляційну активність ризобій сої. Комплексний інокулянт забезпечував 

приріст кількості бульбочок порівняно з Ризобофітом на 5,4-8,5 од./рослину (11-40 %), 

нітрогеназної активності на 0,82-1,23 мкмоль етилену/рослину × годину (16-36 %). 

Вивчення продуктивності сої сорту Устя свідчить про позитивну дію бактеризації. 

Водночас, найбільший приріст урожайності зерна сої у середньому за 3 роки забезпечував 

Ризогумін – 61% (при урожайності в контрольному варіанті 1,25 т/га), що на 7% вище 

порівняно з дією Ризобофіту. При цьому за дії комплексного препарату вміст білка в зерні 

сої збільшувався на 4,56% і, відповідно, зростав валовий його збір на 398,8 кг/га у порівнянні 

з контрольними показниками. 

Таким чином, показано, що Ризогумін з оптимальним вмістом фітогормонів активізує 

процеси формування та функціонування соєво-ризобіального симбіозу і підвищує 

продуктивність рослин сої. 

mailto:max_komok@mail.ru
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Синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ) широко используются в 

различных отраслях промышленности, в связи с чем спрос на них постоянно растет. Вместе с 

тем темпы развития биотехнологии на современном этапе обусловили большой интерес 

исследователей к биодеградабельным и нетоксичным микробным ПАВ, как альтернативе 

химическим аналогам. Ранее было показано, что Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, 

выделенный из загрязненных нефтью образцов почвы, образует низкомолекулярные ПАВ 

при росте на гидрофобных и гидрофильных субстратах. 

На сегодняшний день себестоимость микробных ПАВ остается высокой по сравнению 

с химическими аналогами, что обусловлено значительными затратами на биосинтез. 

Эффективность технологий микробного синтеза можно повысить за счет внесения в среду 

культивирования экзогенных предшественников биосинтеза и использования смеси 

энергетически неравноценных ростовых субстратов. 

Цель работы – интенсификация синтеза поверхностно-активных веществ 

A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на различных углеводных субстратах. 

Учитывая химическую природу синтезированных штаммом ІМВ В-7241 ПАВ 

(комплекс глико-, амино- и нейтральных липидов, гликолипиды представлены трегалозо-

миколатами) предположили, что внесение в среду с этанолом цитрата (регулятор синтеза 

липидов) и фумарата (предшественник глюконеогенеза) будет сопровождаться интенсифи-

кацией синтеза ПАВ. Установлено, что при одновременном внесении 0,01 % цитрата и 

фумарата в конце экспоненциальной фазы роста A. calcoaceticus ІМВ В-7241 и поддержании 

рН на нейтральном уровне раствором КОН количество внеклеточных ПАВ повышалось в 3,5 

раза (до 6 г/дм
3
) по сравнению с культивированием на среде без органических кислот. 

На основе теоретических расчетов энергетических потребностей синтеза поверх-

ностно-активных трегалозомиколатов и биомассы на энергетически дефицитном глицерине 

установлена концентрация энергетически избыточного н-гексадекана, позволяющая 

повысить эффективность конверсии углерода обоих субстратов в ПАВ. При теоретически 

рассчитанном молярном соотношении концентраций н-гексадекана и глицерина 1:7 и С/N 

равном 30, количество синтезируемых внеклеточных ПАВ было в 2,6−3,5 раза выше, чем на 

соответствующих моносубстратах.  

Установлено, что интенсификация синтеза ПАВ A. calcoaceticus ІМВ В-7241 в 

присутствии цитрата и фумарата, а также при культивировании на смешанном субстрате, 

обусловлена одновременным функционированием в клетках бактерий двух анаплероти-

ческих путей (глиоксилатный цикл и фосфоенолпируват (ФЕП)-карбоксилазная реакция), а 

также увеличением в 1,3–7,0 раза активности ферментов биосинтеза глико- и аминолипидов 

(ФЕП-синтетазы, ФЕП-карбоксикиназы, трегалозофосфатсинтазы, НАДФ
+
-зависимой 

глутаматдегидрогеназы). 

Таким образом, в результате проведенной работы установлена возможность интенси-

фикации синтеза ПАВ в 2,6−3,5 раза при культивировании A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на 

моно- и смешанных субстратах. Предложенные в данной работе подходы, в частности 

внесение экзогенных предшественников и культивирование продуцента на смеси ростовых 

субстратов, могут быть использованы для разработки не только технологий микробных 

ПАВ, но и других технологий микробного синтеза. 
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Мастит є поліетілогичним і поліфакторним захворюванням. Серед збудників даної 

хвороби найчастіше мають значення стафілококи, стрептококи. Частота захворювання 

пов'язана, як зі станом, так і опірністю вимені і патогенності збудника, хоча найчастіше, 

мастит виникає при незадовільних умовах гігієни утримання тварин. На сьогоднішній день 

багатьма вченими проводилася розробка методів лікування маститу з використанням ряду 

антимікробних препаратів, серед яких більшість належали до групи антибіотиків. 

Негативний вплив антибіотиків на якість молока, їх акумуляція в даному продукті, розвиток 

інтоксикацій у людей дозволяє задуматися над питанням догляду від методів лікування 

антибіотиками і створення вакцинного штаму для проведення специфічної терапії при 

лікуванні маститів у корів. Мікрофлора, що виділяється при маститах, практично постійна, 

змінюються лише біологічні властивості збудників, їх вірулентність, від чого залежить 

протікання інфекційного процесу. Беручи це до уваги, необхідно вивчити докладніше ці 

властивості, закономірності розвитку умовно-патогенної флори в умовах лабораторії, 

необхідності додавання певної кількості інгредієнтів до складу вакцинного штаму для 

створення комфортних умов для життєдіяльності мікробів (здібності пептидів мікробів, 

тобто їх здатності (бактеріальної адгезивності) прилипати до еластичним епітеліальних 

клітин молочної залози. При розробці маститних вакцин необхідно використовувати 

залежність між здатністю мікроорганізмів прилипати до еластичним епітеліальних клітин 

вимені корів і патогенезом. 

Метою досліджень є виділення та вивчення біологічних властивостей основних 

збудників маститу, розроблення технології виготовлення вакцини проти цього захворювання 

та методів лікування корів з маститами без застосування протимікробних препаратів. 

Роботу виконували на базі бактеріологічного відділу біотехнології і контролю якості 

бактерійних препаратів ДНКІБШМ, районній лабораторії ветмедицини та господарстві ТОВ 

«Росія» Волновахського району Донецької області, Донецькій державній Регіональної 

лабораторії ветмедицини з програмою дисертації.  

В результаті проведеної теоретичної роботи, аналізу бактеріальної забрудненості 

повітря тваринницьких приміщень господарств Донецькій області та лабораторних 

досліджень проб молока від хворих на мастит корів, бачимо, що переважаючу роль в 

середовищі, зокрема в корівниках, на шкірі тварин, мають Staphylococus aureus. Відсоток 

виділення стафілококів і кишкової палички показників мікроклімату тваринницьких 

приміщень знаходиться у одному співвідношенні 1:1. Також була проведена диференційна 

діагностика на мастити серед корів з використанням препарату мастидину, обладнання 

Російського виробництва «Маститона». В пробах молока від хворих на мастит корів виділено 

та досліджено основні біологічні властивості виділених ізолятів Staphylocoсcus aureus, 

проведено підбір в кандидати у вакцинні штами для конструювання ефективного засобу 

профілактики маститів у корів, вивчено чутливість Staphylocoсcus aureus до різних груп 

протимікробних речовин (за 56 позиціями); встановлено висока чутливість до антибіотиків 

групи цефалоспоринів 2-3 поколінь, лінкозамідів, рифаміцину, карбапенінему та макролідів 

(олеандоміцин), середня чутливість – фторхіноловому ряду, аміноглікоцидам, макролітам 

(ерітроміціну, азітраміціну), нітрафурановим препаратам; чутливі-фузидину; резистентні-

глікопептидам, поліпептидам, тетрациклінам, пеніцилінам.  
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Аэробные метилотрофные микроорганизмы – уникальные организмы, способные 

использовать в качестве источников углерода и энергии метиламин, метанол, формальдегид 

и другие С1-соединения. К настоящему времени изучено более 40 родов метилобактерий, 

относящихся к α-, β- и γ-классам Proteobacteria. Спектр С1-соединений биогенного и 

абиогенного происхождения включает около 50 наименований. В данной работе 

представлены данные об определении двух из них - метиламина и метанола. Метиламин 

используется в производстве фунгицидов, дубильных веществ, красителей, ракетных топлив. 

Метанол - токсическое соединение, присутствующее в сточных водах целого ряда 

производств, в частности, на предприятиях газодобывающей промышленности. Поскольку 

метиламин и метанол обладает токсическим действием, необходимо контролировать 

концентрацию этих вещества в процессе производства, а также их содержание в 

промышленных стоках. Поиск новых способов определения (в частности, биосенсорный) 

метилированных аминов и метанола на основе активных штаммов метилотрофов может 

решить проблему определения содержания этих веществ в окружающей среде. Целью 

работы являлось использование метилотрофных микроорганизмов бактерий Methylopila. 

musalis ВКМ B-2646 для определения метиламина и дрожжей Pichia angusta ВКМ Y-2559 

для определения метанола амперометрическим биосенсором. Подход, применяемый нами, 

основан на регистрации потреблённого кислорода рецепторным элементом. В качестве 

рецепторного элемента использовали иммобилизованные клетки (ИмК) метилотрофных 

микроорганизмов, имеющих ферментные системы, способные окислять метиламин  и 

метанол с потреблением молекулярного кислорода. В качестве преобразователя 

использовали кислородный электрод Кларка. Регистрируемым параметром являлась 

максимальная скорость изменения выходного сигнала dI/dt (нА/с), связанная 

пропорциональной зависимостью со скоростью изменения концентрации потребленного 

кислорода в измеряемом водном образце. Из Всероссийской коллекции микроорганизмов 

(ВКМ) получен штамм бактерий Methylopila musalis ВКМ B-2646, способный расти на 

метиламине. Из ВКМ также получен штамм метилотрофных дрожжей Pichia angusta ВКМ 

Y-2559, способный утилизировать метанол как единственный источник углерода и энергии. 

Причем функцию первого ключевого фермента метилотрофного метаболизма выполняет 

фермент алкогольоксидаза, катализирующий окисление спирта с потреблением 

молекулярного кислорода. Микроорганизмы выращивали в жидкой питательной среде в 

колбах на качалке. Биомассу (конец экспоненциальной фазы роста) отделяли 

центрифугированием, дважды промывали буфером и использовали для иммобилизации. ИмК 

получали методом физической адсорбции на носителе (хроматографическая стеклобумага 

GF/A, мембраны «Владипор»). Диапазон определения метиламина составлял 4-250 мкМ, 

операционная стабильность – 5 суток. Диапазон определения метанола 0.03-4.00 мМ., 

операционная стабильность – 7 суток. Время анализа для обоих веществ составило 10 мин. 
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Проблема сохранности выращенного урожая является одной из важнейших 

составляющих повышения эффективности сельхозпроизводства. При существующих 

технологиях выращивания плодовых деревьев, подготовки и хранения плодов потери от 

поражения их физиологическими и фитопатологическими заболеваниями достигают 20-25% 

и более, нанося огромный экономический ущерб отрасли. В последние годы в ряде стран 

биологический контроль зарекомендовал себя в качестве эффективной экологически 

безопасной стратегии борьбы с возбудителями порчи фруктов при хранении, что обусловило 

необходимость проведения исследований, направленных на разработку отечественного 

биопестицида для садоводческих хозяйств Республики Беларусь.  

С пораженных плодов яблони, собранных на территории Минской области, выделены 

в чистую культуру четыре изолята фитопатогенных грибов. Определены их морфо-

физиологические особенности, проведен молекулярно-генетический анализ консервативных 

нуклеотидных последовательностей рибосомальных генов. Основываясь на полученных 

данных, выделенные изоляты грибов были идентифицированы как Monilia fructigena 

(возбудитель плодовой гнили), Alternaria alternata (возбудитель альтернариоза), Botrytis 

cinerea (возбудитель серой гнили), Penicillium expansum (возбудитель сизой плесневидной 

гнили). Показано, что зарегистрированные в Беларуси биопестициды Бетапротектин, 

Фрутин, Фитопротетин и бактериальные штаммы Bacillus subtilis 14, Bacillus subtilis 17 

проявляют высокую антифунгальную активность в отношении изученных патогенов.  

Выявлено, что отобранные агенты биологического контроля проявляют выраженный 

антибиоз в отношении возбудителей болезней яблок, характеризующийся ингибированием 

прорастания спор, развития ростовых трубок и мицелия грибов M. fructigena, A. alternata, B. 

cinerea, P. expansum. Показано, что процент ингибирования прорастания спор составляет 90 

– 100%, а мицелия - 33 – 100%. Метаболиты бактерий-антагонистов вызывают повреждения 

клеточных стенок и вакуолизацию гиф мицелия, деформацию спор и ростовых трубок 

грибов. На основании проведенных исследований был выбран штамм B. subtilis 14, 

оказывающий наиболее выраженные фунгицидное действие в отношении всех изученных 

возбудителей болезней. В экспериментах in vivo показано, что обработка микробным 

препаратом на основе бактерий B. subtilis 14 снижает степень поражения и развитие болезней 

на плодах яблони, как при комнатной, так и при низкой (5 °С) температурах. Так, развитие 

плодовой гнили в вариантах с использованием бактерий-антагонистов снижалось в 2.2 раза, 

серой гнили – в 2.0 раза, сизой плесневидной гнили – в 1.5 раза. Биологическая 

эффективность от применения препарата составила 29-58%.  

Таким образом, в результате проведенных исследований отобраны экологически 

безопасные средства защиты растений перспективные для контроля болезней яблок при 

хранении.  

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ № Б11СРБ-001. 
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Глутатіон (-L-глутаміл-L-цистеїніл-гліцин, GSH) – біологічно активна речовина 

пептидної природи, що відіграє важливу роль у широкому спектрі клітинних реакцій. 

Фізіологічна роль GSH полягає в захисті клітин від оксидативного стресу, температурного та 

осмотичного шоку, детоксикації ксенобіотиків та важких металів, забезпеченні 

функціонування багатьох ферментів, регулюванні клітинної проліферації та апоптозу. 

Світове біотехнологічне виробництво GSH здійснюється з використанням ензиматичних 

підходів або шляхом ферментації природніх та генетично модифікованих мікроорганізмів 

Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Escherichia coli, Lactoccocus lactis. Обмежуючими 

факторами надсинтезу GSH мікроорганізмами є механізми репресії та інгібування біосинтезу 

кінцевим продуктом біосинтетичного шляху, а також деградація його надлишку.  

Термотолерантні метилотрофні дріжджі Hansenula polymorpha з природньо високим 

вмістом GSH та стійкістю до різних видів стресу розглядаються як перспективні штами для 

генетичної модифікації та конструювання конкурентного продуцента цього трипептиду.  

Метою даної роботи є створення надпродуцента GSH на основі дріжджів H. 

polymorpha за рахунок посиленої експресії генів, залучених у його біосинтез та синтез його 

попередників. Оскільки цистеїн є одним з попередників GSH і, відповідно, однією з 

лімітуючих ланок його біосинтезу, було досліджено роль гена MET4, що кодує 

транскрипційний активатор, залучений в асиміляцію позаклітинного сульфату в 

сірковмісних амінокислотах, в процесі біосинтезу GSH. Посилення експресії 

транскрипційного активатора Met4 під контролем сильного конститутивного промотора гена 

гліцеральдегід-3-фосфатдегідрогенази було здійснено в найкращих з наявних 

рекомбінантних штамів H. polymorpha. Як вихідні були обрані штами з посиленою 

експресією гена GSH2 H. polymorpha, що кодує γ-глутамілцистеїнсинтетазу під контролем 

нативного промотора або промотора гена алькогольоксидази, що характеризувалися 

підвищеним рівнем синтезу GSH на середовищі з глюкозою або метанолом, відповідно, 

порівняно із штамом дикого типу. В отриманих трансформантів з посиленою ко-експресією 

генів MET4 та GSH2 спостерігалося підвищення рівня синтезу GSH в 1,5-2 рази на 

середовищі з глюкозою або метанолом порівняно із штамами з надекспресією лише одного з 

зазначених генів (MET4 або GSH2).  

Одним з шляхів регуляції активність γ-глутамілцистеїнсинтетази є ретроінгібування 

кінцевим продуктом – GSH. Усунення інгібування Gsh2 кінцевим продуктом, що є 

лімітуючим в процесі біосинтезу GSH, в отриманих рекомбінантних штамах H. polymorpha 

дозволить створити конкурентний продуцент цього трипептиду для забезпечення потреб 

медицини та харчової промисловості. Модифікований ген GSH2 з внесеними нуклеотидними 

замінами за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) за умов, що сприяють 

виникненню великої кількості помилок при копіюванні ланцюга ДНК, під контролем 

промотора гена гліцеральдегід-3-фосфатдегідрогенази був введений в геном мутантного 

штама Δgsh2, нездатного до синтезу GSH. Дослідження рівня синтезу GSH в отриманій 

колекції штамів H. polymorpha з модифікованими формами γ-глутамілцистеїнсинтетази 

дозволить селекціонувати мутації GSH2 гена, що призводять до усунення негативних 

механізмів регуляції біосинтезу цього трипептиду. 
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Для отримання спирту з крохмалевмісної сировини на спиртзаводах України 

використовується в основному пшеничне та кукурудзяне сусло. З метою зниження 

собівартості та підвищення рентабельності виробництва спирту розробляються інноваційні 

енергозаощаджуючі технології, які передбачають підвищення концентрації сухих речовин 

зернового сусла до 26-29% та концентрації етанолу у зрілій бразі до 13-15%. Такі 

нововведення вимагають впровадження на спиртзаводах нових термотолерантних спиртових 

штамів дріжджів-сахароміцетів з підвищеною осмо- та етанолотолерантністю. На сьогодні на 

заводах почали використовувати імпортні штами сухих дріжджів-сахароміцетів "Fermiol" 

(Данія). «Ethanol Red» (Франція), «Tega Yeast» (Австрія), «Quickferm Super» (ФРН), «Angel» 

(Китай), які здатні нагромаджувати у зрілій бразі вищі концентрації етанолу. Промислові 

штами спиртових дріжджів із покращеними біотехнологічними характеристиками можуть 

бути отримані різними способами. Перспективним залишається метод гібридизації, оскільки 

це природний спосіб рекомбінації геномів вихідних штамів, які попередньо підбираються за 

їх властивостями. 

Внаслідок проведеного сринінгу природних ізолятів дріжджів-сахароміцетів з 

Еволюційного Каньйону в Ізраїлі, відомого своїми екстремальними екологічними умовами, 

було виявлено термотолерантні штами, які добре схрещуються з термотолерантними 

промисловими пекарськими дріжджами «Ензим» протилежного типу спарювання і 

володіють високою бродильною активністю при 34-37
0
С. З отриманих диплоїдів були 

виділені прототрофні мейотичні сегреганти, які на промисловому пшеничному суслі при 34 

та 37
0
С характеризуються кращим ростом і продукують на 10-15% етанолу більше, ніж 

вихідні батьківські штами та промисловий штам спиртових дріжджів «Tega Yeast». 

Проведено також селекцію термотолерантних прототрофних мейотичних сегрегантів з 

отриманих диплоїдів на промисловому кукурудзяному суслі при 37 0С. Виявлено сегреганти, 

у яких відбулося суміщення двох ознак від батьківських штамів: покращеного росту на 

кукурудзяному суслі від штама з Еволюційного Каньйону та високої бродильної активності 

на кукурудзяному суслі від штама «Ензим». Ці сегреганти продукують на цьому середовищі 

при 34 та 37
0
С етанолу не менше, ніж промисловий спиртовий штам «Quickferm Super».  

Проведено модельне бродіння одним із сконструйованих сегрегантів та промисловим 

спиртовим штамом «Quickferm Super» пшеничного та кукурудзяного сусла при 34 та 37
0
С в 

інкубаторі «Heidolph». Сконструйований штам на пшеничному суслі продукує етанолу не 

менше, ніж спиртові дріжджі «Quickferm Super», але в його бражних дистилятах виявлено 

підвищені кількості альдегідів, естерів та інших побічних продуктів і він характеризується 

нижчими, ніж у вихідних батьківських штамів, термо-, осмо- та етанолотолерантністю. 

Робота виконується за підтримки НАН України (проект № 7 цільової комплексної 

програми наукових дослїджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології 

біоенергоконверсії»).
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Современный потребительский рынок отличается довольно широким разнообразием 

искусственных органоминеральных грунтов. Растение, помимо основных биогенных 

элементов, нуждается в широком спектре органических и минеральных соединений, учесть 

которые в полном объеме при создании искусственных субстратов практически невозможно. 

Проблема заключается также и в том, что искусственные субстраты лишены одной важной 

составляющей – комплекса полезной микрофлоры, которая в основном и определяет режим 

питания растений в почве, его физиологическую активность и степень подверженности 

различным заболеваниям. Поэтому поиск новых компонентов субстратов, изучение их 

свойств, создание наиболее благоприятных для растений условий в корнеобитаемой зоне - 

является актуальной задачей. Целью данной работы было исследование бактерий-

антагонистов рода Bacillus в качестве потенциальных интродуцентов органо-минеральных 

субстратов, а также оценка их влияния на рост и развитие растений томатов. 

При исследовании бактерий-антагонистов Bacillus subtilis в качестве потенциальных 

интродуцентов органо-минеральных субстратов, установлена их высокая приживаемость в 

субстрате и ризосфере растений. Показано, что при инокуляции субстрата споровым 

материалом антагонистов до концентрации 2,8–3,5∙10
8
спор/г в течение первых 7 суток титр 

всех исследуемых культур снижается, затем постепенно увеличивается и в последующие 20–

30 суток стабилизируется на уровне 4,6–5,2∙10
8
 КОЕ/г почвы, что на 48–64% превышает 

исходную концентрацию. 

В результате изучения влияния бактерий B. subtilis на развитие популяций 

фитопатогенов показано, что культура обладает способностью ингибировать развитие 

фитопатогенных тест-объектов в почвенных условиях. Так, под влиянием антагонистов 

численность фитопатогенного гриба Fusarium oxysporum к концу эксперимента (30 сут.) 

составляет 6,5–6,6∙10
2
 КОЕ/г почвы, тогда как в контроле достигает уровня 2,2∙10

5
 КОЕ/г 

почвы. Титр фитопатогенных бактерий Pseudomonas syringae в присутствии антагонистов не 

превышает 3,4-4,1∙10
4
 КОЕ/г почвы, а в контрольном составляет 3,6∙10

7
 клеток/г почвы. 

При оценке морфометрических показателей 30-дневных растений томатов 

установлено, что инокуляция бактериями B. subtilis почвогрунтов положительно влияет на 

рост и развитие растений томатов. На более бедном по содержанию общего азота 

питательном грунте «Двина» получены достоверные различия по массе растений при 

внесении в грунт культуральной жидкости бактерий, увеличение массы происходило в 

основном за счет утолщения побега и увеличения объема корневой системы. На более 

богатом питательными элементами разработанном органо-минеральном субстрате 

достоверных различий по морфометрическим показателям растений томатов не выявлено, 

однако наблюдается характерная тенденция стимуляции роста и развития растений  

Таким образом показано, что бактерии-антагонисты, внесенные в искусственный 

субстрат оказывают регулирующее воздействие на состав почвенной микробиоты путем 

подавления развития патогенных микроорганизмов и оказывают положительное влияние на 

рост и развитие растений, особенно на формирование корневой системы.  
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DESULFUROMONAS РІЗНИХ АКЦЕПТОРІВ ЕЛЕКТРОНІВ 

 

Мороз О.М., Звір Г.І., Борсукевич Б.М., Галушка А.А., Василів О.М. 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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Сірковідновлювальні бактерії роду Desulfuromonas привертають увагу дослідників як 

потенційні агенти очистки стічних вод, забруднених гідроген сульфідом і важкими 

металами. Елементна сірка є кінцевим акцептором електронів і відновлюється цими 

бактеріями до гідроген сульфіду. Окиснення лактату, етанолу, ацетату, пірувату, бутанолу, 

малату, фумарату, сукцинату, пропанолу, пропіонату, вищих жирних кислот і глутамату як 

джерел карбону і донорів електронів до СО2 у циклі трикарбонових кислот за анаеробних 

умов чи у ацетил-СоА/СО-дегідрогеназному шляху стехіометрично пов’язане з відновленням 

акцептора електронів. Здатність до використання різних акцепторів електронів відрізняється 

у штамів бактерій одного роду. Метою роботи було дослідження здатності бактерій роду 

Desulfuromonas, виділених з водойми Яворівського сіркового родовища, використовувати 

сполуки сульфуру, нітрогену, органічні сполуки та важкі метали із змінною валентністю як 

акцептори електронів анаеробного енергетичного метаболізму і переводити їх у нетоксичні 

або менш токсичні для довкілля форми.  

Штами Desulfuromonas acetoxidans ІМВ В-7384, Desulfuromonas sp. Yavor-5, 

Desulfuromonas sp. Yavor-7 вирощували у середовищі Кравцова-Сорокіна без сульфатів 

упродовж 10 діб при 30
0
С за анаеробних умов. Стерильні розчини Na2S2O3, Na2SO3, Na2SO4, 

цистеїну (C3H7NO2S), S0 (контроль), NaNO3, NaNO2, фумарату (C4H4O4), малату (C4H6O5), 

K2Cr2O7, C6H5O7Fe, MnO2 вносили в середовище за концентрації не меншої, ніж 3,5 мМ. 

Біомасу визначали фотоелектроколориметричним, а концентрацію гідроген сульфіду – 

йодометричним методами. Вміст проміжних продуктів метаболізму фумарату визначали з 

використанням високоефективного рідинного хроматографа.  

Штами D. аcetoxidans ІМВ В-7384, Desulfuromonas sp. Yavor-5 і Desulfuromonas sp. 

Yavor-7 не росли у середовищі з тіосульфатом, сульфітом та сульфатом. Цистеїн та 

елементна сірка виявилися єдиними серед усіх перевірених сульфурвмісних сполук, які 

бактерії використовували як акцептори електронів. У середовищі з цистеїном та елементною 

сіркою вміст гідроген сульфіду становив до 1,1 і 1,6 мМ та біомаса – до 2,9 і 3,1 г/л 

відповідно. Бактерії всіх штамів не засвоювали нітрату та нітриту у середовищі без сірки. Всі 

штами росли у середовищі з лактатом та фумаратом або малатом як акцепторами електронів. 

Бактерії росли у середовищі без лактату за наявності лише фумарату чи малату, проте за 

таких умов біомаса була значно нижчою, ніж за наявності у середовищі лактату і елементної 

сірки. При зброджуванні бактеріями фумарату (21,3 мМ) у середовищі утворювався 

сукцинат. Отже, фумарат і малат можуть бути як акцепторами, так і донорами електронів та 

джерелами карбону. Найвищий рівень біомаси виявлено при культивуванні бактерій у 

середовищі з C6H5O7Fe, нижчий, ніж у контрольному варіанті – у середовищі з K2Cr2O7 і 

MnO2, що може бути пов’язано з токсичністю 3,5 мМ солей цих металів для бактерій. За 10 

діб росту бактерій у середовищі з Fe (ІІІ), Cr (VI) та Mn (IV) як єдиними акцепторами 

електронів вони відновлювалися бактеріями практично повністю.  

Таким чином, встановлено, що бактерії роду Desulfuromonas використовують не лише 

елементну сірку, але і цистеїн, фумарат, малат, ферум (ІІІ), хром (VI) та манган (IV) як 

акцептори електронів, що дозволяє розширити сферу їх потенційного застосування у 

природоочисних технологіях. 
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В Україні актуальною є проблема біологізації землеробства, адже інтенсивне 

використання хімічних добрив і пестицидів призводить до забруднення навколишнього 

середовища, зниження видового різноманіття і стійкості агроекосистем та до погіршення 

стану ґрунтів. Аналіз фактичного стану виробництва овочів у нашій країні свідчить, що 

забезпеченість населення екологічно чистою продукцією, в тому числі й цибулею ріпчастою, 

недостатня. Одним із шляхів покращення якості сільськогосподарської продукції може бути 

використання препаратів на основі корисних ґрунтових мікроорганізмів. 

З метою відбору ефективних штамів мікроорганізмів для бактеризації цибулі 

ріпчастої було перевірено вплив ряду корисних ґрунтових діазотрофів родів Аzotobacter, 

Azospirillum, Agrobacterium та Enterobacter на показники проростання насіння цієї культури. 

Виявлено позитивний вплив бактерій роду Azotobacter та встановлено, що найефективнішим 

був штам А. vinelandii М-Х: за його дії зростали показники енергії, швидкості, дружності 

проростання, а також схожості насіння. Крім цього, за бактеризації насіння збільшувалася 

довжина та маса проростків. 

Нами доведено, що бактерії роду Аzotobacter приживаються в ризосфері цибулі 

ріпчастої. Найкращу приживаність серед досліджуваних мікроорганізмів мав штам 

А. vinelandii М-Х. Визначено, що за бактеризації насіння цибулі фітонциди не пригнічують 

ріст цього штаму. 

З метою кращої приживаності бактерій в ризосфері рослини і подовження терміну 

зберігання мікробного препарату було вивчено умови індукування утворення цист 

азотобактером, які є стійкими до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища 

(ультрафіолетове випромінювання, висушування тощо). У результаті проведених дослідів на 

основі порошкоподібного мікробного препарату АБТ в Інституті сільськогосподарської 

мікробіології та агропромислового виробництва НААН було розроблено його модифіковану 

форму. 

Показано, що за бактеризації насіння цибулі модифікованим препаратом АБТ, який 

містив мікроорганізми у стані цист, спостерігалась найвища потенційна активність 

азотфіксації в ризосфері цибулі ріпчастої. Приріст врожаю при застосуванні модифікованого 

мікробного препарату АБТ становив для цибулі сорту Стригунівська носівська 23 %, для 

сорту Веселка – 27 %. 

За використання мікробного препарату АБТ покращується якість отримуваної 

продукції: вміст сухих речовин в цибулинах зростає від 8% до 15%, загального цукру – від 

7% до 35%, аскорбінової кислоти – від 20% до 57%, при цьому вміст нітратів знижується від 

9% до 26%. 

Таким чином, бактеризація насіння цибулі ріпчастої модифікованим препаратом АБТ 

позитивно впливає на ріст і продуктивність цибулі ріпчастої, що свідчить про доцільність 

його застосування у технології вирощування даної культури. 
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Устойчивое функционирование крупных национальных сервисных коллекций 

микроорганизмов является необходимым условием развития промышленной  биотехнологии 

в странах ЕврАзЭС. Национальные коллекции стран ЕврАзЭС созданы для обеспечения  

необходимыми микробными ресурсами  исследовательских и промышленных  организаций, 

работающих в области биотехнологии. Количество и разнообразие микроорганизмов, 

подлежащих сохранению ex situ, с целью дальнейшего использования в фундаментальных и 

прикладных исследованиях, постоянно возрастает. Экспертные проработки свидетельствуют 

о том, что эта тенденция в ближайшие десятилетия будет сохраняться. Ясно прогнозируемы 

обязанности коллекций культур в поддержании эталонных (типовых) штаммов и 

депонировании промышленно-ценных штаммов в связи с патентной процедурой. Первое 

обеспечивает прогресс фундаментальной науки в сфере познания и использования 

окружающего биоразнообразия. Второе – охрану интеллектуальной собственности 

разработчиков патентоспособной продукции. Во всех случаях качество референс-образцов 

микроорганизмов и информации, предоставляемых потребителям, зависит от возможностей 

национальных сервисных коллекций консервировать и правильно идентифицировать 

предоставляемые на гарантированное хранение промышленно-ценные штаммы 

микроорганизмов, а также получать и анализировать сведения о биологических свойствах 

объектов.  

Стандартизация сведений о штаммах микроорганизмов при их депонировании в 

сервисных коллекциях, контроль их таксономической идентификации, анализ информации о 

генно-инженерно-модифицированных штаммах являются необходимыми элементами 

системы обеспечения биобезопасности в области промышленной биотехнологии. Благодаря 

быстрому развитию генной инженерии, секвенированию геномов микроорганизмов, объемы 

и разнообразие используемых микробных генетических ресурсов возрастают во всех 

развитых странах. 

Наблюдается тенденция усиления конкуренции на рынке микробных биоресурсов и 

связанных с ними сервисных услуг со стороны крупнейших мировых коллекций, 

пользующихся существенной государственной поддержкой. Микробные биоресурсы имеют 

в настоящее время стратегическое значение, что требует интенсификации процессов 

кооперации национальных коллекций, что, в свою очередь, определяется степенью  

интеграции стран ЕврАзЭС. В настоящее время, поиск промышленно-ценных штаммов 

микроорганизмов, возрастающие потребности в генетических  ресурсах  для  обеспечения 

биотехнологических исследований  требует создания  крупных информационно поисковых  

баз данных о микроорганизмах различных таксономических групп фондов национальных 

коллекций Российской Федерации и Республики Беларусь. Актуальны вопросы укрупнения  

коллекций, развития нормативной базы их деятельности, совершенствования механизмов 

формирования национальных коллекционных фондов, развития кооперации и специализации 

между региональными группами коллекций, а в ряде случаев создания тесно 

взаимодействующих  ассоциаций коллекций. 
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Для активної і повної аеробної деструкції нафти мікроорганізмами найважливішою 

умовою є наявність достатньої кількості кисню. Проте у природних екосистемах 

нерівномірний розподіл водних потоків і поживних речовин створює рухливий спектр 

аеробних, мікроаеробних і анаеробних умов існування мікробних популяцій. Дані літератури 

свідчать про те, що вуглеводні, включаючи н-алкани, можуть бути використані як єдині 

джерела вуглецю і енергії у відсутності кисню або його мікроаеробного рівня 

представниками різних таксонів мікроорганізмів, що ростуть в умовах нітрат-, сульфат- або 

хлоратредукціі. При нафтових забрудненнях як термінальні акцептори електронів найбільш 

оптимальною альтернативою кисню можуть слугувати нітрати, які широко 

використовуються як компоненти добрив і характеризуються високою розчинністю у воді. 

Одночасна наявність у середовищі нітратів і низького рівня кисню може призводити до 

окиснення стабільних груп вуглеводнів та дозволяє інтермедіатам цього процесу 

розкладатися шляхом денітрифікації.  

В роботі проведене порівняльне дослідження здатності нафтоокиснювальних штамів 

актинобактерій до деструкції вуглеводнів в аеробних і мікроаеробних умовах в присутності 

нітратної форми азоту. Об’єктами досліджень були штами Rhodococcus erythropolis ІМВ В-

7012 і ІМВ В-7277, Dietzia maris ІМВ В-7278 і Gordonia rubripertincta ІМB Ас-5005, які 

входять до складу препарату «Еколан-М». Культивування штамів проводили спільно (у 

співвідношенні 1:1:1:1) при перемішуванні (160 об/хв). Вивчення динаміки засвоєння н-

гексадекану в умовах аеробного росту штамів у флаконах, закритих ватними пробками 

показало, що на 7 добу його кількість у середовищі зменшилася із початкових 5000 мг/л до 

1050 мг/л, що відповідало загальному рівню деструкції 79,0 % і середній швидкості 

засвоєння – 564,3 мг за добу. Дослідження процесу деструкції вуглеводнів в мікроаеробних 

умовах (при початковій кількості кисню у газовій фазі 5 %) проводили на середовищі, яке 

містило нітратну і надлишок амонійної форми азоту з метою створення оптимальних умов 

для диссіміляційної нітратредуктази. Культивування проводили у флаконах, закритих 

гумовими пробками, закріпленими металевими ковпачками. Встановлено, що в цих умовах 

залишковий вміст н-гексадекану у середовищі на 7 добу росту склав 2400 мг/л, що 

відповідало 52,0 % деструкції. Середня швидкість його деструкції за цей період дорівнювала 

371,4 мг за добу, що в 1,5 рази менше, ніж при аеробному процесі. Зниження у середовищі 

кількості амонійного азоту (з 1,7 г/л до 1,2 г/л) і нітратного азоту (з 0,6 г/л до 0,2 г/л) 

свідчить про протікання процесів нітратредукції. Підтвердженням цього факту є 

накопичення у середовищі як проміжного продукту нітритного азоту, кількість якого 

корелювало із зменшенням концентрації нітратного азоту, і на 7 добу дорівнювала 0,03 мг/л. 

Аналіз складу газової фази у процесі мікроаеробного росту показав, що актинобактерії 

проводять повну мінералізацію засвоєного н-гексадекану до вуглекислого газу, кількість 

якого на 7 добу досягла 0,8 %.  

Здатність актинобактерій до деструкції вуглеводнів, як в аеробних умовах, так і при 

обмеженій кількості молекулярного кисню в умовах нітратредукції, істотно підвищує 

ефективність використання цих мікроорганізмів у біоремедіації навколишнього середовища 

від нафтових забруднень.  
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На сьогоднішній день епідеміологічна безпека харчових продуктів як тваринного, так і 

рослинного походження визначається насамперед за мікробіологічними показниками. Це і не 

дивно, оскільки з усіх агентів, що викликають харчові отруєння у людей, 70% припадає на 

патогенні бактерії. Особливу небезпеку становлять сальмонели, стрептококи, стафілококи, 

які, розмножуючись і накопичуючись у харчових продуктах, не призводять до зміни їх 

органолептичних властивостей. 

Сальмонели відносяться до родини Enterobacteriaceae, роду Salmonella, який 

представлений двома видами - S.enterica і S.bongori і налічує більш ніж 2500 серотипів. 

Сальмонельоз залишається однією з найбільш поширених форм захворювань у світі, які 

пов'язані з вживанням харчових продуктів. В останні десятиліття, за інформацією ВООЗ, 

захворюваність сальмонельозами значно збільшилась. Набули поширення серотипи 

сальмонел, що відрізняються резистентністю до багатьох сучасних поширених антибіотиків і 

дезінфікуючих засобів, а також підвищеною термостійкістю. 

Сучасна діагностика сальмонельозу базується на бактеріологічних, серологічних та 

молекулярно-генетичних методах аналізу. Традиційні методи детекції сальмонели, засновані 

на культивуванні в поживних середовищах, мають високу чутливість і селективність, проте 

досить трудомісткі і займають багато часу. В останні роки широке поширення в практиці 

лабораторної діагностики набули нові експрес-методи на основі полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР, PCR). Метод ПЛР виявився ефективним при діагностиці важко культивованих, 

некультивованих і приховано існуючих форм мікроорганізмів, а також добре себе 

зарекомендував по відношенню до збудників з високою антигенною мінливістю та 

внутрішньоклітинних паразитів. З іншого боку, останні розробки в галузі ПЛР-технологій, 

зокрема ПЛР у реальному часі (Real-Time PCR) дали можливість отримувати результати в 

найкоротший час, без попереднього збагачення зразка з агентом, що аналізується. 

У зв'язку з цим метою цієї роботи була розробка вітчизняного діагностикуму на основі 

методу ПЛР-РЧ для виявлення та ідентифікації Salmonella spp. у продуктах харчування та 

харчовій сировині. 

Матеріалом для виділення бактеріальної ДНК слугували типові штами S.enterica і 

S.bongori, а також харчові продукти, в яких було підтверджено наявність Salmonella spp. 

мікробіологічними методами аналізу. Ізоляцію ДНК проводили за використання методу 

температурного лізису з наступним доочищенням на Silica-Spin колонках. Концентрацію та 

якість виділеної ДНК оцінювали методом спектрофотометрії.    

У роботі було використано TaqMan технологію методу ПЛР-РЧ, підбір та оптимізацію 

умов ампліфікації проводили за допомогою приладу CFX96 (Bio-Rad, США). В якості мішені 

для ідентифікації патогену було обрано послідовність гену invA Salmonella spp. Ендогенним 

контролем слугувала послідовність гену 16S рРНК. Використані олігонуклеотидні праймери 

перевіряли на специфічність, чутливість та відтворюваність. Запропоновану нами тест-

система виконано у форматі мультиплексу. Серія досліджень контрольних зразків показала її 

високу чутливість та селективність. 

Попередньо отримані результати засвідчують про можливість та доцільність 

застосування ПЛР-РЧ аналізу в практиці перевірки харчових продуктів на наявність 

представників Salmonella spp. 
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Биосурфактанты, являющиеся поверхностно активными веществами, которые 

образуются многими микроорганизмами, в последние годы привлекают значительное 

внимание, как в теоретическом, так и практическом плане. Это обусловлено, прежде всего, 

широкими возможностями их использования в нефтедобывающей и горнодобывающей 

промышленности, химической, фармацевтической и пищевой промышленности, сельском 

хозяйстве и для очистки окружающей среды от углеводородов, тяжелых металлов и других 

поллютантов. Биосурфактанты, образуемые микроорганизмами, по эмульгирующей 

способности не уступают синтетическим. Однако, в отличие от синтетических сурфактантов, 

они обладают такими преимуществами, как биодеградабельность и отсутствие токсичности, 

а также получение из возобновляемых источников, что делает их перспективными для 

разработки новых экологически безопасных технологий. 

Многие из используемых для ремедиации препаратов содержат живые бактерии-

продуценты биосурфактантов. К числу микроорганизмов, на основе которых создаются 

такие средства, относятся бактерии рода Pseudomonas. Псевдомонады широко 

распространены в окружающей среде, что способствует присутствию в природных 

экосистемах специфических бактериофагов, которые могут снижать эффективность данных 

препаратов. В связи с этим, целью данной работы было изучение влияния бактериофагов на 

способность разных штаммов Pseudomonas aeruginosa синтезировать рамнолипиды. 

Учитывая, что в почве микроорганизмы преимущественно находятся в составе 

биопленок, исследования проводили в системе планктон–биопленка. В работе были 

использовании штаммы P. aeruginosa АТСС 15692, АТСС 10145 и АТСС 27853 и 

коммерческий препарат псевдомонадного бактериофага. В первой серии экспериментов 

бактериофаг вносили в лунки планшетов одновременно с суспензией бактерий, 

инкубировали в течение 24 ч при 37
0
С. Во второй серии бактериофаг добавляли в лунки 

планшетов к уже сформированной суточной биопленке. В обоих случаях массу биопленки и 

содержание рамнолипидов оценивали через 24 ч после внесения бактериофага. 

Результаты показали, что при одновременном внесении в планшеты бактерий и 

бактериофага образование биопленки штаммами P. aeruginosa АТСС 15692, АТСС 10145 и 

АТСС 27853 угнетается на 10%, 40% и 64%, соответственно. Содержание рамнолипидов в 

супернатанте штаммов АТСС 10145 и АТСС 27853 при этом составляло 75% и 70% от 

контрольных значений. В случае штамма АТСС 15692 отмечен несколько неожиданный 

эффект – возрастание на 25% уровня биосурфактантов в присутствии бактериофага.  

При добавлении фага к сформированной биопленке не отмечено изменений ее массы. 

Содержание рамнолипидов умеренно снижалось в случае всех штаммов.  

Следует отметить, что наиболее чувствительными к бактериофагу оказались штаммы 

P. aeruginosa АТСС 10145 и АТСС 27853 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что эффективность 

микробных препаратов на основе бактерий-продуцентов биосурфактантов может снижаться 

при наличии в среде бактериофагов.  
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Cульфатвідновлювальні бактерії – це облігатно анаеробні мікроорганізми, що 

використовують органічні сполуки та водень як донори електронів. Окиснюючи їх в 

анаеробних умовах, вони здійснюють дисиміляційну сульфатредукцію, електрони при цьому 

від окиснювального субстрату передаються на сульфат. Деякі сульфатвідновлювальні 

бактерії, крім сульфату, можуть використовувати інші акцептори електронів, серед яких 

сульфіт, тіосульфат, елементна сірка, нітрат, нітрит, іони металів зі змінною валентністю (Pd 

(II), Fe (III), Mn (IV), Tc (VI), Cr (VI), i U (VI) тощо. Закономірності використання цих 

акцепторів електронів досліджені мало. 

У роботі використано три штами сульфатвідновлювальних бактерій, виділених з 

водойм Язівського сіркового родовища та стічних вод міста Львова. Вони віднесені до родів 

Desulfovibrio, Desulfomicrobium і Desulfotomaculum.  

В анаеробних умовах як донори електронів бактерії використовують лактат, піруват, 

ацетат, малат, пропіонат, фумарат, цитрат, етанол, гліцерин, глюкозу, фруктозу, аланін, вищі 

жирні кислоти, молекулярний водень. Бактерії Desulfovibrio sp. не ростуть у середовищі з 

ацетатом і пропіонатом. 

Усі штами виявляли підвищену стійкість до хромату. Останній забезпечував ріст 

бактерій у середовищі без сульфатів. Крім хромату як акцептори електронів бактерії 

використовують сульфіт, тіосульфат, елементну сірку (крім Desulfovibrio sp.), нітрат, нітрит, 

фумарат та йони важких металів із змінною валентністю (Cr (VI) і Fe (III). Сульфат, сульфіт, 

тіосульфат та елементна сірка відновлюються до гідроген сульфіду, нітрат і нітрит – до 

амонію, фумарат – до сукцинату, Cr (VI) – до Cr (III), Fe (III) – до Fe (II). За наявності у 

середовищі декілька різних акцепторів електронів спостерігається їхній взаємовплив і зміни 

у використанні. 

Описані бактерії розглядаються як перспективні у використанні для очищення 

середовища від сульфатів, нітратів, нітритів та йонів важких металів із змінною валентністю. 
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Уникальные свойства микробных поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

обусловливают их использование  в различных отраслях промышленности вместо химически 

синтезированных аналогов. Однако рациональное использование микробных ПАВ зависит в 

первую очередь от экономической эффективности их производства. Одним из способов 

удешевления технологии получения этих продуктов микробного синтеза является 

использование дешевых ростовых субстратов, например, промышленных отходов.  

Показана возможность замены традиционных дорогостоящих субстратов (н-

гексадекан и этанол) для биосинтеза ПАВ Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017, 

Acinetobacter calcoaceticus IMВ В-7241 и Nocardia vaccinii IMВ В-7405 на промышленные 

отходы (пережаренное подсолнечное масло, мелассу, технический глицерин, жидкие 

парафины). Наиболее высокие показатели синтеза ПАВ (до 7 г/л) наблюдались на 

пережаренном подсолнечном масле с использованием инокулята, выращенного на 

углеводных субстратах (меласса, глюкоза). Внесение в среду 0,1% глюкозы сопровождалось 

интенсификацией в 2-4 раза синтеза штаммами ПАВ ІМВ Ас-5017 и ІМВ В-7405 на 

пережаренном масле. Увеличение концентрации инокулята до 10-15 % и повышение в два 

раза содержания источника азота позволило реализовать процесс синтеза ПАВ на среде, 

содержащей 7-8% (по объему) технического глицерина. В таких условиях культивирования 

концентрация синтезированных исследуемыми штаммами внеклеточных ПАВ составляла 

3,4-5,3 г/л, что в 1,4−3 раза выше, чем на базовой среде с аналогичной концентрацией  

субстрата.  

Показано, что после обработки культуральной жидкостью, содержащей ПАВ, степень 

деструкции  нефти в воде (2,6-6,0 г/л) и почве (21,4 г/кг) через 30 сут. составляла 80-94%. 

Установлено стимулирующее влияние Cu
2+

 (0,01-1,0 мМ) на разложение нефти и 

комплексных с токсичными металлами (Cd
2+

, Pb
2+

, 0,01-0,1мМ) нефтяных загрязнений в 

почве и воде, обработанных ПАВ исследуемых штаммов. В присутствии ПАВ и катионов 

меди (0,01мМ) степень деструкции нефти в воде (3,0 г/л) через 20 сут. составляла 95-98, а в 

аналогичных условиях без Cu
2+

 − 74−76%. 

Установлено антимикробное действие ПАВ по отношению к ряду бактериальных 

(Bacillus subtilis, Escherichia coli, представителей родов Pseudomonas, Xantomonas) и 

дрожжевых (род Candida) тест-культур. После обработки в течение 2 ч препаратами ПАВ 

(0,085–0,85 мг/мл) выживаемость клеток (10
5
-10

7
 в мл) составляла 0-30 %. Препараты ПАВ 

(0,005–0,05 мг/мл) снижали на 30–90 % количество прикрепленных клеток тест-культур 

бактерий и дрожжей на различные абиотические (кафель, сталь, линолеум, стекло) 

поверхности. 

Таким образом, в результате проведенных исследований показана возможность 

утилизации промышленных отходов с получением практически ценных поверхностно-

активных веществ мультифункционального назначения, которые могут быть использованы в 

качестве эффективных антимикробных и антиадгезивных агентов, а также в 

природоохранных технологиях для очистки от нефти воды и почвы. 
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ГИПСОКАРТОНА МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ ГРИБАМИ 

 

Письменная Ю.Б., Суббота А.Г., Курченко И.Н. 

 

Институт микробиологии и вирусологии НАН Украины,  
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Известно, что основным фактором, способствующим росту микроскопических грибов 

в помещениях, является повышенная влажность воздуха или непосредственно строительного 

материала, в том числе и гипсокартона, который широко используется в последнее время при 

реконструкции различных зданий и сооружений. Нами неоднократно наблюдалось 

повреждение гипсокартона микроскопическими грибами при обследовании 

микробиологического состояния помещений различного назначения.  

В связи с этим целью наших предварительных исследований было изучение состояния 

обычного гипсокартона при продолжительном его пребывании в условиях эксперимента с 

влажностью воздуха (93±2)% при температуре (29±2)°С и при непосредственном 

воздействии на него воды в модельном опыте. Фрагменты гипсокартона в стерильных 

условиях погружали на одну треть в сосуды с водой и закрывали ватной пробкой. Через 40 

суток после воздействия высокой влажности воздуха на более чем 25% площади 

поверхности гипсокартона наблюдался рост мицелия и формирование спороносных структур 

микроскопических грибов родов Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, 

Penicillium, Stachybotrys, Trichoderma; после пребывания в воде при постоянной температуре 

наблюдался рост мицелия и обильное спороношение Stachybotrys chartarum на надводной 

части фрагмента. Были поражены гипс и картон, составляющие данный материал. 

Учитывая полученные результаты  нами было изучено грибостойкость двух типов 

гипсокартона - влагостойкого и обычного - с использованием тест-культур 

микроскопических грибов, рекомендованных стандартом ГОСТ 9.048-89. Выявлено, что 

контрольные образцы гипсокартона необработанного суспензией тест-культур, которые 

находились в эксикаторах в термостате только под воздействием повышенной влажности 

воздуха (93 ± 3)%, были поражены грибами в большей степени, чем искусственно 

зараженные. Степень повреждения образцов влагостойкого и обычного гипсокартона, 

обработанных суспензией спор микроскопических грибов, составила 4 балла, в то же время 

грибостойкость контрольных образцов оценена в 5 баллов, что соответствует наличию 

мицелия и спороносных структур больше, чем на 25% поверхности фрагментов образца. 

Таким образом, нами установлено, что оба типа гипсокартона повреждаются 

микроскопическими грибами под влиянием высокой относительной влажности воздуха и 

прямого воздействия воды, и могут быть, во-первых, субстратом для развития 

микроскопических грибов, во-вторых, имеют естественную микобиоту, представленную 

видами родов Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, Penicillium, Stachybotrys, 

Trichoderma. Картон был наиболее контаминирован пропагулами микроскопических грибов, 

в первую очередь видами рода Chaetomium. 

Установлено, что исследованные нами типы гипсокартона не обладают 

фунгицидными или фунгистатическими свойствами и основным фактором способствующим 

повреждению строительного материала микроскопическими грибами, является его 

избыточная влажность выше 93%. 
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ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ NOCARDIA VACCINII ІМВ В-7405 ЯК 

АНТИАДГЕЗИВНІ АГЕНТИ 

 

Покора Х.А. 
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Пошук безпечних та ефективних засобів, які б перешкоджали адгезії мікроорганізмів 

до різноманітних поверхонь, або ж руйнували архітектуру вже існуючої біоплівки є 

актуальним, оскільки колонізація бактеріями імплантатів, катетерів та інших медичних 

поверхонь призводить до інфікування пацієнтів з летальними випадками. Статистичні дані 

свідчать, що виникнення інфекцій сечовидільної системи пов’язане у 80 % з використанням 

урогенітальних катетерів. Одним із можливих та альтернативних способів запобіганню 

прикріплення мікроорганізмів до медичних та різних абіотичних поверхонь є їх обробка 

мікробними поверхнево-активними речовинами (ПАР), яким також притаманна 

антимікробна, противірусна та протипухлинна дія.  

Мета роботи – дослідження ролі препаратів поверхнево-активних речовин Nocardia 

vaccinii ІМВ В-7405 в адгезії деяких бактерій та дріжджів до силіконових урогенітальних 

катетерів та інших поверхонь. 

Як тест-культури використовували бактерії та дріжджі (Escherichia coli ІЕМ-1, Erwinia 

sp. ТБ-4, Enterobacter cloaceae С-8, Pseudomonas sp. МІ-2 та Proteus vulgaris ПА-12, Bacillus 

subtilis BТ-2, Candida albicans Д-6) з колекції мікроорганізмів кафедри біотехнології і 

мікробіології Національного університету харчових технологій.  

Об’єктами досліджень були такі препарати ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405: препарат 1 

(розчин очищених поверхнево-активних речовин) та препарат 2 (стерильний супернатант 

культуральної рідини, що містить ПАР). 

Встановлено, що обидва препарати ПАР за низької концентрації (0,005–0,08 мг/мл) 

ефективно знижували ступінь адгезії досліджуваних тест-культур до абіотичних (пластик, 

лінолеум, сталь, кахель) та медичних поверхонь (урогенітальні катетери). Так, після обробки 

препаратом 1 у концентрації 0,005–0,02 мг/мл вдалося максимально (на 75–95 %) знизити 

кількість прикріплених клітин B. subtilis BТ-2, C. albicans Д-6, E. coli ІЕМ-1 до усіх 

матеріалів. Як  препарат 1, так і препарат 2 (0,03–0,08 мг/мл) ефективно знижували адгезію 

бактерій та дріжджів до силіконових урогенітальних катетерів. У більшості випадків за 

обробки цих медичних матеріалів розчином очищених ПАР (препарат 1) ступінь адгезії був 

нижчим порівняно із застосуванням препарату 2 (супернатант культуральної рідини). Так, за 

обробки катетерів препаратом 1 (0,03 мг/мл) кількість прикріплених клітин E. coli ІЕМ-1, 

Erwinia sp. ТБ-4, E. cloaceae С-8, Pseudomonas sp.МІ-2 знижувалася на 72–88 %, тоді як у разі 

застосування препарату 2 – на 55−75 %.  

Отже, показано, що поверхнево-активні речовини N. vaccinii ІМВ В-7405 знижували 

адгезію всіх досліджуваних тест-культур бактерій та дріжджів на абіотичні матеріали та 

силіконові катетери, причому прикріплення клітин залежало від концентрації ПАР і типу 

тест-культур. 
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Стрептоміцети вже досить давно привертають до себе увагу багатьох дослідників у 

галузях промислової мікробіології, біотехнології та генної інженерії, як продуценти 

біологічно активних речовин. Актуальність дослідження вторинних метаболітів 

стрептоміцетів зумовлена широким розповсюдженням цієї групи мікроорганізмів у грунтах, 

що визначає наявність у них надзвичайних біосинтетичних потенцій і здатність продукувати 

велику кількість корисних речовин. Крім того, стрептоміцети можуть приймати участь в 

регуляції процесів онтогенезу рослин і стимулювати схожість насіння, утворення коренів, 

формування паростків, а також підвищувати ефективність симбіозу. Створення і 

використання мікробних біопрепаратів із стрептоміцетів буде сприяти збільшенню врожаїв 

та є безпечним для навколишнього середовища. 

Метою даної роботи було визначення рістстимулюючої активності Streptomyces 

recifensis var. lyticus 2P-15 по відношенню до агрокультур – пшениці та кукурудзи. Як 

джерело стимулятора росту застосовували культуральну рідину стрептоміцета, яку 

отримували шляхом глибинного культивування продуценту на ферментаційному 

середовищі, що містило комплекс солей (макро- та мікроелементи), соєве борошно, глюкозу. 

Усі види рослинних об’єктів були поділені на чотири групи, а саме: у 1-ій групі 

(контрольній) насінини рослин замочували та поливали водою; у 2-ій, 3-ій і 4-ій групах 

замочування проводили розчинами з різними концентраціями культуральної рідини 

стрептоміцета – 0,6%, 0,8%, 1,0%. Пророщування здійснювали на паперових фільтрах з 

постійним зволоженням водою. Через три доби підрахували ефективність проростання 

насінин. У контрольних групах різних сортів кількість пророслих насінин склала для 

пшениці 60-70% і для кукурудзи 60-80%. У 2-их групах проросло відповідно 95-100% та 85-

100%, у 3-іх групах – 95-100% і 90-100%, а у 4-их групах 90-100% і 85-100%. 

Наступним етапом дослідження була висадка пророщеного насіння в ґрунт. Протягом 

тижня спостережень виявилось, що укорінення паростків пшениці у 1-ій (контрольній) групі 

відбулося у 75-80% рослин, у 2-ій групі – у 90-100%, у 3-ій групі – у 100%, у 4-ій групі – у 

95-100%. Серед пророщених насінин кукурудзи укоріненими виявились у 1-ій групі 80-90%; 

у 2-ій групі – 95-100%; у 3-ій групі – 100%; у 4-ій групі –95-100%. Через три тижні 

вимірювалась висота пагонів дослідних рослин. У контрольній групі висота пагонів пшениці 

досягла 85±3,2 мм, а для кукурудзи  66±4,3 мм. Максимальні значення висоти пагонів були 

отримані для 4-ої групи пшениці – 107,6±3,1 мм і для 3-ої групи кукурудзи 89,9±3,4. Таким 

чином, найбільша стимуляція росту обох рослин була виявлена при замочуванні насінин 

розчинами з концентраціями культуральної рідини 0,8% і 0,1%. Проте при концентрації 0,6% 

також виявлено позитивний вплив препарату на ріст рослин.  

Аналіз отриманих даних дозволив встановити суттєвий вплив препарату Streptomyces 

recifensis var. lyticus 2P-15 на проростання насінин та показники росту для рослин пшениці та 

кукурудзи. Це свідчить про можливість  використання даного продуценту для створення 

безпечного для навколишнього середовища біопрепарату для стимуляції росту агрокультур 

та підвищення в цілому ефективності сільського господарства. 
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Картопля уражується багатьма шкідливими мікроорганізмами грибного, 

бактеріального, вірусного, віроїдного, фітоплазменного та фітогельмінтозного походження. 

Це пов’язано з біологічними особливостями культури, що розмножується вегетативним 

шляхом, і більшість збудників хвороб з року в рік розвивається за замкнутим циклом: 

бадилля – бульби – бадилля, а з іншого – бульби і бадилля містять надмірну кількість 

вуглеводів та інших органічних сполук, що є добрим поживним субстратом для багатьох 

мікроорганізмів. В Україні до найбільш поширених і шкідливих паразитів належить 

фітофтороз, альтернаріоз, рак картоплі, ризоктонія, вірусні хвороби та ін. Одним із 

засновників вчення про імунітет рослин М.І. Вавилов вперше довів, що імунітет тісно 

пов’язаний із генетичною природою рослин. Згідно з його теорією, стійкі форми слід шукати 

на території співіснування рослини–господаря і паразита. Розширення генетичної бази в 

новостворюваних сортах картоплі, інтрогресія ефективних генів контролю стійкості до 

паразитів можливі лише при широкому залученні в селекційну роботу культурних і диких 

видів картоплі. 

Для проведення експериментів використовували окремі сорти картоплі з типовими 

симптомами вірусних хвороб, зокрема, зморшкуватої і смугастої мозаїки, скручування і 

закручування листків, які в той же час мають різний рівень стійкості до збудників 

альтернаріозу: Луговська, Явір, Віринея – відносностійкі; Лілея, Довіра, Мерлен – 

середньостійкі; Повінь, Престо, Тирас – сприйнятливі. Штучне інфікування листків картоплі 

альтернаріозом при оцінці сортів картоплі до ранньої сухої плямистості проводили 

лабораторно-польовим методом. Вплив вірусів на розвиток збудників A. solani і A. alternata 

визначали за довжиною інкубаційного періоду та інтенсивністю утворення конідій. 

Внаслідок проведених експериментів встановлено, що в усіх випробовуваних сортів 

картоплі у випадку ураження їх вірусами відбулися суттєві зміни генетичного рівня стійкості 

до альтернаріозу. Наявність вірусів у тканинах суттєво пригнічує розвиток в них збудника 

A. solani. 

Отримані результати досліджень свідчать, що найбільшу інгібуючу дію на 

альтернаріоз здійснюють віруси, які викликають зморшкувату, смугасту мозаїки і 

скручування листків. Індекс ураження таких рослин у порівнянні з контрольним варіантом 

знижується в 5-11 разів, на 3–4 дні збільшується довжина інкубаційного періоду і в 2,0-2,5 

рази зменшується інтенсивність спороношення гриба. При цьому активність 

розповсюдження міцелію A. solani в здорових листках (контроль) в більшості сортів в 1,3-1,8 

рази вища, ніж в тканинах, які містять вірусну інфекцію мозаїчного закручування і 

скручування листків. 

Дещо протилежні експериментальні дані отримані при зараженні вірусних рослин 

збудником Alternaria alternata. Більшість рослин, які містять вірусну інфекцію значно 

сильніше уражувалися альтернаріозом і особливо при розвитку на них зморшкуватої та 

смугастої мозаїк. 

Отже, наявність вірусної інфекції на картоплі може змінювати генетичну стійкість 

сортів до альтернаріозу, зокрема підвищувати її до гриба Alternaria solani і знижувати до 

Alternaria alternata. Такі обставини слід враховувати при проведенні оцінки сортів та 

гібридів на стійкість до ранньої сухої плямистості, використовуючи для цієї мети безвірусні 

рослини. 
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В літературі майже відсутні аргументовані дані щодо механізму передачі інфекції 

бактеріозів фіто гельмінтами та взаємовідносин збудників бактеріозів роду Pectobacterium з 

нематодами, які паразитують на картоплі. Ці обставини визначили необхідність проведення 

спеціальних досліджень. 

При проведенні лабораторного експерименту вивчали особливості взаємодії між 

стебловою нематодою картоплі і збудником мокрої гнилі P. carotovorum subsp. сarotovorum. 

Дослідження проводили на картопляному агарі в чашках Петрі, куди поміщали по 5 

шматочків з однієї бульби картоплі розміром 15×15 мм та вносили сумісно і окремо особини 

нематод D. destructor та культуру бактерії P. carotovora subsp. сarotovora. Повторність 

досліду п’ятикратна. Контролем були тільки шматочки здорових бульб. 

В залежності від варіанту досліду в чашки Петрі з культурою мікроорганзмів 

підселяли нематод, які попередньо простерилізували за методом В. І. Тараканова. Картопляні 

дитиленхи протягом усього періоду проведення експериментів рухалися на поверхні 

штучного середовища чашок Петрі.  

Таким чином, під час руху особин D. destructor через колонії бактерій картопляні 

дитиленхи інфікували свою кутикулярну поверхню бактеріальними клітинами і розносили 

інфекцію по всій поверхні чашок Петрі. При дотиканні до шматочків картоплі нематоди 

заражали їх, і вони загнивали.  

Спостереження розпочаті на п’ятий день засвідчують, що підселення дитиленхів до 

посіву культури P. carotovorum subsp. сarotovorum в чашках Петрі інтенсифікувало 

загнивання шматочків картоплі, яке досягало 58,9 %, в той час, як у варіантах, з одним 

патогеном загнивання шматочків картоплі проходило значно повільніше.  

Так у варіанті, де вносили одні бактерії збудника P. carotovorum subsp. сarotovorum, 

цей показник складав 31,2 %, а у варіанті, де вносили лише особини D. destructor – 8,4 %. В 

контролі загнивання тканини не спостерігалося. Через 15 діб при сумісному внесенні двох 

патогенних організмів поверхня картопляного агару була повністю вкрита колоніями 

бактеріальних клітин. Шматочки картоплі повністю загнивали, а мацерація тканини досягала 

100 %. Особини D. destructor протягом всього періоду експерименту зберігали свою 

життєдіяльність. Інфікування шматочків бульб збудником мокрої гнилі викликало також 

значне загнивання тканини (98,3 %), тоді як їх інвазіювання нематодами D. destructor 

характеризувалося ураженням на 46,7 %, а в контролі цей показник складав лише 6,8 %. На 

основі наведених даних можна стверджувати, що сумісне зараження бульб картоплі 

нематодами D. destructor і бактеріями роду P. carotovorum subsp. сarotovorum прискорюють 

процеси загнивання, так як нематоди спроможні на своїй кутикулярній поверхні переносити 

бактеріальну інфекцію. В той же час фітогельмінти відіграють вирішальну роль в патогенезі 

нематодно-бактеріальної гнилі і покидають тканини бульб, які уражені збудником P. 

carotovorum subsp. сarotovorum. 

Отже, загнивання бульб картоплі при зберіганні є складним біологічним процесом, в 

якому приймають участь нематоди D. destructor та бактерії родів Pectobacterium, які 

спричиняють змішані гнилі бульб. Особини D. destructor можуть переносити на своїй 

кутикулярній поверхні бактеріальні клітини збудників роду Pectobacterium (P. carotovorum 

subsp. сarotovorum, P. carotovorum subsp. atroseptica).  



Секція 5: «Мікробні біотехнології, біоремедіація» 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 412 

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ 

ХВОРОБ КАРТОПЛІ ALTERNARIA SOLANI ТА PHYTOPHTHORA INFESTANS ЗА 

РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУР 

 

Положенець В.М., Немерицька Л.В., Журавська І.А. 

 

Житомирський національний агроекологічний університет,  

бульвар Старий,7, 10008, Україна 

 

Збудники і альтернаріозу, і фітофторозу картоплі майже одночасно уражують листя 

картоплі. Отже, гіпотетично, в ході еволюції обидва збудники повинні були набути 

механізмів пригнічення один одного, які на даний час вивчено не досить глибоко. Розкриття 

механізмів взаємовідносин зазначених збудників може стати ключем у створенні новітніх 

ефективних засобів захисту картоплі від обох хвороб. При цьому дослідження 

взаємовідносин збудників альтернаріозу з іншими патогенами (з якими в природі вони не 

конфліктують) має істотно меншу практичну цінність. 

Оскільки процеси життєдіяльності та характер взаємовідносин збудників може 

змінюватись від впливу температури (при цьому для кожного збудника існує своя 

оптимальна температура), також доцільно виконати відповідні досліди для її різних значень. 

Для поглиблення аналізу взаємовідносин пропонується застосувати лабораторний метод 

перехресного культивування, який дозволяє оцінити їх більш детально, в динаміці. 

Аналіз форми колоній збудників альтернаріозу та фітофторозу показав, що вони 

суттєво залежать від температури.  

Досить важливим питанням дослідження взаємовідносин будь-яких збудників є 

об’єктивна кількісна оцінка такої взаємодії. Підходів до вирішення даного завдання щодо 

лабораторного методу перехресного культивування не відомо. Тому, було обґрунтовано 

спочатку вимоги до показника, який би дозволив оцінити взаємовідносини розглянутих 

збудників при використанні застосованого методу. Для того, щоб цей показник 

характеризував безпосередньо саме вплив одного збудника на іншого, однією з обов’язкових 

вимог до нього має бути сталість його значення в динаміці проростання колоній для 

конкретного досліду. 

Аналіз проростання колоній, у тому числі за різних температур, показав, що зазначену 

вимогу краще задовольняє значення площ зон пригнічення збудників альтернаріозу та 

фітофторозу.  

В результаті проведених досліджень встановлено, що за різних температур можливе 

як повне чи часткове пригнічення збудника альтернаріозу збудником фітофторозу, так і 

навпаки. При цьому, прояв антагоністичних властивостей збудника фітофторозу при 

зниженні температури зростає, а при підвищенні – спадає. Антагоністичний вплив збудника 

альтернаріозу стає сильнішим за аналогічний для фітофторозу при температурі вище +25
0
С. 

Збудник фітофторозу до температури +28
0
С ще пригнічує збудника альтернаріозу, а при 

+30
0
С – вже ні. Аналогічно збудники альтернаріозу не пригнічують ріст колоній збудника 

фітофторозу за температур, нижчих +16
0
С. У цілому, збудник фітофторозу проявляє 

сильніший антагоністичний вплив, ніж збудник альтернаріозу. 

Отже, методом перехресного культивування на спільному поживному середовищі 

встановлено, що збудники альтернаріозу та фітофторозу картоплі дистанційно (на відстані до 

11 та 5 мм відповідно) пригнічують ріст один одного.  
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Парша звичайна є однією з найбільш шкідливих хвороб бульб картоплі, яка поширена 

на всій території України. Вперше це захворювання було виявлено у Великобританії 

Лондонською сільськогосподарською експедицією ще в 1825 році. Стрептоміцети широко 

зустрічаються в ґрунті, ризосфері кореневої системи рослин і викликають паршу на інших 

культурах, зокрема бур’янах, редису, моркви, пасльону, гороху, сої, пшениці, кукурудзи, 

салату, баклажанах та ін. 

За результатами нашої фітопатологічної експертизи в окремі роки парша звичайна в 

залежності від ступеня резистентності сорту знижує врожайність на 10-15%, зменшує 

продуктивність рослин на 25-30%, сприяє більш сильному ураженню бульб фітофторозом, 

сухою фузаріозною, мокрою бактеріальною та змішаними гнилями. 

При вивченні видового складу збудників хвороб на бульбах картоплі протягом 2010-

2012 рр. нами встановлено, що основними видами із роду Streptomyces, які здатні викликати 

на бульбах паршу звичайну є наступні: S. scabies, S. griscus, S. globisporus, S. violaceus, 

S. candidus, S. melanosporofaciens. 

В структурі популяції збудників парші звичайної найбільшу питому вагу займають 

види S. scabies і S. melanosporofaciens (40,5%), на долю S. chromofuscus і S. violaccoruber 

приходилося відповідно по 23,3 і 24,7%, а всі решта видів стрептоміцетів виділялися у 11,5% 

випадках. 

Видовий склад стрептоміцетів являє особливу групу мікроорганізмів з характерними 

морфологічними і біологічними ознаками, що не дає можливості об’єднувати їх ні з грибами, 

ні з бактеріями. Схожість стрептоміцетів із збудниками хвороб грибного походження 

визначається наявністю в них продовгуватої гіллястої грибниці без перегородок, які добре 

розвиваються на штучному поживному середовищі. 

На міцелію формуються прямі або хвилясті спороносці, які розміщені поодиноко або 

пучками, на їх поверхні утворюються овальні, шаровидні та іншої форми спори розміром 

1,2-1,5 х 0,8-1,0 мкм. 

Ми підтверджуємо думку білоруських вчених Дорожкіна М.А., Ремньової З.І., 

Сидоревича М.Г., Іванюка В.Г., що стрептоміцети надзвичайно стійкі до несприятливих 

факторів навколишнього середовища і можуть жити у грунті як сапрофіти протягом багатьох 

років. Свою патологічну активність вони проявляють особливо при наявності високих 

температур. 

Нами встановлено, що оптимальними для росту і розвитку видів S. scabies, 

S. globisporus, S. candidus, S. melanosporofaciens є температурні режими 26–32
0
С, а для виду 

S. griscus відповідно 33–36
0
С. Такі високі термофільні параметри для збудників парші 

звичайної підтверджують, що сильне ураження картоплі цим патогеном найчастіше 

спостерігається в роки зі спекотним літом. 

Отже, в умовах Полісся України паршу звичайну викликають наступні збудники роду 

Streptomyces: S. scabies, S. griscus, S. globisporus, S. violaceus, S. candidus, 

S. melanosporofaciens, які доцільно використовувати при селекції картоплі на стійкість до 

цього патогена. 
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Вивчення воденьутворюючих клостридій є важливим як для фундаментальних, так і 

для прикладних досліджень. Фундаментальний напрям – це роль клостридій у біогеохімічних 

циклах вуглецю та водню, а прикладний – розробка промислових біотехнологій отримання 

водню як енергоносія при знешкодженні екологічно небезпечних органічних відходів. 

Метою нашої роботи було виділення та ідентифікація Н2-утворюючих бактерій роду 

Clostridium – деструкторів крохмалю. 

Раніше нами з пастеризованого ґрунту виділена асоціація Bacillus і Clostridium, яка 

активно зброджує картоплю й крохмаль та синтезує Н2. Для виділення штамів Clostridium з 

мікробої асоціації нами було удосконалено два методи культивування ізольованих колоній 

анаеробних бактерій. Для обох методів підібрано зручний, ефективний та не токсичний 

відновник – залізо(ІІ). Ізольовані колонії клостридій були виділені у шарі агару за 

допомогою оптимізованого методу Штурм. Колонії відбирали за здатністю до гідролізу 

крохмалю і утворення газу. Для перевірки чистоти культури та подальших фізіологічних 

досліджень колонії переносили у рідке середовище. Протягом трьох пересівів  визначено 

кількісні показники синтезу Н2 і зброджування крохмалю виділеним штамом Clostridium sp. 

ВУ-11. Продуктивність синтезу водню становила 22,5 л/кг крохмалю/добу або 1,1 моль 

Н2/моль глюкози; максимальна концентрація Н2 в газовій фазі становила 49%. Отримані 

результати є основою для створення промислової біотехнології синтезу енергоносія – водню 

при знешкодженні екологічно небезпечних твердих харчових відходів шляхом їх 

зброджування мікробною асоціацією з використанням Clostridium. 

Для визначення видової належності штаму Clostridium sp. ВУ-11 використали 

поліфазний підхід (фенотиповий та філогенетичний). З метою вивчення специфічних ознак 

колоній нами було виготовлено та успішно застосовано недорогий, але надійний скляний 

анаеростат, в якому повітря видаляли механічним відкачуванням та продуванням аргоном. 

Показано, що колонії штаму ВУ-11 білі, від округлих до неправильної форми, діаметр 1-3 

мм, з хвилястим або нерівним краєм, опуклі або платоподібні, блискучі, маслянисті, із 

зернистою структурою, мають характерний запах масляної та оцтової кислот. Клітини – 

грампозитивні, прямі палички, 0,8-1,0×2,5-3,1 мкм із закругленими кінцями, з центральними 

овальними спорами. 

Фізіолого-біохімічні властивості штаму ВУ-11 досліджували згідно тестам, наведеним 

у посібнику Берджі по систематиці бактерій (2009 р., 2-е вид.). Сиквенування гену 16S рРНК 

штаму ВУ-11 з використанням стандартних праймерів проведено в Центрі "Геноміка" 

(Новосибірськ, Росія). Аналіз нуклеотидних послідовностей гену 16S рРНК проводили з 

використанням програми BLASTN 2.2.28+ і бази даних GenBank. На основі фенотипових та 

філогенетичних даних виділений штам ВУ-11 ідентифіковано як Clostridium butyricum. 
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Альтернативою хімікатам у сільському господарстві повинні стати біологічні методи 

контролю фітопатогенів, у тому числі препарати на основі мікроорганізмів (Боронин А.М., 

2005). Їх застосування може забезпечити контроль розвитку захворювань протягом усього 

періоду вегетації рослин, а також під час зберігання насіння та сільськогосподарської 

продукції. У виробництві препаратів для біологічного контролю застосовують різні види 

мікроорганізмів-антагоністів. Однак, частіше за інших використовують представників роду 

Pseudomonas, які стимулюють ріст та розвиток рослин не тільки завдяки здатності до 

азотфіксації, покращення водного та мінерального живлення, але й за рахунок утворення 

біологічно активних речовин (Моргун В.В., 2009). 

Метою даної роботи було дослідження процесу утворення бактеріями роду 

Pseudomonas метаболітів, які викликають стимуляцію розвитку рослин. 

В роботі було визначено здатність деяких штамів псевдомонад, які належать до видів 

P. fluorescens, P. aureofaciens та P. aeruginosa, продукувати наступні екзометаболіти – 

індолил-3-оцтову кислоту, сидерофори, ферменти (целюлази, ліпази та протеази), а також 

трансформувати нерозчинні сполуки фосфору.  

Досліджувані псевдомонади, зокрема P. fluorescens БННЦ І, P. aureofaciens БННЦ І та 

P. aeruginosa АТСС 27853, виробляли сполуки, які викликали підвищення швидкості 

проростання насіння рослин. Найбільш інтенсивне накопичення вторинних метаболітів 

відбувалось на п’яту добу. Найвищий рівень фітостимулюючої активності був характерний 

для P. fluorescens та обумовлював збільшення довжини паростків на 25-40% у порівнянні з 

відповідним контролем.  

Індолил-3-оцтова кислота є фітоалексином та позитивно впливає на довжину 

паростків (Patten C. L., 2009). Серед досліджуваних культур тільки P. fluorescens БННЦ І та 

P. aureofaciens БННЦ І утворювали дану речовину. Порівнюючи динаміку синтезу індолил-

3-оцтової кислоти та швидкість проростання насіння, було встановлено, що підвищення 

концентрації даної сполуки у середовищі обумовлює суттєве збільшення довжини паростків.  

Важлива роль сидерофорів у стимуляції росту рослин, а також в антагоністичних 

взаємовідносинах псевдомонад з фітопатогенами, вже неодноразово доведено (Whipps J.M., 

2010). Досліджувані види за здатністю утворювати даний клас біологічно активних сполук 

розташувались наступним чином: P. fluorescens > P. aureofaciens > P. aeruginosa. 

Найбільш активним продуцентом ферментів, які мають важливе значення у процесі 

колонізації ризосфери рослин, виявився штам P. fluorescens БННЦ І. Найменш вираженими у 

даного мікроорганізму були ліпази. Серед інших псевдомонад штамам P. aeruginosa були 

притаманні лише протеолітичні властивості. 

До комплексу позитивних ефектів, які характеризують Pseudomonas spp., належить їх 

здатність трансформувати сполуки фосфору, які містяться у ґрунті (Lugtenberg B., 2010). В 

роботі було встановлено, що дана властивість є практично тільки у P. fluorescens.  

Таким чином, позитивний вплив ґрунтових мікроорганізмів, зокрема Pseudomonas 

spp., на проростання насіння рослин складається з декількох факторів. Найбільш важливими 

серед них є продукція індолил-3-оцтової кислоти та сидерофорів, а також здатність до 

утворення цілого ряду ферментів. 
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Хліб займає найважливіше місце в харчуванні людини і є одним з найбільш 

споживаних продуктів харчування. У зв’язку з погіршенням економічної ситуації та 

зниженням вмісту цінних мікронутрієнтів в харчових продуктах збагачення хлібобулочних 

виробів, як одних із найдешевших та найбільш споживаних, біологічно-активними 

сполуками дозволить компенсувати їх нестачу та покращити стан здоров’я населення. Проте 

при розробці нових виробів важливо враховувати не тільки їх корисність для організму, а й 

відповідність мікробіологічних та органолептичних показників готової продукції запитам 

споживачів. 

Роль хлібопекарських дріжджів у виготовленні хлібобулочної продукції важко 

переоцінити. Вони є основними розпушувачами тіста, тому виробники використовують 

селекціоновані штами, які мають велику підйомну силу. Селекція дріжджів дозволила 

розширити їх асортимент та створити такі раси, що не зустрічаються в природі. Внаслідок 

цього в літературних джерелах все більше з'являється інформації про термостійкі 

хлібопекарські дріжджі та їх негативний вплив на здоров’я людини. У ході досліджень 

встановлено, що після випікання клітини дріжджів отримують сублетальні пошкодження та 

втрачають здатність рости на щільних ацильованих поживних середовищах, проте  після 

витримування у солодовому бульйоні протягом 16 год. і більше можливо визначити їх 

наявність. Мікроскопування суспензії хліба показало, що в ньому містяться як мертві, так і 

живі клітини дріжджів. В пшеничних виробах кількість життєздатних клітин дріжджів 

коливається від 30 до 340 КУО/г в залежності від виду хліба.  

Для повної або часткової заміни пресованих дріжджів все частіше використовують 

хмелеві закваски спонтанного бродіння. Аналіз результатів мікробіологічних досліджень 

показав, що високий вміст дріжджів у хмелевій заквасці закваски дозволяє використовувати 

її без додавання хлібопекарських дріжджів. Проте практика приготування заквасок показала, 

що спонтанна мікрофлора не завжди забезпечує нормальний хід бродіння напівфабрикатів, 

тому з кожним роком все більше використовують закваски з направленим культивуванням 

мікроорганізмів. Однією з них є закваска Аром Левен з інактивованими дріжджами, в якій 

вміст молочнокислих бактерій в 2 рази більший порівняно з хмелевою закваскою. 

Встановлено, що хмелева закваска спонтанного бродіння є більш обнасіненою порівняно із 

Аром Левен та містить більше гнильних бактерій та диких дріжджів. Аналіз літературних 

джерел показав, що закваски, до складу яких входять молочнокислі бактерії, здатні 

пригнічувати ріст та розвиток як бактерій, так і пліснявих грибів. Досліджено, що 

мікрофлора заквасок Аром Левен та хмелевої володіє бактеріостатичними властивостями до 

Bacillus subtilis, Escherichia coli і Staphylococcus aureus, та фунгістатичними –до Penicillium 

chrysogenum і Mucor racemosus.  

Дослідження хмелевої закваски та закваски Аром Левен показало можливість 

зменшення кількості контамінуючої мікрофлори, що позитивно впливає на мікробіологічні 

процеси, що відбуваються в тісті. Такий вплив позначається і на мікробіологічній безпеці 

готового виробу. Проведення провокаційного тестування хліба на основі хмелевої закваски 

встановило його стійкість до зараження P.chrysogenum, M.racemosus та B.subtilis.  

Отже, закваски як спонтанного зброджування, так і направленого культивування є 

оптимальним способом заміни хлібопекарських дріжджів та позитивно впливають на 

мікробіологічну безпеку хліба. 
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Одной из наиболее важных физиологических функций бифидобактерий в организме 

хозяина является участие в обменных процессах макроорганизма. Наряду с синтезом 

антимикробных метаболитов, которые обеспечивают успешную конкуренцию с 

патогенными и условно-патогенными микроорганизмами за питательные вещества и сайты 

адгезии, для практического использования бифидобактерий имеет огромное значение их 

биосинтетическая активность. Показано, что наличие протеаз, α- и -галактозидаз у 

штаммов, включенных в состав пищевых заквасок существенно повышает усвояемость 

кисломолочных продуктов и придает им функциональные свойства.  

Цель работы – изучение жизнеспособности и активности некоторых гидролаз в 

культуральной жидкости различных штаммов бифидобактерий вида B. adolescentis при 

выращивании их на молоке и продуктах его переработки (обезжиренное молоко, молочная 

сыворотка).  

Исследование параметров роста бифидобактерий показало, что накопление биомассы 

сопровождается активным кислотообразованием – титруемая кислотность достигает 60-

150
0
Т, рН – 4,1-5,3. Жизнеспособность бактерий к 6 ч культивирования на молоке превышает 

10
9
КОЕ/мл, что свидетельствует о создании условий для подавления развития посторонней 

микрофлоры. Актинвное накопление биомассы бифидобактерий коррелирует с ростом 

активности казеинолитической протеазы и пептидаз, -галактозидазы – фермента 

обеспечивющего снижение содержания лактозы, а также α-галактозидазы. Некоторые 

изученные штаммы B. adolescentis показали высокую колониеобразующую активность при 

выращивании на питательных средах с экстремально низким для бифидобактерий значением 

рН (до рН 4,3) и сохранение жизнеспособности в ферментированном молоке после 2-х 

недельного хранения. 

Проведенные исследования позволили отобрать культуры B. adolescentis, 

перспективные для включения в состав производственных заквасок кисломолочных 

продуктов.  
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Пекарські дріжджі Saccharomyces cerevisiae широко використовуються в біотехнології 

для виробництва хліба, вина та пива, а також технічного та паливного етилового спирту. На 

сучасному етапі для підвищення життєздатності та покращення важливих для відповідного 

біотехнологічного процесу властивостей промислових штамів S. cerevisiae часто 

застосовується генна інженерія. 

Для конструювання ефективних і стабільних рекомбінантних штамів дріжджів, що 

можуть використовуватися в виробництві протягом тривалого часу без втрати корисних 

властивостей, потрібна розробка відповіднихДНК-векторів. Часто необхідно, щоб такі 

вектори забезпечували мультикопійну інтеграцію, тобто інтеграцію великої кількості копій 

необхідного генетичного матеріалу в геномну ДНК дріжджів. 

Нами розроблено вектор для мультикопійної інтеграції, що включає такі компоненти: 

1. δ-послідовності – довгі кінцеві повтори нуклеотидів, що походять з 

ретротранспозонівTy1 i Ty2, та забезпечують інтеграцію фланкованої цими послідовностями 

ділянки ДНК у δ-локуси в геномній ДНК за рахунок гомологічної рекомбінації; 

2. Експресійна касета, що складається з сильного конститутивного промотора гена 

ADH1 та термінатора гена CYC1, для ефективної експресії цільового гена; 

3. Селективний маркер kanMX4, модифікований таким чином, що здатний 

підтримувати життєздатність рекомбінантних штамів в селективних умовах тільки в випадку 

інтеграції кількох копій цього гена в геномну ДНК дріжджів. 

Для перевірки розробленої системи мультикопійної інтеграції в сконструйований 

вектор було клоновано репортерний ген PHO8, що кодує фермент лужну фосфатазу, і 

отриману плазміду було використано для трансформації лабораторного штаму S. cerevisiae 

BY4742. Отримані рекомбінантні штами містили до 10 копій гена PHO8, інтегрованого в 

геномну ДНК, що було підтверджено з допомогою гібридизації за Саузерном, а також 

визначенням активності лужної фосфатази. 
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ВПЛИВ БАКТЕРІОФАГІВ ТА БАКТЕРІОЦИНІВ ERWINIA CAROTOVORA НА 

ІНФЕКЦІЙІНІСТЬ ЗБУДНИКІВ М’ЯКОЇ ГНИЛІ 

 

Сергєєва Ж.Ю., Крилова К.Д., Іваниця Т.В., Васильєва Н.Ю., Товкач Ф.І., Іваниця В.О. 

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вул. Дворянська, 2,  

м. Одеса, 65082, Україна, тел.: +38 (0482) 68 79 64, 

E-mail: krylova_kd@onu.edu.ua  

 

Бактерії Erwinia carotovora є одним із найбільш економічно важливих фітопатогенів, 

які можуть завдавати значних збитків аграрному виробництву. Метою роботи було вивчення 

фагів, дефектних фагів і плазмід в полілізогенній системі бактерій Erwinia carotovora та 

впливу автолізату бактерій, що містить бактеріофаги та бактеріоцини, на інфекційність 

збудників м’якої гнилі.  

Проведено скринінг штамів E. carotovora різного походження на здатність 

продукувати бактеріоцини. Розроблено метод багатокомпонентного електрофоретичного 

аналізу нативних вірусоподібних часток. Проведено розділення каротоворіцинів E. 

carotovora і встановлено їх профагову природу. Досліджено макромолекулярні 

каротоворіцини, яким притаманна неспецифічна ендонуклеазна активність. 

Охарактеризовано їх тип і форму, які близькі за молекулярною масою і електрофоретичною 

рухливістю до вірусних структур типу базальних пластин. Виявлено, що хроматографічні 

профілі часток дефектних бактеріофагів штамів E. carotovora підтверджують множинність 

дефектних профагів і полілізогенність фітопатогенних ервіній. Профіль індукції дефектних 

фагових часток є унікальним і консервативним для кожного штаму.  

Здійснено порівняльний рестрикційний аналіз фагової і плазмідної ДНК штаму E. 

carotovora. Результати досліджень створюють підґрунтя для виявлення тонких механізмів 

патогенезу та розуміння впливу автономних генетичних елементів на процеси лізогенної 

індукції у фітопатогенних ервіній і розуміння проявів та розвитку патогенного процесу у E. 

carotovora.  

Оптимізовано склад середовища та умови для максимального виходу бактеріофагів та 

макромолекулярних бактеріоцинів E. carotovora за допомогою повного факторного 

експерименту 2n композиційного плану. Розроблене оптимізоване середовище А3 дозволяє 

одержувати бактеріоцини і бактеріофаги без проведення індукції налідиксовою кислотою 

або мітоміцином С, що значно зменшує собівартість цього процесу. При довготривалому 

зберіганні препаратів кароворіцинів спостерігалося зниження кілерної активності за рахунок 

утворення надмолекулярних структур. Встановлено, що цей процес є штамоспецифічним. 

Максимальна стабільність досліджених структур спостерігалася за зберігання препарату при 

-20
0
С. Показано, що активність каротоворіцинів та бактеріофагів в буфері після 

заморожуванням не зменшується як з додаванням гліцерину так і без нього. При температурі 

+4
0
С літична активність їх зберігалася до двох тижнів, а при кімнатній температурі (+22

0
С) 

до 10 діб. 

Встановлено, що автолізат Erwinia carotovora ZM1, який містить бактеріофаги та 

макромолекулярні бактеріоцини, пригнічує інфекційну активність збудників м’якої гнилі на 

коренеплодах моркви та бульбах картоплі на 43 та 80%, відповідно, та повністю подавляє її в 

дослідах на проростках томатів. Отримані результати можуть бути основою для створення 

нових засобів біологічного контролю збудників м’якої гнилі рослин. 
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАЛЗВ’ЯЗУЮЧИХ ДОМЕНІВ  

РТУТЬ-РЕДУКТАЗ 

 

Сидорович І.Б. 

 

Комп’ютерний відділ Konica Minolta 

 

Процес детоксикації ртуті бактеріями здійснюється за рахунок її відновлення ртуть-

редуктазами (ЕС 1.16.1.1). Бактерії також здатні до метилювання ртуті з утворенням 

високотоксичної сполуки. 

Більшість ртуть-редуктаз складається з трьох доменів: IPR006121 (метал-

асоційований), IPR023753 (ФАД/НАД(Ф)-зв’язуючий), IPR004099 (димеризаційний). 

Порівняно амінокислотні послідовності ртуть-зв’язуючих доменів. Оскільки поточною 

гіпотезою впливу ртуть-редуктаз на процес метилювання ртуті вважається конкуренція за 

субстрат (Barkay T., 2005), було зроблено припущення, що зв’язування ртуті ртуть-

редуктазами є значно аффінішим. Прораховано карти Рамачадрана для базової каркасної 

структури, металзв’язуючого домена та кількох його модифікацій з метою виявити 

допустимі конформації з мінімальною енергією і встановити важливі для високоаффіного 

зв’язування амінокислоти. 

При пошуці гомологічних ВРТ у геномах метилотрофних дріжджів їх виявлено у 

точках розгалуження аеробних і анаеробних метаболічних шляхів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ АЦЕТОНУ І БУТАНОЛУ БАКТЕРІЯМИ РОДУ 

CLOSTRIDIUM 
 

Скроцький С.О.
1
, Кістень О.Г.

1
, Скроцька О.І.

2
 

 
1
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України,  

вул. Заболотного 154, м. Київ, 03143, Україна, E-mail: biotech-br@mail.ru 
2
Національний університет харчових технологій,  

вул. Володимирська 68, м. Київ, 01601, Україна 
 

Утворення ацетону і бутанолу відбувається в результаті ацетоно-бутилового бродіння, 

яке викликають бактерії роду Clostridium. При цьому бродінні, крім ацетону етилового та 

бутилового спирту, утворюються також масляна і оцтова кислоти, водень і вуглекислий газ. 

Майже всі види роду Clostridium здійснюють ацетон-бутанол-етанольну ферментацію, але 

для виробництва бутанолу та ацетону в промисловості використовують Clostridium 

acetobutylicum. 

Бутанол використовується як розчинник у багатьох виробництвах: виготовленні 

нітрофарб і масляних лаків, гуми, шовку, при екстракції фармацевтичних засобів. Крім того, 

він служить сировиною для виготовлення таких розчинників, як бутилацетат, 

бутілпропіонат, молочнокислий бутил. Також бутанол використовується в якості палива, як 

основна складова або в суміші з іншими речовинами. Ацетон служить матеріалом для 

виготовлення багатьох хімічних продуктів, серед яких синтетичний каучук, йодоформ, 

бромоформ, хлорацетон, ізопрен, деякі смоли і пластмаса. Ацетон знайшов своє 

використання у виробництві цементу, штучної шкіри, асфальтних фарб, клею. У харчовій 

промисловості ацетон використовується в якості екстрагента при виробництві різноманітних 

продуктів. Зокрема його використовують для екстракції кофеїну з кавових зерен, виділення 

жирів, вітамінів і біологічно активних сполук з рослинної і тваринної сировини. 

З різних природних ніш (торф, мул озер, ґрунт, курячий послід) нами були виділені 

ацетоно-бутилові бактерії (АББ), які належать до представників роду Clostridium. Для 

культивування АББ використовували такі зернові затори (7%): ячмінний, житній, вівсяний, 

кукурудзяний і пшеничний; також для порівняння використовували середовище Рушмана, 

яка є класичною природним середовищем для вирощування АББ. Кількісне визначення 

продукції виділеними бактеріями ацетону проводили йодометричним методом. Для 

визначення бутилового спирту використовували метод окислення бутанолу, етанолу та 

ацетону розроблений Б.М. Нахмановичем, який полягає на окисленні спиртів і ацетону 

біхроматом калію у присутності сірчаної кислоти при двох різних за ступенем жорсткості 

умовах.  

АББ виділені з торфу і польовий ґрунту продукували ацетон і бутанол в кількості від 

3,6 до 3,9 і від 7,3 до 8,2 г/л відповідно, продуценти ацетону виділені з курячого посліду та 

мулу озера Супій продукували ацетон і бутанол на 25% менше. Інші виділені штами АББ 

синтезували розчинники в ще менших кількостях (від 1,0 до 2,7 і від 1,8 до 5,6 г/л ацетону і 

бутанолу відповідно). У результаті проведених досліджень були ізольовані 8 активних 

штамів ацетоно-бутилових бактерій. У ході подальших досліджень нами були отримані 

наступні результати: найбільша кількість ацетону (5,2 г/л) і бутанолу (10,8 г/л) синтезувалося 

при вирощуванні АББ на кукурудзяному заторі, при цьому на середовищі Рушмана ацетону і 

бутанолу утворювалося на 23% менше ; на пшеничному заторі – 4,8 і 9,4 г/л, вівсяному – 4,5 і 

9,1 г/л, ячмінному – 4,3 і 8,3 г/л, житньому – 4,9 і 9, 3 г/л ацетону і бутанолу відповідно. При 

цьому загальна тривалість бродіння на кукурудзяному заторі була на 7 годин менше, ніж на 

середовищі Рушмана і становила 47 годин, на ячмінному – 55, житньому – 49, вівсяному і 

пшеничному – 51 і 52,5 годин відповідно. Таким чином досліджувані бактерії роду 

Clostridium є перспективними для подальшого вивчення з метою оптимізації умов їх 

культивування для збільшення виходу ацетону і бутанолу. 
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ВІДНОВЛЕННЯ МОЛІБДАТІВ, МАНГАНАТІВ ТА СПОЛУК Fe
3+

 

ХЛОРАТРЕДУКУЮЧИМИ БАКТЕРІЯМИ 

 

Смирнова Г.Ф., Підгорський В.С. 
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У промислових стічних водах важкі метали і аніони практично не зустрічаються 

окремо,а знаходяться у різноманітних комбінаціях, що впливає на загальну токсичність 

стоків і може гальмувати їх знешкодження  

Молібден зустрічається переважно у вигляді молібдату і входить до цілої низки 

внутріклітинних ферментів, приймає участь у тканинному диханні. Mo
6+

 у концентрації 

принаймні до 1,32 г/л не є токсичним для хлоратвідновлювальних бактерій (ХВБ). При 

вирощуванні на середовищі з молібденом з обмеженим доступом повітря всі ХВБ росли і 

показали наявність Mo
5+

 у пробах з роданідом аммонію. При посіві на агаризоване 

середовище з молібдатом і слідовою кількістю фосфатів всі культури утворювали блакитні 

колонії як в аеробних, так і в анаеробніх умовах. На рідкому середовищі з глюкозою і 

співвідношенням молібдену і фосфатів  40:1 хлоратвідновлювальні бактерії редукували 

молібдати з утворенням молібденової сині. На цей процес не впливали дихальні отрути 

(діциклогексилкарбодіімід та азид натрію). При спільному знаходженні у середовищі 

молібдатів і хлоратів відновлення останніх проходить зі швидкістю, характерною для 

кожного штаму, але відновлення молібдатів відбувається тільки після редукції хлоратів. 

За наявності чотиривалентного мангану швидкість відновлення хлоратів, майже у всіх 

штамів, була значно нижчою, або взагалі припинялось їх відновлення. При культивуванні в 

рідкому середовищі з додаванням хлоратів, відновлення мангану також гальмувалося, і 

відбувалося лише після редукції хлоратів. Внесення слідової кількості Mn
2+

 стимулювало 

відновдення Mn
4+

 хлоратредукуючими бактеріями, однак воно відбувалось за рахунок 

утворення бактеріями сірководню і не реєструвалось при відсутності сульфатів, тобто ХВБ 

не використовують манганати як термінальні акцептори електронів. 

Внесення у середовище заліза різної валентності значно стимулювало хлорат 

редукцію. Швидкість відновлення хлоратів зростала майже удвічі. Поряд с тим було 

встановлено, що не тільки залізо впливає на відновлення хлоратів, а має місце зворотній 

процес, а саме внесення сполук хлору стимулює корозію заліза. У той же час 

хлоратвідновлювальні бактерії не можуть використовувати сполуки тривалентного заліза як 

акцептор електронів у процесі анаеробного дихання. Вилучення заліза з середовища 

відбувається за рахунок сірководню, що його утворюють хлоратредукуючі бактерії. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ACINETOBACTER 

CALCOACETICUS IМВ В-7241 И RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS IМВ Ac-5017 НА 

ДЕСТРУКЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ НЕФТЯНЫХ 
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Литературные данные свидетельствуют, что загрязнения в экосистемах чаще всего 

являются комплексными (например, одновременное наличие как нефти, так и катионов 

металлов), поэтому поиск и разработка методов очистки, позволяющих удалять такие 

комбинированные загрязнения, актуальны. На сегодняшний день наиболее эффективными 

для очистки экосистем от нефти и тяжелых металлов считаются биологические методы, 

основанные на использовании микроорганизмов и продуктов их метаболизма, в частности, 

поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Ранее из загрязненных нефтью образцов почвы были выделены нефтеокисляющие 

бактерии, идентифицированные как Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017 и Аcinetobacter 

calcoaceticus IМВ В-7241, установлена способность данных штаммов синтезировать 

поверхностно-активные вещества. 

Цель работы – исследовать влияние ПАВ A. calcoaceticus IМВ В-7241 и R. erythropolis 

IМВ Ас-5017 в виде постферментационной культуральной жидкости на эффективность 

деструкции комплексных с тяжелыми металлами нефтяных загрязнений.  

На первом этапе исследовали возможность применения ПАВ штамма ІМВ Ас-5017 

для очистки воды и почвы, содержащих нефть (2,6 г/л и 21,4 г/кг) и 0,01 мМ катионов 

нескольких токсичных металлов (Cu
2+

, Cd
2+

, Pb
2+

) в различных комбинациях. Установлено, 

что степень деструкции нефти через 20 сут была максимальной в вариантах с Cu
2+

 (55-99 %), 

в то время как в присутствии Cd
2+

 и Pb
2+

 продеградировало всего 30-45 % нефти. 

Аналогичные результаты были получены при повышении концентрации каждого из 

катионов металлов в смеси до 0,1 мМ. Отметим, что в присутствии ПАВ A. calcoaceticus ІМВ 

В-7241 степень деструкции нефти (6,0 г/л) в воде, содержащей Cu
2+

 (1,0 мМ) и Cd
2+

 (0,5 мМ), 

через 30 сут. составляла 85-88 %. Мы предположили, что повышение степени деструкции 

нефти исследуемыми препаратами ПАВ в присутствии меди может быть обусловлено 

активирующим влиянием Cu
2+

 на активность алкангидроксилаз – первых ферментов 

катаболизма углеводородов. Дальнейшие энзиматические анализы подтвердили наше 

предположение. Действительно, в присутствии 0,05 и 0,1 мМ активность алкангидроксилаз 

штаммов ІМВ Ас-5017 и ІМВ В-7241 повышалась в 1,5–3 раза. Другим механизмом, 

лежащим в основе высокой эффективности деструкции нефти препаратами ПАВ в 

присутствии катионов металлов, может быть проявление защитных функций ПАВ. Наши 

эксперименты показали, что удаление ПАВ сопровождалось гибелью всех клеток 

A. calcoaceticus ІМВ В-7241 и R. erythropolis ІМВ Ас-5017 в присутствии Cu
2+

, Cd
2+

 и Pb
2+

 

(0,05-0,1 мМ), в то время как при наличии ПАВ в аналогичных условиях выживало до 60−70 

% клеток. Кроме того, выживаемость клеток нативной микрофлоры воды после обработки 

катионами тяжелых металлов (0,01-0,05 мМ) в суспензии, содержащей ПАВ, составляло 

80−100 %, в то время как в вариантах без ПАВ – 0–59 %. 

Таким образом, в результате проведенной работы показана высокая эффективность 

применения невысоких концентраций препаратов ПАВ A. calcoaceticus ІМВ В-7241 и 

R. erythropolis ІМВ Ас-5017 в виде культуральной жидкости для очистки воды и почвы от 

нефти в присутствии катионов токсичных металлов. 
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Новые знания о биологии и экологии вирусов гидросферы, полученные во всем мире 

в последние десятилетия, являются основой для оценки стабильности гидроэкосистем, 

увеличивая предсказуемость воздействий глобальных изменений на биогеохимические 

процессы во всех водоемах мира. Особый интерес для исследователей представляют 

альговирусы, играющие ключевую роль в динамике численности микроводорослей, значение 

которых для нашей планеты переоценить невозможно.  

Поиск и изучение черноморских альговирусов проводится на базе Института 

биологии южных морей НАН Украины с 2002г. Изоляция альговирусов, определение их 

концентрации в пробах, титрование и экспериментальные исследования выполняются с 

использованием разработанных и запатентованных авторских методик (65864A UA; 97293 

С2 UA). Всего было изучено около 500 проб (морская вода, мидии, рыбы, клинический 

материал), из которых были изолированы новые для науки вирусы микроводорослей 

Tetraselmis viridis (TvV), Pheodactilum tricornutum (PtV), Dunaliella viridis (DvV), 

Prorocentrum pusilla (PpV) и Isochrysis galbana (IgV). По данным ЭМ черноморские 

альговирусы имеют форму икосаэдров с размерами вирионов в пределах 56-60, 45-48, 50-53, 

128-132 и 88-92 нм соответственно у TvV, PtV, DvV, PpV и IgV. Черноморские альговирусы 

нечувствительны к хлороформу, за исключением IgV. Наблюдался лизис Dunaliella viridis 

TvV, а также лизис Isochrysis galbana PpV и Prorocentrum pusilla IgV. 

Поиск TvV и PtV из черноморской среды проводили с 2002 по 2012гг, при этом было 

выделено 44 варианта TvV и 73 PtV. Сезонность и изоляция этих вирусов из проб Черного 

моря свидетельствует о колебаниях численности их хозяев на протяжении 10 лет. Выделение 

PtV (16 вариантов) из клинического материала (41 объединенная проба) указывает на новые, 

неизвестные факты в экологии морских вирусов и подтверждает авторскую гипотезу 

циркуляции вирусов между сушей и гидросферой.  

Изоляция DvV выполнялась в 2008-2012гг. Из 177 проб было выделено 39 вариантов 

DvV. С 2010г был начат поиск PpV - из 126 проб было выделено 19 вариантов PpV. С 2012г 

проводится поиск IgV, из 57 проб было изолировано 19 вариантов IgV. Изоляция IgV была 

неожиданной для альгологов, поскольку микроводоросль Isochrysis galbana (хозяин этого 

вируса) еще не выделена из Черного моря, а новый для науки черноморский вирус Isochrysis 

galbana является первым косвенным свидетельством циркуляции этой микроводоросли в 

экосистеме Черного моря. 

Участвуя в международном проекте «Gordon & Betty Moore Foundation Marine Phage, 

Virus, & Virome Sequencing Project» (2009-2010), финансируемом Gordon and Betty Moore 

Foundation, мы получили возможность провести анализ геномов черноморских альговирусов 

Tetraselmis viridis (TvV-S20, G2351 и TvV-SI1, G2352) и Dunaliella viridis (DvV-SI2, G2353). 

Сведения о G2351, G2352 и G2353 представлены в Community Cyberinfrastructure for 

Advanced Marine Microbial Research and Analysis (CAMERA). Полученные результаты 

показали космополитную комбинацию генов черноморских альговирусов, свидетельствуя об 

их универсальности и индивидуальных особенностях.  
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В настоящее время мицелиальные грибы широко используются в различных отраслях 

народного хозяйства – сельском хозяйстве, медицине, а также в защите окружающей среды, 

На их основе разработаны биотехнологии получения витаминов, энзимов, липидов, пищевых 

волокон и т.д. Ранее нами были отобраны и селекционированы штаммы, являющиеся 

перспективными продуцентами витаминов и коферментов (Fusarium sambucinum), а также 

комплексов литических энзимов и протеинов (Mycelia sterilia). При исследовании физиолого-

биохимических свойств этих штаммов в лабораторных условиях было показано 

перспективность их использования в биотехнологии получения белково-витаминного сырья 

для производства пищевых и кормовых добавок. Полученные штаммы технологичны, 

обладают высокой скоростью роста, так для Fusarium sambucinum удельная скорость роста 

достигала 0,35 ч
-1

. Были подобраны условия для получения витаминно-протеинового 

продукта в полупромышленных условиях. Также проведена оценка качества и 

количественного выхода протеинов штаммов микромицетов при раздельном и совместном 

культивировании, а также содержания в полученном продукте других биологически 

активних веществ. В биомассе Fusarium sambucinum было выявлено значительное 

количество жирных кислот, более того, оказалось, что около 70% общего пула жирных 

кислот составляют ненасыщенные, такие как олеиновая, линолевая, линоленовая и 

арахидоновая. Особенно ценно наличие в продукте арахидоновой кислоты, являющейся 

предшественником простагландинов в организме животных и человека. В растительных 

маслах эта жирная кислота отсутствует. Мицелий штамма Fusarium sambucinum отличается 

высоким содержанием полноценного протеина - 276,8 мг/г АСБ. Биомасса грибов также 

содержит все незаменимые аминокислоты: лизин, валин, лейцин и аспарагиновую кислоту – 

в значительных количествах. При совместном культивировании вышеуказанных штаммов в 

лабораторних условиях было отмечено, что сокращаются сроки ферментации и имело место 

повышение содержания  витаминов в биомассе.  

В полупроизводственных условиях нами были получены опытные партии белково-

витаминной биомассы и проведены испытания её эффективности в качестве кормовой 

добавки на рыбах и мышах. В настоящее время также получены положительные результаты 

по испытанию исследуемой добавки на перепелах. Так, было отмечено незначительное, но 

стабильное повышение прироста живой массы, а также, что очень важно, повышение 

бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови. Это в целом приводило к 

повышению выживаемости, особенно молодых особей. Более того введение в рацион 

добавки способствовало также повышению яйценоскости и увеличению содержания 

витаминов А и В2 в яйцах перепелок.  

Таким образом, полученные нами данные проведенных испытаний биологической 

активности препарата свидетельствуют о возможности применения его для повышения 

биологических показателей чрезвычайно необходимых в производстве, а также для 

повышения природной резистентности сельскохозяйственных животных.  
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Рослинні полімери є джерелом формування овочевих і харчових відходів, які для 

навколишнього середовища є ксенобіотиками. Їх деструкція призводить до негативних 

наслідків: накопичення твердих відходів; розповсюдження токсичних фільтратів, 

атмосферного забруднення і патогенної мікрофлори. Вирішення проблеми може бути 

знайдено при застосуванні РММ-біотехнології, яка дає можливість ефективно 

знешкоджувати різні типи змішаних твердих відходів і очищувати фільтрат. Головним 

економічним аспектом РММ-біотехнології є можливість ефективного отримання трьох видів 

енергоносіїв (Н2, СН4 і біопалива) і чистої води. РММ-біотехнологія – це мікробна 

технологія заснована на спрямованій регуляції мікробного метаболізму.  

Для пошуку ефективних шляхів синтезу енергоносіїв ми провели скринінг мікробних 

асоціацій і різних типів відходів. Спрямована регуляція метаболізму синтрофних асоціацій 

мікроорганізмів дозволяє досягнути зсуву бродіння для синтезу спиртів або Н2 або СН4. 

Розгалужений метаболізм клостридій дозволяє отримувати при зброджуванні рослинних 

полімерів як газоподібні, так і рідкі енергоносії – Н2 і спирти. Саме тому клостридії є 

найперспективнішою групою мікроорганізмів для отримання цих енергоносіїв. Так, 

ефективність синтезу Н2 при зброджуванні крохмалю за 6 діб чистою культурою Clostridium 

sp. ВУ-11 становила 135 л/кг сухої маси субстрату. Скринінг показав, що всі протестовані 

нами природні та техногенні асоціації мікроорганізмів синтезують з рослинних відходів не 

тільки водень, але і спирти (до 82 г етанолу/кг сухої маси відходів). Регуляція метанового 

бродіння дозволяє всього лише за 11 діб збродити тверді відходи зі зменшенням їх ваги в 30-

50 разів і досягти ефективності синтезу СН4 – 16 л/кг відходів. При анаеробній деструкції 

рослинних відходів утворюється висококалорійне тверде паливо (62 г/кг сухої маси відходів) 

– незброджені залишки лігнінцелюлози, які ефективно згоряють на повітрі. Нарешті, нами 

показано, що за допомогою регуляції мікробного метаболізму можна очистити токсичний 

фільтрат до стану «екологічно чиста вода». У проточній установці, іммобілізовані на 

інертних носіях, мікроорганізми знижують концентрацію органічних сполук у понад 500 

разів (з 10020 до 20 мг/л по вуглецю). 

Таким чином, основними аспектами РММ-біотехнології є: 

1. Екологічно небезпечні гниючі харчові відходи швидко і ефективно 

зброджуються мікроорганізмами до кінцевих нетоксичних продуктів. 

2. Ефективна переробка відходів досягається шляхом застосування спрямованого 

мікробного метаболізму за допомогою «регуляторів мікробного метаболізму». 

3. Супутній твердим органічним відходам токсичний фільтрат очищається до 

стану «екологічно чистої води». 

4. Зброджування твердих органічних відходів дозволяє отримувати одночасно 

три види енергоносіїв: (1) газоподібні енергоносії – Н2 або СН4, (2) рідкі енергоносії – 

біопаливо (метанол, етанол та ін.), (3) тверді енергоносії – лігнінцелюлоза (незброджені 

залишки рослинних полімерів). 

Розроблена нова біотехнологія дозволяє одночасно вирішити два стратегічні завдання: 

(1) біоремедіація звалищ побутових відходів та переробка астрономічних обсягів твердих 

харчових відходів, (2) промислове отримання широкого спектру відновлюваних 

альтернативних енергоносіїв. 
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Нанотехнологія – наука, яка може дати людині принципово нові речовини з 

унікальними властивостями, застосування яких вирішить багато наукових та практичних 

задач. В зв’язку з цим актуальним залишається розробка нових та удосконалення існуючих 

методів і способів отримання наноматеріалів. Маючи надзвичайно високу активність і малі 

розміри, що відповідають розмірам живих клітин, біогенні метали більш ефективно і 

безпечно сприймаються рослинами в якості мікродобрив. Аналіз існуючих методів 

отримування нанопрепаратів металів (НПМ), дозволяє виділити електро - іскровий метод у 

рідині, як найбільш прийнятний для застосування у біологічних середовищах [Лопатько, та 

ін. 2011]. В попередніх дослідженнях з застосуванням отриманих цим методом НПМ, в 

якості мікродобрив, було виявлено підвищення стійкості рослин до ряду фітопатогенів. При 

дослідженні впливу на ростові показники та систему антиоксидантного захисту рослин було 

показано, що НПМ проявляють фітостимулюючу активність і є індукторами активності 

таких антиоксидантних ферментів, як каталаза та пероксидаза, що зумовлюють підвищену 

стійкість рослин до несприятливих факторів довкілля і робить досліджувані препарати 

перспективними для використання. З іншого боку, за сучасними уявленнями,  вірулентність 

багатьох фітопатогенних мікроорганізмів, зокрема, мікроскопічних грибів, корелює з їх 

каталазною активністю. Крім того, слід зазначити, що низькі діючі концентрації досліджених 

розчинів роблять їх привабливими як з екологічної, так і з економічної точки зору. Для 

вирішення питання щодо перспективного використання НПМ в біотехнологіях детального 

дослідження потребує ряд питань: чи не призводить їх вплив до збільшення каталазної 

активності фітопатогенів, яка корелює з їх вірулентністю, та наскільки токсичні 

досліджувані нами препарати. Виходячи з вищевикладеного, метою даного дослідження було 

вивчення впливу НПМ на активність каталази ряду фітопатогенних  грибів та  визначення 

токсичністі застосованих препаратів. У трьох видів фітопатогенних грибів Botrytis cinerea, 

Alternaria alternata, Penicillium sp. було проаналізовано вплив НПМ Ag на активність 

каталази, яка приймає участь в патологічному процесі, що викликається вказаними 

мікроміцетами. Показано, що внутрішньоклітинна каталазна активність знижувалася у всіх 

вказаних грибів, які за ступенем прояву ефекту розташовувалися наступним чином: Botrytis 

cinerea (на 25%), Penicillium sp (на 33%), Alternaria alternata (на 36%). Отримані дані свідчать 

про зниження агресивності досліджуваних фітопатогенів в результаті впливу НПМ Ag. При 

цьому нами була досліджена токсичність НПМ: Cu, Mn, Ag за гемолітичним тестом. 

Останній є  дуже чутливим методом визначення токсичної дії хімічних розчинів, який 

використовується, зокрема, для токсико-гігієнічних досліджень матеріалів і виробів, які 

використовуються у медичній галузі. Нами було проведено визначення токсичності вказаних 

НПМ у розведеннях 1:10 та 1:100. Критерієм оцінки токсичності досліджуваних НПМ був 

відсоток гемолізованих еритроцитів. В результаті проведеного гемолітичного тесту було 

показано, що (за виключенням НПМ Ag в розведенні 1:10) всі досліджені НПМ не проявляли 

гемолітичної реакції. Встановлена нами відсутність токсичності НПМ та їх здатність 

зменшувати агресивність фітопатогенів зумовлює перспективність використання таких 

речовин на ринку нанопродуктів. 
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Особливої уваги заслуговує вивчення механізмів, що лежать в основі адаптації грибів 

до дії хронічного іонізуючого опромінення у часі, тобто у ряду наступних поколінь. У 

літературі такі дані відсутні, а вони необхідні для формування прогнозів, щодо віддалених 

наслідків відносно дії хронічного опромінення і адаптації до нього такої активної 

компоненти біогеоценозу, як мікроміцети. 

Мікроскопічні гриби, для яких характерна швидка зміна поколінь протягом року, є 

одночасно зручною і досить складною моделлю для вивчення механізмів адаптації до дії 

хронічного опромінення у великої кількості поколінь. Складність полягає в тому, що 

відносно грибів немає однозначного трактування відносно терміну «покоління», оскільки для 

переважної більшості мікроміцетів характерний вегетативний тип розмноження. У зв'язку з 

цим не опромінену популяцію грибів в експериментальних умовах ми умовно називатимемо 

вихідною популяцією, а наступні популяції, отримані в результаті відсіву з початкової – 

фенегетами. Незаперечною перевагою мікроскопічних грибів як об’єкту досліджень є 

можливість в певний проміжок часу в заданих експериментальних умовах опромінення 

вивчити особливості адаптації у великої кількості фенегетів (поколінь), що дасть змогу 

зробити більш узагальнюючі висновки щодо дії хронічної опромінення у ряді поколінь. 

Іонізуюче випромінювання, як відомо, є додатковим джерелом активних форм кисню, а 

адаптація мікроскопічних грибів до їх дії багато в чому визначається стратегією 

функціонування системи їх антиоксидантного захисту. 

Метою нашої роботи було у порівняльному аспекті дослідити зміни одного з 

ферментів антиоксидантного захисту, а саме пероксидази у штамів трьох генерацій 

Cladosporium cladosporioides у різні проміжки часу після опромінення. 

Об’єктами дослідження три штами C. cladosporioides, два що були виділені з різних 

по рівню радіонуклідного забруднення екотопів: 4 – з ґрунту 10-ти км зони ЧАЕС і 10 – з 

приміщення 4-го блоку ЧАЕС та проявляли радіоадаптивні властивості, а C.cladosporioides 

4061виділений з чистих територій та таких властивостей не мав. У результаті дослідження 

було проведено визначення внутрішньоклітинної пероксидазної активності трьох фенегетів 

досліджених грибів одразу та через місяць після опромінення. При дослідженні активності 

пероксидази у 14 денної культури грибів, посівним матеріалом для їх слугували культури 

після безпосереднього опромінення показано, що у контрольного штаму не виявлено 

підвищення внутрішньоклітинної пероксидазної активності у всіх трьох генераціях. Слід 

зазначити що у штамів з радіоадаптивними властивостями зміна активності цього ферменту 

більш виражена, та у штаму C. cladosporioides 4 у всіх трьох фенегетах активність 

збільшувалась майже в 4 рази, в той час як у штаму Cladosporium cladosporioides 10, виявлені 

більш виражені зміни активності цього ферменту, але такі, що суттєво відрізнялись у різних 

генераціях, так в І – 13 разів, в ІІ – 9,6, ІІІ – 7 разів. При дослідженні активності пероксидази 

у грибів, посівним матеріалом для їх слугували культури опромінені місяць тому, виявлені 

зовсім інші зміни активності цього ферменту. У контрольного штаму спостерігали зниження 

активності у всіх трьох фенегетах, а у C. cladosporioides 4 – збільшення активності цього 

ферменту на 30% у другому фенегеті, та відсутність впливу у першому та третьому.  

Виявлені суттєві амплітуди коливань активності внутрішньоклітинної пероксидази 

свідчать про її значну роль в реалізації адаптації до дії опромінення. При цьому відмінності у 

зміні активності цього ферменту у різні проміжки часу після опромінення свідчать про 

епігенетичний (регуляторний) характер прояву адаптації. 
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Культивування мікроорганізмів є важливим етапом у промисловій та 

експериментальній мікробіології і їх успішного росту можна досягти шляхом підбору 

поживних середовищ у відповідності з їх фізіологічними потребами (Faine S., 2002). Кращої 

приживаності й розвитку бактерій можна досягти шляхом оптимізації поживних середовищ і 

субстратів. У зв’язку з цим актуальним є пошук добавок, які можуть забезпечити підвищення 

ефективності культивування мікроорганізмів за рахунок збільшення швидкості їх росту й 

утворення ними цільових продуктів синтезу: стимуляторів росту рослин, вітамінів, білків, 

антибіотиків.  

Оскільки синтетичні реакції, що здійснюються в клітині, потребують затрати енергії, 

то доцільним є використання в якості добавок речовин, які можуть служити додатковим 

джерелом вуглецевого живлення (меляса, спирти, вуглеводи). Ці сполуки застосовуються не 

лише для задоволення потреб мікроорганізмів в елементарному вуглеці, але й для отримання 

енергії, необхідної для біосинтезу й підтримання клітинної структури, активного транспорту 

речовин, встановлення градієнту концентрацій, руху бактерій.  

Дослідження, проведені за кордоном (Johns L. W., 1993; Juarez B., 2005), свідчать про 

те, що все більшої поширеності в якості субстратів і добавок до поживних середовищ для 

культивування корисних ґрунтових мікроорганізмів здобувають продукти переробки соломи, 

стружки, соняшникової і оливкової олії. До того ж такий спосіб використання відходів 

виробництва забезпечує більш ефективну їх утилізацію і подальше використання у 

технологіях виробництва сільськогосподарської продукції (Herbert D., 2003). Такі відходи 

можуть ставати основою для виробництва органічних добрив для сільського господарства. 

Важливо відмітити, що сумісне використання корисних мікроорганізмів із такими добривами 

дозволить суттєво зменшити кількість їх внесення без погіршення ефективності 

використання. 

Тому доцільним є дослідження використання відходів сільськогосподарського 

виробництва і органічних добрив на їх основі в якості субстратів для вирощування і 

підтримання життєздатності корисних ґрунтових мікроорганізмів, а також проведення 

досліджень впливу добрив, збагачених корисними ґрунтовими мікроорганізмами, на ріст і 

розвиток рослин. 

У наших дослідженнях в якості органічного субстрату використовували біодобриво 

Біопроферм, яке представляє собою біоферментовану суміш цінної органічної сировини: 

відходів тваринництва (пташиного посліду, гною та підстилки великої рогатої худоби, 

свиней) поєднаних з торфом, тирсою, соломою. Виявлено, що додавання в органічний 

субстрат додаткових джерел вуглецю – меляси чи сахарози значно підвищує життєздатність 

бактерій роду Azotobacter у ньому, що можна пояснити забезпеченістю мікроорганізмів у 

вуглеці, що може використовуватись на активний транспорт, встановлення градієнту 

концентрацій, руху клітин та для отримання енергії, необхідної для біосинтезу й 

підтримання клітинної структури. 

Використання у технології вирощування кабачка органічного добрива, збагаченого 

азотобактером, у дозі, що складає 10 % від рекомендованої, сприяє кращому розвитку рослин 

протягом всього періоду вегетації, що виражається у кінцевому зростанні врожайності 

кабачка на 40 % у порівнянні з контролем (варіант без добрив і бактеризації). 
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В последнее время остро стоит проблема утилизации целлюлозосодержащих 

растительных остатков, значительное количество которых не используется в сельском 

хозяйстве. Один из способов решения этой проблемы – использование биопрепаратов 

деструкторов целлюлозы. Для этой цели преимущественно используются препараты на 

основе целлюлозоразрушающих микроскопических грибов. Другая перспективная группа 

микроорганизмов для создания на их основе препаратов-деструкторов – бактерии рода 

Bacillus, которые в большинстве своем непатогенные для теплокровных, технологичные в 

производстве, стабильные при хранении.  

Целью нашей работы был подбор штаммов бацилл перспективных для создания на их 

основе препарата для утилизации пожнивных остатков. 

Объектом исследования служило 18 штаммов бактерий рода Bacillus, отобранных в 

результате первичного скрининга, как наиболее активные по целлюлозолитической 

активности. Бациллы культивировали на среде следующего состава (г/л): (NH4)2SO4 – 1,4; 

K2HPO
4
·3Н2О – 6,0; KH2PO4 – 2,0; MgSO4·7H2O – 0,1; целлюлоза – 5,0 рН – 7,0. Штаммы 

культивировали при 37
0
С на протяжении 72 час на качалке при 200 об/мин. Количество 

образовавшихся редуцирующих веществ определяли методом Шомодьи-Нельсона. Белок 

определяли методом Бредфорда. Антагонистическую активность – методом перпендикуляр-

ных штрихов. Безопасность штаммов бацилл для теплокровных исследовали на белых 

мышах общепринятыми методами.  

Нами было показано, что наибольшую удельную активность имели штаммы B. subtilis 

80 ЛГ и B. subtilis MC 132. Отсутствие взаимного антагонизма у исследуемых штаммов 

бацилл позволяет создать на их основе препарат. Следует отметить, что штамм B. subtilis 80 

ЛГ имеет высокую ксиланолитическую активность. Наличие в одном препарате обоих видов 

активностей позволит более полно осуществить разложение растительных остатков, в 

которых, в большинстве случаев, целлюлоза тесно связана с ксиланом.  

При отборе микроорганизмов, на основе которых в дальнейшем будет создан 

биопрепарат, особенное внимание уделяется их безопасности для теплокровных. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о авирулентности исследуемых штаммов 

бацилл для теплокровных животных. Не отмечено случаев заболевания или гибели мышей, 

вызванных введением суспензии исследуемых штаммов бацилл. Смертельные дозы нами не 

были определены поскольку, последние превышали исследуемые: ЛД50 per os > 15 і ЛД50 в/б  

> 2,5 млрд. клеток/мышь. 

В дальнейшем нами было исследовано эффективность созданной композиции при 

разложении целлюлозосодержащих материалов. Было показано, что под действием штаммов 

B. subtilis 80 ЛГ и B. subtilis MC 132 происходит на 38-45 % уменьшение веса пшеничной 

соломы, кукурузы и подсолнечника. 

Таким образом, нами были отобраны штаммы B. subtilis 80 ЛГ и B. subtilis MC 132, 

перспективные для создания препарата для утилизации пожнивных остатков на их основе. 

Исследуемые штаммы характеризовались высокой целлюлозолитической активности и 

непатогенностью для теплокровных. 
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БАКТЕРІАЛЬНА ДЕСТРУКЦІЯ АЦЕТАМІНОФЕНУ ШТАМАМИ 

RHODOCOCUS ERYTHROPOLIS 

 

Хоменко Л.А., Ногіна Т.М. 

 

Інститут мікробіології і вірусології НАН України,  

вул. Заболотного 154, Київ, 03143, Україна,  

E-mail: homenko@imv.kiev.ua 

 

Однією з важливих екологычних проблем сьогодення є утилізація та знешкодження 

неякісних лікарських засобів, орієнтовна кількість яких в Україні складає приблизно 350 тис. 

т/рік. Насьогодні утилізація та знешкодження цих речовин регулюється відповідними 

нормативними документами: «Закон України про відходи» від 05.03.1998 р. № 187-98-ВР, 

Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями державної політики України у 

галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки» від 05.03.1998 р. №188/98-ВР і Закон України "Про загальнодержавну програму 

поводження з токсичними відходами" від 14.09.2000 р. №1947-ІІІ. До складу деяких 

лікарськихі засобів (анальгетики та антисептики) входять карбоциклічні сполуки, що містять 

фенольний гідроксил. На сьогодні найбільш екологічним методом знешкодження та 

утилізації цих речовин є біологічний, який базується на використанні метаболічної 

активності мікроорганізмів здатних до деструкції цих речовин. Метою даної роботи було 

дослідження деструктивної активності нокардіоподібних актинобактерій, щодо 

ацетамінофену (парацетамолу).  

На основі скринінгу штамів – деструкторів ацетамінофену вивчена можливість 

біологічної деструкції цієї речовини нокардіоподібними актинобактеріями родів Rhodococcus 

(4 вида, 29 штамів), Gordonia (1 вид, 5 штамів), Dietzia (1 вид, 6 штамів). Серед них за 

результатами дослідження здатності до росту на мінеральному середовищі з 

ацетамінофеном, як єдиним джерелом вуглецю та енергії, був відібраний найбільш активний 

штам - R. еrythropolis УКМ Ас-23.  

При використанні методу тонкошарової хроматографії нами була підібрана найбільш 

оптимальна для розділення продуктів деструкції цих речовин рухома фаза: спирт етиловий 

95% - толуол – оцтова кислота (3:7:0,2) та ідентифіковані культуральній рідині такі продукти 

деструкції, як п-амінофенол, пірокатехін, гідрохінон та муконова кислота. Досліджена 

динаміка зменшення кількості ацетамінофену впродовж 5 діб культивування штаму R. 

еrythropolis УКМ Ас-23. Встановлено, що на першу добу росту спостерігається зменшення 

кількості ацетамінофену на 38,0% у середовищі культивування, на другу добу росту кількість 

цієї речовини зменшилась на  78,4 %, а вже на третю добу цей показник становив 96,4 %. 

Повна деструкція ацетамінофену відбувалась на п’яту добу росту штаму. При цьому 

швидкість деструкції була найбільшою на першу добу і становила 3,15 мг/год, а на 2-3 добу 

цей показник зменшився до 2,7-2,2 мг/год. Встановлено, що швидкість деструкції 

ацетамінофену уповільнюється при збільшенні кількості п-амінофенолу (первинного 

метаболіту цієї речовини) до 37%, який є токсичною речовиною, в той час як 7-15 % не 

впливає на швидкість деструкції. 

Отримані дані свідчать, що штам R. еrythropolis УКМ Ас-23 є перспективним для 

використання в біотехнологіях очищення середовищ від лікарських засобів, що містять 

ацетамінофен. 
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Обитающие в почве бактерии рода Agrobacterium способны переносить Т-ДНК (transfer 

DNA) с участием белков вирулентности прокариота и белков транспортных систем  

эукариотической клетки в геном широкого круга растений, грибов, дрожжей, животных 

клеток. Это явление служит предметом внимания для биоинженерии, селекционеров, 

поскольку агробактериальная Т-ДНК является уникальным природным вектором для переноса 

практически любых генов в растение и ускоренного получения растений с измененными 

хозяйственно-ценными признаками. В докладе дан анализ методов, технологий переноса Т-

ДНК в генеративные клетки растений в условиях in planta [1]. Предлагаемый способ позволяет 

с высокой эффективностью трансформировать взрослые однодольные растения с низким 

потенциалом регенерации, в частности кукурузу, сорго [2, 3], что позволяет избежать стадий 

культивирования трансформантов на искусственных средах, дорогостоящей, трудозатратной 

процедуры, требующей специального оборудования и персонала. Способ может быть 

использован в селекции при создании новых сортов с использованием стандартного 

оборудования микробиологических лабораторий. Проанализировано влияние генотипа 

растения, бактериального штамма, типа векторной конструкции, состава инокуляционной 

среды и условий обработки агробактериями растений на эффективность трансформации в 

условиях in planta [3, 4]. В докладе обсуждается возможный молекулярно-генетический 

механизм агробактериальной трансформации генеративных клеток растений в условиях in 

planta. В 2001 году впервые осуществлена агробактериальная трансформация животных 

клеток [5], что открывает перспективы использования элементов транспортной системы 

агробактерий в биомедицинских исследованиях, например, в генной терапии заболеваний 

человека и животных за счет переноса функциональных, антисмысловых генов в клетки для 

корректировки нарушенных функций. В докладе представлены данные по анализу переносу 

олигонуклеотидов в культуры животных клеток HeLa и почек эмбрионов свиньи с участием  

рекомбинантного белка VirE2 агробактерий [6]. 

Данные работы поддержаны частично грантом РФФИ №11-04-01331а, грантами 

Минобразования РФ (соглашения 8592, 8728). 
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Одними з найбільш поширених забруднювачів довкілля є  важкі метали (ВМ), які 

завдають значної шкоди різним компонентам природного середовища, зокрема ґрунтам. 

Забруднення ґрунту ВМ викликає порушення інтенсивності мікробіологічних процесів та 

зниження кількості корисних мікроорганізмів, що може негативно впливати на культурні 

рослини. Крім того, входячи в трофічні ланцюги, ВМ можуть значно змінювати  

інтенсивність метаболічних процесів рослин, що призводить до зниження їх врожайності  та 

якості продукції. В той же час відомо, що ґрунтові мікроорганізми є посередниками між 

ґрунтовими умовами (зокрема токсичністю ВМ) і рослинами, що сприяє підвищенню 

стійкості макросимбіонта до стресу (Белимов А.А. и др., 2004; 2011). Важливим аспектом 

біологізації землеробства є використання біопрепаратів на основі корисних штамів 

мікроорганізмів (Патика В.П. та ін., 2003; Волкогон В.В.  та ін., 2006).  

Мета наших досліджень полягала у вивченні впливу передпосівної бактеризації 

насіння (Фосфоентерин) на динаміку чисельності мікроорганізмів у ризосферному ґрунті за 

негативного впливу ВМ (Cr, Cu, Pb) в умовах модельних  вегетаційних та польових дослідів. 

Вегетаційні досліди проведено в теплиці, рослини ячменю (сорт Тайна) та пшениці озимої 

(сорт Фантазія одеська) вирощували в поліетиленових посудинах, ґрунт – чорнозем 

південний карбонатний. Польові експерименти проведено в 2010-2012 рр. на дослідному 

полі Кримського агропромислового коледжу (АР Крим, Сімферопольський р-н); ґрунт 

чорнозем південний карбонатний, культура – пшениця озима сорту Фантазія одеська. Солі 

ВМ вносили в ґрунт у вигляді водних розчинів з розрахунку 5, 10 та 20 ГДК: за умов 

вегетаційних дослідів – перед висівом насіння, в польових експериментах - рано навесні; 

контроль – без внесення ВМ. 

Встановлено, що забруднення ґрунту ВМ (на рівні 10 та 20 ГДК) призводить до 

зниження чисельності (в 3-5 разів проти контролю) бактерій: оліготрофів, педотрофів, 

амоніфікаторів, фосфатмобілізувальних, а також мікроміцетів, стрептоміцетів та 

целюлозолітичних мікроорганізмів у ризосфері ячменю та пшениці за умов вегетаційних 

дослідів. Бактеризація сприяє зростанню кількості мікроорганізмів у ризосферному ґрунті 

злакових рослин, проте їх чисельність не досягає рівня контрольного варіанту.  

Розглянемо результати досліджень щодо впливу бактеризації на чисельність найбільш 

важливих з агрономічної точки зору угруповань бактерій у ризосфері пшениці в умовах 

польового досліду. Забруднення ґрунту ВМ (10 та 20 ГДК) знижувало кількість 

амоніфікаторів та бактерій, що трансформують важкорозчинні фосфати в 3-5 разів порівняно 

з контролем. Виявлено, що бактеризація сприяє зростанню чисельності КУО цих угруповань 

бактерій у ризосферному ґрунті впродовж весняно-літньої вегетації та її відновленню до 

контрольного рівня вже в фазу трубкування рослин пшениці озимої. Відмічено позитивний 

вплив передпосівної бактеризації на життєдіяльність бактерій також і на ділянках без 

внесення ВМ. 

Таким чином, отримані результати свідчать про позитивний вплив передпосівної 

бактеризації насіння (Фосфоентерин) на мікрофлору ризосфери злакових рослин при 

забрудненні ґрунту ВМ як за умов вегетаційних дослідів, так і польового експерименту.  
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В настоящее время во всем мире интенсивно развивается технология 

микробиологического синтеза молочной кислоты, что связано с ее использованием в 

качестве мономера для производства уникальных био- и фотодеградируемых полимерных 

материалов поли-α-гидроксипропионатов (полилактатов).  

При очевидных преимуществах микробиологического способа производства 

молочной кислоты, существуют проблемы биоконверсии сахаросодержащих субстратов 

молочнокислыми бактериями, связанные с отсутствием высокопроизводительных штаммов, 

адаптированных к определенному виду сырья, и усовершенствованной технологии. Для 

разработки конкурентоспособной эффективной биотехнологии микробиологического 

синтеза, снижения стоимости продукта, актуально проведение исследований, направленных 

на выделение и конструирование новых высокопродуктивных штаммов, оптимизацию 

параметров их культивирования, совершенствование технологических приемов ферментации 

различных субстратов. 

Наиболее часто в технологиях получения молочной кислоты используют 

гомоферментативные молочнокислые бактерии, предпочтение отдается видам Lactobacillus 

acidophilus, L. helveticus, L. bulgaris, L. lactis, L. delbrueckii, L.casei, L. plantarum и др. Наряду 

с выделением природных штаммов бактерий, способных эффективно продуцировать целевой 

продукт, актуальным является улучшение свойств имеющихся культур. 

В работе использованы молочнокислые бактерии, принадлежащие к родам 

Enterococcus и Lactobacillus. Для накопления биомассы бактерий с максимальным 

содержанием лактатдегидрогеназы проведено культивирование штаммов Enterococcus sp. и 

Lactobacillus sp. на комплексных питательных средах, включающих в качестве источника 

углерода глюкозу, лактозу, сахарозу. 

Определение активности лактатдегидрогеназы проводили кинетическим методом, 

используя пируват натрия в качестве субстрата. 

Установлена цитоплазматическая локализация лактатдегидрогеназы у изучаемых 

штаммов молочнокислых бактерий. Максимальная активность фермента наблюдается у 

клеток бактерий в конце логарифмической фазы роста независимо от источника углерода в 

среде культивирования. 

Установлено, что максимальная продукция фермента наблюдается в ранней 

экспоненциальной фазе роста культур – к 3 часам культивирования у Enterococcus sp., 5-6 

часам у Lactobacillus sp. Максимальная продуцирующая способность у Enterococcus sp. 

составила 240, у Lactobacillus sp – 122 условных единиц на мг биомассы. Затем активность 

фермента снижалась и достигала минимума к 24 часам культивирования. Установлено, что у 

бактерий, выращенных на средах с сахарозой и лактозой, активность фермента была выше в 

2 раза по сравнению с бактериями, культивируемыми на среде с глюкозой 

При хранении культур в течение 24 часов при 4±2
0
С отмечено быстрое снижение 

активности фермента – в 5,5 раза и в 25 раз от максимального значения для Enterococcus sp. и 

Lactobacillus sp, соответственно. 
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Water together with the water body bottom, bacteria, algae, aquatic plants, and invertebrates 

is the external environment for fish. It affects all vital processes of fish: breathing, feeding, 

circulation, nervous activity, reproduction, growth, and development. Hence, optimal zoohygienic 

conditions have to be created in ponds for normal fish life sustenance.  

Among a variety of abiotic environmental factors playing important role in fish survival, the 

most important are thermal, gas, and salt conditions. Water temperature has effects not only on fish 

growth and development but also on the manifestations and course of different fish diseases. Their 

sharp fluctuations can significantly reduce the resistance of fish against diseases. Water temperature 

also has effect on development of parasites and infectious agents. It was found that some specific 

fish diseases (Viral hemorrhagic septicemia of trout, Infectious pancreatic necrosis, and Infectious 

hemopoetic necrosis) occur in relatively cold water at temperatures of 10-12
0
C, while others, on the 

contrary, have more acute course at higher water temperatures above 18-25
0
C. Causative agents of 

some invasive diseases (Ichthyophthiriosis, Dactylogyrosis) accumulate depending on water 

temperature. 

Creation and maintenance of optimal zoohygienic conditions for fish and other hydrobionts 

in ponds depends on the content of appropriate amounts of gases and dissolved salts in water in 

optimal ratios. Nowadays, studies on the health of hydrobiont populations are among the most 

promising trends in the field of fisheries.  In conditions of growing interest to artificial reproduction 

of salmonids and sturgeons, the problem of prevention and treatment of infectious diseases of fish is 

of high priority. In aquatic environment, there is a vast variety of bacteria species and about 70 of 

them can cause fish diseases. With the growth of human impact and biocontamination of water 

bodies, there is an increase of opportunistic pathogenic bacteria. Surveys of sturgeon and salmon 

aquacultures and their environments in Ukraine demonstrated significant role of a variety of 

bacteria (Aeromonas, Acinetobacter, Bacilus, Vibrio, Pseudomonas, Enterobacteriaceae) in 

development of diseases in these fish.  

An important issue in European countries is reduction of negative environmental impact and 

water quality improvement by using environmentally-friendly drugs in aquaculture. Preparations 

based on bacteriophages developed by us for treatment of fish bacterial diseases does not negative 

impact on aquatic organisms compared to antibiotics and chemical drugs and capable of providing 

significant therapeutic effects. The studies were conducted using bacteria extracted from different 

fish species and from water. Fish were taken from different regions of Ukraine. In total, 110 strains 

of microorganisms were used. Bacteriophages isolated from the strains 0911 (common carp), 0411 

(common carp), 5911 (bighead carp) were extracted and accumulated. As a result, 3 strains of 

bacteriophages were isolated from highly pathogenic bacteria identified as Pseudomonas, and their 

titer was 7.4*10
6
, 8.3*10

6
, and 7.8*10

6
 pfu/mL. We conducted studies on the application of these 

bacteriophages for treatment of pseudomonase infection of fish and obtained positive results.  

Deterioration of environmental conditions and decrease of water quality results in fish 

diseases significantly reducing yield of cultured fish and retarding their growth. Therefore, control 

of environmental conditions of water bodies and development of new environmentally-friendly 

therapeutics is a necessary prerequisite for effective fish culture technologies 
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The current rapid development of fundamental and practical immunology accompanied by 

intensive introduction of immunomodulators into medical practice. Immunomodulators are 

preparations, that increase or decrease the parameters of immune response of the organism at 

maintain or restore immune homeostasis. Immunoglobulin is one of the preparations having a broad 

immunomodulatory effect. The role of immunoglobulins in cellular and humoral immunity astonish 

by variety of its action at the pathogenic microorganism and viruses. Action immunoglobulins 

against viral infections are very various. Antibodies can block the penetration of the virus into the 

cell in order to neutralize the spread of the virus in the organism, take part in its destruction, induce 

cell-mediated cytotoxicity, which contributes to the death of infected cells. The use of polyvalent 

and specific immunoglobulins for intramuscular and intravenous injection is considered as one of 

the priority directions of immunotherapy and immunoprophylaxis of infectious diseases. Proceeding 

from modern requirements of the World Health Organization (WHO) for blood products, the special 

attention is paid to the viral safety of the preparations, as well as the standardization of methods of 

determine their specificity. In the case of specific immunoglobulins, the question of the creation of 

works standard samples of immunoglobulins is actual. This could have been avoided if there were 

test systems containing standards, which promote to determining of the content of specific 

antibodies. 

The aim of our work was to develop standard preparations of immunoglobulins against 

cytomegalovirus, herpes Zoster virus and Toxoplasma gondii. IMV NAS of Ukraine together with 

Company “Biopharma” developed preparations of standard specific immunoglobulins against 

cytomegalovirus, Herpes Zoster virus, Toxoplasma gondii. Plasmas were united and exposed to 

fractionation with ethanol by method Chon. Produced immunoglobulins had high electroforetic purity 

– 95% IgG, which corresponds to the European Pharmacopoeia concerning human imunoglobulins 

for intramuscular or intravenous injection. Produced preparations were qualified by linearity 

parameters in according to requirements of the WHO. The level of specific antibodies in the standard 

preparation of immunoglobulin against, against Toxoplasma Gondii - 1700 IU/ml, against Herpes 

Zoster virus - 35 IU/ml. Production preparations are designed for long-term use, the optimal condition 

for this is lyophilization. Production standard preparations are designed for long-term use; the optimal 

condition for this is lyophilization. We have carried out comparative studies of liquid and lyophilized 

forms of the samples. Good tolerability lyophilization by standard immunoglobulin against varicella-

zoster virus was determined, its activity decreased up only to 15%. 

Thus, the technology of creation of the specific immunoglobulins to human infections, for 

serotherapy of widespread and heavy (on clinical presentations) diseases connected with these 

viruses, is elaborated. 
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Сучасний біологічний контроль шкодочинних організмів враховує основний спектр 

багатофакторної залежності в досягненні гарантованого захисту врожаю та екологічної 

безпеки. Пріоритетними стають підсилення природних механізмів рівноваги тріотрофної 

системи «ґрунт - мікроорганізми – рослини», спрямоване застосування біоагентів, екологічно 

вивірені багатоваріантні інтегровані системи з антирезистентною стратегією і тактикою. 

Сьогодні у світі налічується близько 150 засобів біологічного захисту рослин (біопрепаратів), 

90% комерційних біопестицидів базується на застосуванні різних біоваріантів і штамів 

ентомопатогенних бактерій групи Bacillus thuringiensis. Перевага віддається також агентам 

біопестицидів з групи бактерій Bacillus subtilis, видам Pseudomonas, а також стрептоміцетів, 

грибів, бакуловірусів, вірусів гранульозу. Як самостійні засоби біозахисту виступають 

феромони різних членистоногих. Визнано, що більше 100 видів бактерій, 800 видів 

мікроміцетів і 300 видів нематод можуть бути контролюючими біологічними агентами для 

шкідників; 50 видів бактерій і мікроміцетів для контролю сегетальної фітобіоти і тільки 20 

видів бактерій - для боротьби зі збудниками хвороб рослин. У світовому виробництві 

біологічних засобів захисту рослин біопрепарати для контролю шкідників рослин складають 

10%, проти збудників хвороб - 4,6, для боротьби з бур'янами – 1,3%. Для високоефективного 

використання мікробіологічного методу фітозахисту необхідні комплексні дослідження 

біологічних особливостей природних популяцій патогенів, а також чутливих до них цільових 

об'єктів. 

В результаті багаторічних наукових досліджень фундаментального та прикладного 

характеру нами вивчено селекційні, біотехнологічні, токсигенні критерії активності штамів 

ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis різних біоваріантів, дана оцінка 

популяційним взаємовідношенням «патоген Bt – хазяїн-комаха», виявлена багатобічна дія 

штамів-продуцентів на комах шкідників (антифідантна, метатоксична та ін.). Порівняльним 

філогенетичним аналізом внутрішньовидових взаємозв’язків ентомопатогенних бактерій 

групи Bt встановлено наявність штамового поліморфізму в середині групи. Досліджено 

токсигенний потенціал природних штамів Bt, виділених з популяцій хворих і загиблих 

комах, що важливо для розкриття механізмів пролонгованої ентомотоксичної дії та післядії 

на популяції комах-шкідників. Доведено, що на токсигенність та метаболізм мікроорганізмів 

впливають біотехнологічні процедури (оптимізація умов, режимів культивування тощо). 

Оптимізація основних параметрів і факторів росту, якісна оцінка цільових продуктів синтезу, 

визначення ефективності технологічного процесу дозволяють отримувати вихідні стандартні 

дані для складання нормативної документації. 

В результаті вивчення питання ентоморезистентності до бактерій Bt і біопрепаратів на 

їх основі в умовах лабораторних і модельних дослідів упродовж 15 послідовних генерацій 

інсектарних комах нами не виявлено формування резистентних ліній видів Diptera, зокрема 

Musca domestica, Aedes aegypti. 

Таким чином, комплексні дослідження в напрямку мікробіоконтролю комах-

шкідників за участю агентів групи Bt можуть бути з успіхом використані у сучасних 

технологіях регуляції чисельності шкодочинних видів та підтримки біоценотичної рівноваги 

в екосистемах. 
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Novel data of recent years suggest the expansion of the areal of harmful viral diseases, 

spread of complex and latent infections, and appearance of new virus forms with altered 

pathogenicity. Here we analyzed spread of viruses common for vegetable crops belonging to 

Cucurbitaceae and Solanaceae families and grown in an open ground and greenhouse conditions in 

Ukraine. Cultivated plants with virus-like symptoms of the disease were sampled including 

cucumbers, zucchini, melons, watermelons, tomatoes, sweet pepper and egg-plants. Analyzing 

samples of Cucurbitaceae plants we noted the symptoms of dark green mosaic, mottling and vein 

clearing of leaves, fruit malformation and wartiness. The Solanaceae plants demonstrated the 

following symptoms: yellowing of leaves, yellow and dark mottling, fruits discoloration and 

malformation. This work has been focused on analyzing the state of the spread of virus diseases of 

vegetable crops in Ukraine and revealing tentative novel pathogens of virus nature. 

Plants of cucumbers, tomatoes, sweet pepper, egg-plants, etc. with pronounced symptoms of 

virus etiology were the major objects of this work. The plants have been sampled from various 

greenhouse farms in Ukraine. Open field studies were mainly focused on cucurbit crops and their 

viruses. 

The ELISA has been conducted in DAS modification using the commercial antisera (Loewe 

(Germany), Prime Diagnostics (The Netherlands), Agdia (USA)) against 15 viruses known to infect 

vegetable crops in Europe.  

According to obtained outcomes, WMV 2, CABYV and CGMMV are the most widespread 

viruses infecting vegetables in explored parts of Ukraine. We should say that this screening allowed 

detection of five new (for Ukraine) viruses: ZYMV, CABYV, INSV, TuMV and РММV. These 

new pathogens may be attributed to the use of imported seed material and the spread of the insect 

vectors, but primarily underlines the absence of valid data on virus spread and necessitates the need 

for careful monitoring of viral pathogens. 

It should be indicated that identified pathogens were detected on Cucurbitaceae plants both 

in mono- and in mixed infections, which were normally represented by a couple of viruses. For 

instance: WMV 2/CABYV, WMV 2/CMV, CMV/CABYV, ZYMV/CABYV and WMV 2/ZYMV. 

In case of novel virus agents, we have managed to accumulate 2 isolates of WMV 2, 2 

isolates of ZYMV, and 1 isolate of PMMV. cDNAs for coat protein genes of these isolates were 

generated and sequenced for further determination of strain affiliation for these viruses following 

their phylogenetic analysis. 
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Аденовірус та вірус герпесу простого – збудники інфекційних хвороб людини, 

вражають очі, респіраторний, ентеральний, урогенітальних тракти, центральну та 

периферійну нервову системи, здатні тривалий час знаходитись в латентному стані і 

активуватись під впливом ендо- та екзогенних факторів. Широка розповсюдженість вірусів, 

їх тропізм до одних і тих же тканин, створює можливість інфікування клітин одночасно, з 

розвитком змішаної інфекції. Результатом такої інфекції може бути як відсутність взаємодії, 

так і взаємний вплив вірусів. Не досліджена дія антивірусних препаратів за присутності такої 

змішаної інфекції ні на вірус-мішень, ні на супутній вірус.  

Метою роботи було дослідження репродукції вірусів при змішаному інфікуванні 

епітеліальної культури клітин MDBK (нирки бика). 

В роботі були використані аденовірус людини 5-го серотипу (Ад5) та вірус простого 

герпесу 1 типу (ВПГ1/УС). Інфікування клітин вірусами проводили одночасно, чи з різницею 

в 24 год. Репродукцію вірусів в клітинах визначали цитоморфологічним методом за 

наявністю специфічних внутрішньоядерних ДНК-вмісних включень з використанням 

барвника акридинового оранжевого. Методом електронної мікроскопії, полімеразної 

ланцюгової реакції та імунофлюоресцентним аналізом підтверджено наявність змішаного 

інфікування популяції клітин MDBK. 

В разі суперінфікування вірусом ВПГ-1/УС клітин MDBK, попередньо інфікованих 

Ад5, показано стимулювання репродукції Ад5 на 24% та пригнічення репродукції ВПГ1/УС 

на 88%. Для порівняння було використано моноінфікування вірусами клітин MDBK.  

Одночасне інфікування клітин двома вірусами призводило до взаємного інгібування 

репродукції вірусів в 1,5-3 та 9,4 рази для ВПГ-1/УС та Ад5, відповідно. Показано, що рівень 

інгібування також залежав від множинності інфікування  клітин вірусом герпесу. 

Оптимізовану модель одночасного змішаного інфікування клітин використовували 

для дослідження антивірусної дії препарату рибамідил. Препарат в концентрації 62 мкг/мл 

вводили до складу підтримуючого середовища після інфікування клітин. Виявлено 100% 

інгібування репродукції Ад5 препаратом рибамідил, кількість інфікованих ВПГ-1/УС клітин 

зменшувалась в 2,4 рази (59%). 

Схожі результати отримані при вивченні дії рибамідилу при моноінфекціях клітин 

MDBK. Репродукція аденовірусу під дією препарату пригнічувалась повністю (100%), а 

репродукція вірусу герпесу на 79% (в 5 разів).  

Тобто дія препарату рибамідил, використаного для моногерпетичної та змішаної 

адено-герпетичної інфекції, була в 2 рази ефективнішою на моделі моногерпетичної інфекції. 

Таким чином розроблена та оптимізована клітинна модель адено-герпетичної інфекції 

дозволить провести дослідження дії різних антивірусних препаратів та виявити особливості 

такої взаємодії. 
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У 2009 році нами описано явище продуктивної інфекції вірусу скручування листя 

картоплі (Potato leafroll virus, ВСЛК) в клітинах непритаманних цьому патогену хазяїв. Після 

інокуляції культури клітин нирки ембріона свині (СНЕВ) соком хворих рослин картоплі з 

симптомами скручування верхніх листків і посвітлілого картоплиння через 48 год. 

спостерігали цитопатичну дію вірусу. Дегенеративні зміни культури клітин СНЕВ 

проявлялися появою поодиноких округлих клітин з підвищеною рефрактерністю, з 

поступовим зростанням їх кількості. Уражені клітини відділялися від скла, і в моношарі 

з’являлися ділянки без них, які збільшувалися у розмірах до повного руйнування осередків 

клітин. Електронною мікроскопією культуральної суспензії було виявлено вірусні частки 

сферичної форми розміром 22-26 нм. Полімеразною ланцюговою реакцією зі зворотною 

транскрипцією було підтверджено наявність ВСЛК в одержаній культуральній суспензії. 

Використання репродукції ВСЛК дозволило виділити ізоляти вірусу в чисту культуру з 

вегетуючих рослин, бульб та попелиць. В зв’язку з цим метою нашою подальшої роботи 

було визначити чутливість інших перещеплюваних культур клітин тваринного походження 

до вірусу скручування листя картоплі. 

В роботі використовували штами «ВСЛК-г» та «Седнівський» вірусу скручування 

листя картоплі колекції фітопатогенних вірусів Інституту сільськогосподарської 

мікробіології та агропромислового виробництва НААН. 

Дослідження репродукції ВСЛК проводили в перещеплюваних лініях культур клітин 

нирки ембріона свині (СНЕВ), нирки сірійського хом’яка (ВНК-21), тестикул поросят (ПТП), 

нирки бика (MDВК) та карциноми нирки кроля (RK-13). Вірус адаптували до культур клітин 

тварин шляхом послідовних сліпих пасажів. 

Штами ВСЛК проявляли цитопатичну дію в культурі клітин ПТП через 12-24 години 

після інокуляції, СНЕВ та ВНК-21 через 24-48 годин. Цитопатична дія вірусу 

характеризувалась дегенеративними змінами культур клітин у вигляді появи поодиноких 

округлих клітин з підвищеною рефрактерністю з подальшим зростанням їх кількості. 

Уражені клітини скупчувалися, утворюючи осередки округлої форми. В моношарі з’являлися 

ділянки без клітин, які збільшувалися у розмірах. Після повного руйнування клітини 

відділялися від скла. При проведенні досліджень в культурі клітин RK-13 та MDВК 

спостерігали схожі цитопатичні зміни, але через більший проміжок часу, а саме на 48 та 96 

годину з утворенням симпластів. В культурі клітин ПТП інфекційна активність вірусу 

становила 7,5-8,5 lg ТЦД50/см
3
, в культурі клітин ВНК-21 – 6,0-8,5 lg ТЦД50/см

3
, в культурі 

клітин СНЕВ – 7,5-8,5 lg ТЦД 50/см
3
, MDВК та RK-13 – 2,0-3,0 lg ТЦД50/см3 залежно від 

штаму вірусу. Встановлено, що за умови зберігання культуральної вірусовмісної суспензії 

при – 20
0
С вірус не втрачає інфекційності упродовж 5-х років (термін спостереження). 

Отже, культури клітин ВНК-21, ПТП, MDВК, RK-13 виявилися чутливими до ВСЛК, 

що відрізнялися за часом прояву цитодеструктивних змін. Використання таких модельних 

систем дозволяє методично просто вирішувати низку завдань – виділення, підтримання та 

довготривале зберігання ВСЛК в чистій культурі, вивчення властивостей вірусу й 

особливостей його репродукції.  
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Розбалансування екологічних ніш здатне викликати зміну молекулярно-біологічних 

властивостей вірусів різних таксономічних груп. Крім того, формування та виконання 

біотехнологій різного рівня складності за умов трансформованого середовища часто 

провокує непередбачені зміни у мінливості вірусів. 

В поданому матеріалі обговорюються важливі питання формування векторних систем, 

можливої зміни нуклеатидної послідовності у вірусів від чинників довкілля. 

Основна увага у роботі задіяна на поясненні  міграції вірусів рослин з мінус геномною 

РНК (тоспо- та рабдогрупи), а також можливого впливу локалізованої радіації в клітині на 

один із варіантів ВТМ, зареєстрований нами в регіонах радіаційного забруднення та має 

певну нуклеатидну послідовність сиквенованої ділянки (p TVM 9,5). На прикладі цього та 

інших штамів ВТМ  показана можливість використання фітовірусів у якості реперних 

маркерів довкілля та індикаторів різних змін, що відбуваються з ними на молекулярно-

біологічному рівні.  

При цьому досліджено, що останнім чином певні варіанти ВТМ «освоюють» нові 

ареали рослинності. Відмічено поширення цього вірусу на багаторічних лісових рослинах в 

комплексі з бактеріальними хворобами та вірусами різних таксономічних груп. 

На основі широкопланових дослідів під дією фізичних факторів показана можливість 

отримання нових ізолятів ВТМ, які відрізнялись між собою за різними молекулярно-

біологічними властивостями. 

Вперше відмічена «пасивна» передача штамів ВТМ деякими видами не традиційних 

переносників на томаті, подорожнику. винограді шапинкових грибах, обговорюються також 

питання взаємодії деяких вірусів рослин з пухлинними клітинами ссавців. В роботі 

подаються результати вивчення процесу формування некрозів у рослин під дією вірусів та їх 

«міграції» в ґрунтову екологічну нішу. В цілому, в поданому матеріалі обговорюються 

важливі результати досліджень, властивостей фітовірусів, які вони набувають під дією 

різних факторів природних біоценозів та в спеціалізованих дослідах різного спрямування. 
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Кір залишається однією із актуальних проблем охорони здоров’я. ВООЗ зареєструвала в 

2011 р. 32154 випадків кору у 36 з 53 країн Європи з найвищим показником  захворюваності у 

Франції (23,46 на 100 тисяч населення), яка й стала країною, звідки захворювання поширилось 

далі. У країнах з ефективною вакцинальною програмою захворювання на кір став 

поширюватись серед підлітків і дорослих, що пов’язують здебільшого з неповною 

вакцинацією. У економічно відсталих країнах епідеміологічна ситуація залишається 

нестабільною.  

За даними ретроспективного аналізу, спалахи кору в Україні спостерігали в 2001 р. 

(16970 випадків) і в 2006 р. (42724 випадки), тому епідемічний підйом захворюваності 

прогнозували у 2011–2012 рр. Лише в 2011 році порівняно з 2010 захворюваність на кір в 

Україні зросла більш, ніж у 36 разів. При цьому зросла частка дорослого населення серед 

захворілих. 

Нами проаналізовано 104 історії хвороб у дорослих, госпіталізованих в ОКІЛ 

м. Ужгород за 2012 р. з діагнозом «Кір». Найбільш чисельною групою серед госпіталізованих 

була вікова категорія від 18 до 29 років (81,5%). Переважали пацієнти з організованих 

колективів (64,61%). Серед госпіталізованих 32,31% були щепленими, 1,53% – не щепленими, 

а у 66,16% анамнез вакцинації – невідомий. 

У більшості госпіталізованих хворих діагностовано середньотяжкий перебіг (75,38%), 

госпіталізація пацієнтів з легким перебігом захворювання відбувалася за епідеміологічними 

показами (15,38%), найменше було хворих з тяжким перебігом (7,69%). Гострий початок кору 

серед дорослих мав місце у 86,17%, поступовий – у 13,83% хворих. Захворювання починалося 

із загальної інтоксикації та катаральних явищ. Захворювання проявлялось загальною 

слабкістю (81,54%), кашлем (81,53%), болем у горлі (49,23%), болем голови (16,92%), ломотою 

в тілі (10,77%), нудотою (14,61%), блюванням (10,77%), діареєю (3,07%). У 63,49% хворих 

виявлявся патогномонічний симптом кору – плями Бельського-Філатова-Копліка і зберігався 

до 2-3 дня періоду висипань. На характерну етапність висипки звертало увагу 73,84% хворих. 

Висипка мала плямисто-папульозний характер у 92,06% випадків, геморагічний компонент 

приєднався у 7,94%. Висип на тілі зберігався (5±1,70) днів (3-9 днів) і в 64,61% випадків 

залишав після себе пігментацію. Майже у четвертини хворих (24,62%) перебіг кору був 

ускладнений. Найчастіше ускладнення – бронхіоліт (37,50%) і пневмонія (25,00%); бронхіт 

діагностовано у 17,75%, стоматит – 12,50% і цистит – 6,25% пацієнтів. 

Своєчасна постановка діагнозу в більшості випадків – головна умова в боротьбі з 

поширенням вірусу кору. З врахуванням критеріїв ВООЗ, діагноз встановлюється при 

наявності генералізованої макуло-папульозної висипки, підвищенні температури тіла, 

кон’юнктивіту та ринореї.  

Планове щеплення проти кору на сучасному етапі дає можливість, у більшості випадків, 

уникнути широкого поширення захворювання. Обов’язковою умовою повинна бути висока 

якість вакцини, що дозволить підтримувати імунітет проти кору на потрібному рівні. 
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Однією з найважливіших проблем сучасної науки є пошук нових антивірусних 

препаратів. У якості моделей патогенних вірусів часто використовують бактеріофаги, 

оскільки вони не шкідливі та не потребують спеціальних дослідницьких умов, а результати 

досліджень з бактеріофагами доступні вже через декілька годин після зараження. Їх з 

успіхом використовують у якості модельних вірусів при оцінюванні ефективності 

бар’єрних матеріалів, для перевірки ефективності очищення питної води, для оцінювання 

віруліцидних сполук, для визначення чутливості вірусів до дезінфектантів. Порфірини є 

одніми з перспективних сполук для використання у якості антивірусних агентів. Деякі 

похідні порфіринів проявили активність щодо вірусів вакцини везикулярного стоматиту, 

простого герпесу, ВІЛ, цитомегаловірусу, а також вірусів рослин та бактерій. З огляду на 

вищесказане метою даної роботи було вивчення антивірусних властивостей нових 

синтетичних асиметрично-заміщених порфіринів з використанням бактеріофагів у якості 

модельних вірусів. 

У роботі вивчалась антифагова активність вільної основи 5,10,15-три(N-метил-4-

піридил)-20-(н-ноніл)порфірина і вільної основи 5,10,15-три(N-метил-4-піридил)-20-(н-

гексадецил)порфірина та їх комплексів з цинком, синтезованих у ПНДЛ-5 ОНУ імені І.І. 

Мечникова. Атифагова дія досліджуваних сполук перевірялася щодо стафілококового 

бактеріофагу та фагу Т4. Кінцева концентрація сполук складала 0,1, 1 та 10 мкМ. Для 

визначення темнового впливу порфіринів фагову суспензію разом з порфиріном інкубували 

у холодильнику при 4
0
С 24 години, після чого титрували фаг за методом подвійних 

агарових шарів. Для визначення фотоіндукованного впливу порфіринів фагову суміш 

одразу ж після додавання сполук піддавали опроміненню за допомогою лампи 

розжарювання денного світла протягом 20 хв, після чого одразу проводили титрування. 

Облік результатів проводили через 24 години, підраховуючи кількість негативних колоній 

на бактеріальному газоні у досліді та контролі. 

Результати дослідження показали, що антифагова активність вільної основи 

порфірину з нонілом була у прямій залежності від його концентрації за обох умов, та 

складала 15-68% у темряві і 10-25% при фотоактивації. Фотоіндукована активність 

цинкового комплексу цього порфірину щодо фага Т4 також була нижчою за темнову та 

досягала 35%, тоді як у темнових умовах інактивація Т4 була у межах 22-88%. Вільна 

основа порфірину з гексодецилом інгібувала активність Т4 на 95% за темнових умов, тоді 

як при опроміненні інактивація фага не перевищувала 36%. Цинковий комплекс цього 

порфірину у найбільшій з досліджуваних концентрацій фактично повністю інактивував фаг 

Т4 в обох випадках.  

Інгібування активності стафілококового фага за темнових умов вільною основою 

порфірину з нонілом було у межах 35-68%, а при опроміненні – 31-80%. Вільна основа 

порфірину з гексодецилом виявилася більш активною у темнових умовах, за яких 

інактивація стафілококового фага складала 40-72%, на відміну від 6-67% при опроміненні. 

Цинкові комплекси досліджуємих порфіринів також були порівняно більш активними у 

темнових умовах, хоча повна інактивація фага відбувалась за максимальної концентрації 

сполук як у темнових умовах, так і при фотоактивації. 

Таким чином досліджені порфірини мають достатньо високу антифагову активність 

та можуть використовуватися, наприклад, для боротьби з бактеріофагією на виробництвах. 

mailto:nsvod@ukr.net
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HERPESVIRIDAE СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 

Гарькавенко І.В., Гаврилюк В.Г., Вінніков А.І. 
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Герпесвірусні інфекції є широко розповсюдженою групою антропонозних  захворювань, 

що характеризуються вираженою персистенцією вірусу і його довічним перебуванням в 

організмі людини, поліморфізмом клінічного перебігу. Для моніторингу частоти  виявлення 

вірусів герпесу різних типів досліджували матеріал від різних верст населення деяких регіонів 

східної Укрвїни: Дніпропетровськой, Донецькой та Запорізькой областей: здорових вагітних 

жінок віком від 18 до 45 років (n=97) на наявність, вірусу простого герпесу 1 типу (ВПГ–1), 

вірусу простого герпесу 2 типу (ВПГ–2) та вірусу цитомегалії (ЦМВ), а також матеріал від осіб 

віком від 0 до 60 років з підозрою на ураження вірусами герпесу різних типів (n=307).  При 

досліджені  використовували імунохімічні та молекулярно–генетичні методи аналізу. При 

скринінговому обстеженні жінок з нормальним перебігом вагітності методом імуноферментного 

аналізу (ІФА) було виявлено маркери герпесвірусів у незначній кількості  випадків:14,6% ВПГ-1; 

3,3% – ВПГ–2; 4,9% – ЦМВ. В зразках клінічного матеріалу від вагітних з маніфестними 

формами патологій визначали за додатковим підтвердженням полімеразно–ланцюговою 

реакцією (ПЛР) геномну ДНК ВПГ–1, ВПГ–2, вірус Епштейна-Барр (ВЕБ) та ЦМВ. При 

дослідженні частоти виявлення вірусів родини Herpesviridae у осіб різних вікових груп обох 

статей антитіла до ВПГ–1 визначено в 93% зразків. Найчастіше ВПГ–1 виявлявся у віковій 

категорії 21–30 років – 44% дослідженних пацієнтів. Маркери ВПГ–2 виявляли значно рідше, 

переважно у віковій групі від 31 до 40 років – 47% пацієнтів. Наявність антитіл проти ЦМВ була 

визначена в усих зразках від дітей  до 5 років – 88%, причому у 68% дітей з ЦМВ-інфекцією були 

виявлені високи титри антитіл і до ВЕБ. При дослідженні біологічного матеріалу від жінок з 

викиднями у анамнезі за методом ІФА показано, що у 75% жінок мала місце цитомегаловірусна 

інфекція. У зв’язку з тим, що частота уражень викликаних вірусом Епштейна–Барр  останніми 

роками зростає, для підтвердження діагнозу інфекційний мононуклеоз проводять скринінговий 

тест за методом ІФА. У будь–якому разі підтверджують отримані результати шляхом ПЛР. У 

данних дослідженнях наявність вірусу методом ІФА була доведена у 68% усіх обстежених на 

наявність вірусу Епштейна–Бар, та ще у 7,8% випадків – методом ПЛР. За результатами  

проведенних досліджень виявлено, що найбільші показники наявності ВЕБ–інфекції, понад 58%, 

належать віковій категорії дослідженних до 16 років, всі 43 пацієнти якої були інфіковані 

вірусом Епштейна–Барр. Слід відмітити, що значна кількість 88% (38 зразків) позитивних 

відповідей була отримана при аналізі зразків від дітей до 5 років. З них у 74% (28) зразків були 

виявлені антитіла і до ЦМВ. Серед осіб інших вікових груп частота виявлення ЕБВ була не 

високою та коливалась від 12 до 17%. Маркери вірусу простого герпесу шостого типу (ВПГ–6) 

виявлялись у пацієнтів усих вікових категорій,  приблизно у рівному ступені: від 13 до 18%.  

Аналізуючи поширення герпетичної інфекції по регіонах України встановлено, що 

максимальна частота виявлення маркерів ВЕБ серед мешканців (n=3952) досліджуваних міст 

була у Донецькій області – 45%, а мінімальна – 10% у Дніпропетровській області. Найвищій 

показник виявлення маркерів ЦМВ – 35% дістала Запоріжська область, а мінімальний – 16% 

встановлено також у Дніпропетровську. Виявлення антитіл проти ВПГ–6 та ВПГ–1 у мешканців 

різних областей відбувалось приблизно з однаковою частотою 20 – 29%. При дослідженні 

ретроспективних даних за 2010 – 2012 рр. відмічена тенденція до зростання інфікованності 

населення окремих регіонів східої України на герпесвірусні інфекції в усіх вікових групах.  
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Вірус Епштейна-Барр (ВЕБ) це ДНК-вмісний вірус родини Herpesvirales, характерною 

особливістю якого є здатність після проникнення в клітину встановлювати латентну форму 

інфекції, трансформувати інфіковані клітини і відповідно сприяти розвитку пухлин. 

Сучасний напрямок терапії вірусних інфекцій спрямований на пошук ефективних 

антивірусних препаратів, які також мали б і протипухлинну дію.  

Метою роботи було дослідження впливу офіцінальних антигерпетичних препаратів на 

розвиток апоптозу в культурі лімфобластоїдних клітин Raji неінфікованих та інфікованих 

ВЕБ. 

Досліджувані препарати АЦ (АЦ, Sigma, США), ГЦ (ГЦ, Roche, Швейцарія) – 

аномальні нуклеозиди та ЦД (ЦД, Gilead Sciences, Inc., США) – аномальний нуклеотид. 

Розвиток процесу апоптозу під впливом препаратів в концентрації, що в 10 разів 

перевищувала EC50, але була значно нижчою ніж СC50,  вивчали через 3, 24 та 48 годин 

після інфікування клітин та внесення речовин за допомогою ДНК-тропного флуоресцентного 

барвника Hoescht 33342. Контролями в досліді були неінфіковані та інфіковані ВЕБ клітини 

не оброблені речовинами. Встановлено, що під впливом АЦу в концентрації 2000 мкг/мл 

показник відсотку апоптотичних клітин через 3 год в неінфікованих клітинах був майже на 

рівні контролю, а в інфікованих – складав 22%. З динамікою часу даний показник у зразку 

без інфекції майже не змінюється, а в інфікованих клітинах знижувався майже до рівня 

контролю через 48 год. ГЦ в концентрації 100 мкг/мл стимулював апоптоз вже на ранній 

часовій точці (3год) на рівні 28 та 25% відповідно в неінфікованих та інфікованих клітинах з 

поступовим зниження даного показника через 48 год до 16% у варіанті неінфікованих клітин. 

При вірусній інфекції відсоток апоптотичних клітин зменшився через 24 год у 1,5 рази, а вже 

на 48 год повернувся до показника 3-х год. точки. Дослідження ЦД у концентрації 500 

мкг/мл показало, що даний препарат стимулює розвиток апоптозу в неінфікованих клітинах 

на ранній часовій точці на рівні 20% із поступовим зниженням даного показника на 5% через 

48 год. При вірусній інфекції даний показник становив 16-19 % клітинної популяції на всіх 

точках експозиції. Дослідження рівня експресії антиапоптотичного білка Bcl-2 методом 

проточної цитометрії показало, що під впливом АЦ у досліджуваній концентрації в 

неінфікованих клітинах показник рівня експресії білка Bcl-2 знизився на 12% через 3 год, а у 

варіанті інфікованих клітин даний показник не відрізняється від контролю. ГЦ через 3 год. 

знижує кількість білка Bcl-2 в неінфікованих клітинах на 37 %, а при гострій ВЕБ-інфекції 

лише на 14%, через 24 та 48 год. Для обох сполук в динаміці часу 24 та 48 год даний 

показник не відрізнявся від контролів. Під впливом ЦД у неінфікованих клітинах Bcl-2 

знизився на 48 %, а при вірусній інфекції лише на 3 % через 3 год. Через 24 год кількість 

білка Bcl-2 була нижча за контроль на 8% в обох варіантах, на 48-годинну експозицію в 

неінфікованих клітинах даний показник був на рівні контролю, в при ВЕБ-інфекції був 

нижчим на 5%.  

Таким чином, показано, що АЦ має слабкі апоптоз-стимулюючі властивості. ГЦ та ЦД 

стимулюють розвиток процесу апоптозу в культурі клітин Raji на ранніх точках як в 

неінфікованих так і в інфікованих клітинах, але тільки в неінфікованих цей процес 

відбувається по мітохондріальному шляху із залученням білка Bcl-2. 

mailto:gav3183@rambler.ru
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Плазмида рСА25 является хорошо изученным генетическим элементом бактерии P. 

carotovorum subsp. carotovorum Pсс 48А. Ранее проведено ее рестрикционное картирование, 

создана физическая карта сайтов, а также осуществлена инкорпорация транспозона Tn9 в 

ДНК этой плазмиды. Однако до сих пор не было выявлено ни одного фенотипического 

признака, который могла бы кодировать плазмида рСА25 

Цель настоящей работы состояла в исследовании структурной стабильности ДНК 

плазмиды рСА25 и ее транспозонных производных, а также в сравнительном изучении 

лизогении исследуемых штаммов. 

В работе использовали устойчивые к митомицину С, налидиксовой кислоте и 

стрептомицину мутанты Erwinia carotovora subsp. carotovora 48А, несущие плазмиду pCA25 и 

ее транспозонный вариант (изогенные штаммы). Показано, что наличие транспозона в 

плазмиде pCA25 (штамм 48А–7/4b[рСА25::Tn9]) фактически не влияет на частоту 

возникновения устойчивых бактериальных мутантов при воздействии всех трех 

антибиотиков. Только в случае клонов этого штамма, устойчивых к митомицину С, было 

обнаружено несколько вариантов, плазмидный профиль которых отличается от исходного. 

Электрофоретическая подвижность плазмидной ДНК мутантных клонов 31 и 32 

уменьшалась и приближалась к подвижности исходной плазмиды pCA25, мутантная 

плазмида 13 имела увеличенную электрофоретическую подвижность по сравнению с 

pCA25::Tn9. Некоторые плазмиды являются делеционными вариантами pCA25::Tn9, у 

которых отсутствует один из двух IS1-элементов транспозона Tn9. Полученные результаты 

указывают на то, что исследуемая плазмида pCA25 является стабильной, не элиминируется 

из клеток при различных обработках.  

Как известно, индуцированные лизаты P. carotovorum subsp. carotovorum могут 

содержать вирусоподобные частицы (VLP) – фаговые хвостовые отростки, капсидные 

образования и базальные пластины, а также отдельные стержни и чехлы, полистержни и 

поличехлы. Для анализа всего набора частиц предложен хроматографический анализ на 

волокнистой ДЕАЕ целлюлозе 23 SS c последующей электронной микроскопией VLP. В 

случае изогенных штаммов хроматографические профили VLP полностью совпадают. 

Электронномикроскопические исследования показали, что при одинаковых VLP-профилях 

двух изогенных штаммов, количество и типы фаговых частиц могут существенно 

отличаться. В индуцированном лизате Pсс 48А-7/4b удалось обнаружить не только избыток 

фаговых базальных пластинок, но и новый тип фаговых хвостовых отростков. Так как в этом 

штамме других изменений кроме транспозиции Tn9 в криптическую плазмиду рСА25 не 

произошло, можно предположить, что эта небольшая экстрахромосома существенно влияет 

на репликацию бактериальной ДНК и соответственно на общую динамику хромосомы 

P.carotovorum. Полученные результаты еще раз подтверждают гипотезу о профаговом 

происхождении плазмиды рСА25. 

mailto:tanyagorb@mail.ru
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Ензоотичний енцефаломієліт (хвороба Тешена) свиней – це високо контагіозне 

вірусне захворювання, збудником якого є Porcineteschovirus-1. Ефективність боротьби з цією 

хворобою залежить від якості вакцинних препаратів. Існуючі насьогодні засоби специфічної 

профілактики цієї хвороби не можуть задовольнити товаровиробників свинини з ряду 

причин: антигенна невідповідність виробничих штамів епізоотичним, висока реактогенність 

вакцин, недостатня напруженість поствакцинального імунітету, багаторазове введення, 

висока в’язкість препаратів, тощо. 

Нами створено інактивовану вакцину «Тешовак» на основі антигенно домінантного 

штаму «Дніпровський-34» (Porcine teschovirus-1), виділеного на території України і 

депонованого в Депозитарії Державного науково-контрольного інституту біотехнології і 

штамів мікроорганізмів за реєстраційним номером 486. Встановлено, що штам 

«Дніпровський-34» антигенно споріднений з еталонними штамами Porcineteschovirus-

1Talfan, Teschen 199 й Tirol, епізоотичним контрольним штамом «Чернігівський-2372» на 

100% та вакцинним штамом «Перечинський-642» вірусу ензоотичного енцефаломієліту 

(хвороби Тешена) свиней на 67%. 
Для виготовлення вакцини застосовували ад’ювант ВНДІЗТ, який має низьку в’язкість 

і не створює проблем при введенні вакцини тваринам навіть за низьких температур. 

У процесі виробництва вакцини використано оригінальний спосіб інактивації, який не 

пошкоджуючи вірусний капсид дозволяє зберегти антигенні властивості інактивованого 

вірусу (патент України на корисну модель № 31211). 

У результаті проведених дослідів на поросятах 3,5-місячного віку визначено 

нешкідливість, реактогенність, імуногенність, тривалість імунітету та специфічність 

інактивованої вакцини. Тваринам І та IV групи внутрішньом'язово вводили по 1 дозі вакцини 

(2 см
3
). Тваринам ІІ групи вводили 2 дози вакцини (4 см

3
). Тварини ІІІ групи не 

вакцинувались.Через 30 діб тваринам І та ІІІ груп проводили інтрацеребральне зараження 

вірулентним епізоотичним штамом вірусу хвороби Тешена ”Чернігівський-2372” в дозі 0,05 

см
3
 (10 ЛД50) з титром 4,5 lgтцд50/см

3
. 

Поросята І групи виявилися захищеними від інтрацеребрального зараження протягом 

50 діб. Поросята ІІ та IV групи у продовж періоду спостереження також були клінічно 

здорові. Поросята ІІІ групи захворіли з проявами клінічних симптомів хвороби Тешена і 

загинули через 14-26 діб після зараження. Захисний титр антитіл в реакції нейтралізації 

вірусу у імунізованих поросят формувався через 14 діб, а через 28 діб після введення 

вакцини становив 1:1024 і зберігавсяупродовж 11 місяців. 

Таким чином, нами розроблено нову інактивовану вакцину проти хвороби Тешена 

свиней «Тешовак» на основі домінантного штаму «Дніпровський-34», якій властиві висока 

специфічність, імуногенність, напруженість імунітету, антигенна активність, авірулентність, 

відсутність реактогенності, зручність у застосуванні навіть за низьких температур, що робить 

її більш конкурентною по відношенню до існуючих вітчизняних та закордонних аналогів. 
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Современные подходы к профилактике и терапии вирусных инфекций 

предусматривают использование средств, влияющих как на различные этапы вирус-

клеточного взаимодействия, так и на системный ответ целого организма. Увы, на данный 

момент о совершенстве владения методами коррекции состояния вирус инфицированной 

клетки и организма говорить не приходится. На официнальные, рекомендованные ВОЗ 

препараты у вирусов достаточно быстро формируется резистентность, а применение 

системных средств защиты зачастую вызывает развитие аллергического ответа или, 

наоборот, является малоэффективным. Разработка и использование вакцин как средств 

профилактики вирусных инфекций тоже имеет массу ограничений (со стороны 

производителя) и противопоказаний (у пациентов). В связи с этим создание эффективных 

антивирусных биокомпозитных препаратов, обладающих к тому же более гибким, 

комплексным действием, является достаточно актуальной задачей. 

Интересным и перспективным является создание антивирусных биокомпозитных 

средств с использованием наноматериалов, в частности, частиц диоксида церия, обладающих 

рядом свойств, обеспечивающих им высокую эффективность в биологических объектах. 

Наночастицы диоксида церия характеризуются низкой токсичностью и высокой 

биосовместимостью. Для них в условиях окислительного стресса показана антиоксидантная 

активность. В наших исследованиях впервые показано, что наночастицы диоксида церия 

обладают прямым антивирусным действием, а также защищают клетку от РНК- и ДНК-

содержащих вирусов как до, так и после ее инфицирования [Zholobak N. et al., 2011]. 

Нами разработаны композитные материалы на основе наночастиц диоксида церия и 

рекомбинантного интерферона человека или противогриппозной вакцины: синтезировано 

частицы с заданными свойствами, отработано соотношение компонентов, средствами 

Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments) подтверждено образование нанобиокомпозитов, 

исследована их биологическая активность. Показано, что использование композита на 

основе наночастиц диоксида церия и рекомбинантного интерферона человека позволяет 

получить защитный антивирусный эффект во сто раз меньшей дозе, чем при использовании 

собственно интерферона. Нанобиокомпозит, в составе которого противогриппозная вакцина, 

при введении мышам вызывает восьмикратно увеличенную продукцию антител в сравнении 

с животными, получившими собственно вакцину. Полученные результаты свидетельствуют 

о перспективности целенаправленного создания более эффективных, чем прототип, 

нанобиокомпозитных антивирусных препаратов, обладающих рядом преимуществ: меньшей 

способностью вызывать побочные эффекты (благодаря сниженному содержанию в составе 

биологически активных веществ), большей экономической эффективностью их производства 

(в связи с многократной экономией дорогостоящего сырья). 

Zholobak N. et al. Antiviral effectivity of ceria colloid solutions // Antiviral Research, 

Twenty-Fourth International Conference on Antiviral Research, Sofia, Bulgaria, May 2011 V. 90, 

Iss. 2, P. A67. 
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Незважаючи на досягнення сучасної медицини, проблема грипу набуває все більшої 

актуальності. Еволюція вірусу грипу пов’язана зі змінами, що відбуваються в кожному з 8 

сегментів геному, тому генотип цього збудника визначається послідовною комбінацією 

генотипових характеристик усіх сегментів. Зазначене разом зі здатністю до реасортації генів 

обумовлює генотипове розмаїття вірусу грипу. Періодична поява вірусу з новими 

антигенними характеристиками, здатного до циркуляції в людській популяції, 

супроводжується виникненням пандемії. Їх кількість, починаючи з 1675 р., становила 14. 

Найбільш масові спостерігалися в 1889–1890 та 1918–1920 рр. Остання пандемія 2009–2010 

рр. пов’язана з новим вірусом A(H1N1)pdm09, що є четверним реасортантом, 5 сегментів 

геному якого походять від свинячого вірусу, 2 – пташиного, 1 – людського. Відсутність крос-

імунітету серед більшості населення, певні його генетичні особливості обумовили 

відмінності клінічного перебігу викликаних ним захворювань, а саме розвиток дистрес-

синдрому, енцефалопатій тощо. Хоча 1-й штам A(H1N1)pdm09 ізольовано в квітні 2009 р., до 

кінця того ж року було виготовлено декілька  вакцин і щеплено близько 78 мільйонів людей. 

Підвищення патогенності вірусу в процесі циркуляції не відбулося, а сам збудник 

переведено до категорії вірусів сезонного грипу і, починаючи з  2010/2011 рр., включено до 

складу 3-валентних сезонних вакцин. Щороку на сезонний грип хворіє 3–5 млн. людей. 
Мінливість його вірусів вимагає постійного їх моніторингу та періодичної заміни вакцинних 

штамів. Ризик пандемії пташиного грипу, пов’язаного з вірусами, що натепер викликають 

спорадичні випадки у людей, зокрема A(H5N1) (високопатогенний вірус із вираженим 

потенціалом адаптації до передачі серед людей, що протягом 2003–12.03.2013 рр. викликав 

622 випадків, зокрема 371 летальних), A(H9N2) та A(H7N3), обумовлює визначення штамів-

кандидатів у продуценти вакцин. Натепер кандидатами для A(H5N1)-вакцин визнано штами, 

подібні до A/Guizhou/1/2013 (clade 2.3.4.2). Протягом останніх 2 років реєструються 

захворювання, пов’язані зі свинячим вірусом A(H3N2)v (2011 р.–12, 2012 р. - 309 випадків). 

Ймовірність його передачі серед людей вивчається, а штами-продуценти вакцин вже 

визначені. Новою проблемою для світової спільноти став пташиний вірус A(H7N9). Перші 3 

випадки викликаного ним грипу лабораторно підтверджено 29.03.2013 р. За даними ВООЗ на 

17.05.2013 р. у Китаї зареєстровано 131 випадок, зокрема 36 летальних. 24.04 підтверджено 

випадок у Тайвані у пацієнта після повернення з Китаю.  Вірус є потрійним реасортантом 

пташиних вірусів, 6 генів якого, що кодують внутрішні протеїни, мають найбільшу 

ідентичність з A/brambling/Beijing/16/2012-подібними штамами (H9N2), ген нейрамінідази 

(NA) - з A/wild bird/Korea/A14/2011 (H7N9, субтип KO14), гемаглютиніну (HA) – з 

A/duck/Zhejiang/12/2011 (H7N3, субтип ZJ12) (Gao R. et al., 2013). За іншими даними ген NA 

є на 96% подібним зі штамом A/mallard/Czezh Republic/13438-29K/2010 (H11N9) (Kageyama 

T. et al., 2013). Результати визначення амінокислотної послідовності протеїнів нового вірусу 

свідчать на користь процесу адаптації збудника до організму ссавців (Е627К у полімеразі 

РВ2), збільшення зв’язування з рецепторами клітин людини (S138A, T160A, G186V, Q226L у 

HA) та вірулентності для мишей (делеції 69-73 у NA; N30D, T215A у М1; P42S у NS1). Хоча 

не підтверджено факт передачі вірусу від людини до людини,  згідно з висновком 

міжнародної групи експертів вірус визнано як надзвичайно небезпечний, а ситуацію – такою, 

що потребує вивчення і контролю. 

mailto:viz2010@ukr.net
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Боротьба із фітопатогенними мікроорганізмами, які поширюються на території 

України і призводять до значних економічних збитків – важливе завдання і виклик для 

агрокультури так і науки. Дотримання норм чистоти продуктів від хімічних речових та 

заборона використання антибіотиків для профілактики та лікування рослин призвела до 

необхідності пошуку альтернативних способів боротьби із фітопатогенними 

мікроорганізмами, серед яких - Pseudomonas syringae pt. tomato – збудник бактеріальної 

плямистості томатів (Solanum lycopersicum L.), солодкого перцю (Capsicum anuum L.) та 

інших рослин родини пасльонових (Solenaceae Juss). 

Альтернативним засобом боротьби із Pseudomonas syringae pt. tomato є літичні 

бактеріофаги. Фаги – природний елемент екосистем, не впливають на якість продукції, 

отриманої після їх використання, не шкодять мікрофлорі ґрунтів і у ряді країн (США, 

Канада) уже зарекомендували себе як ефективні протимікробні агенти, проте в Україні 

препаратів-аналогів все ще не створено.  

При дослідженнях було виділено віруси, специфічні до українського ізоляту 

Pseudomonas syringae pt. tomato із зразків овочів (n=30) родини Пасльонових (Solenaceae 

Juss.), що мали симптоми бактеріального ураження, такі як м’яку гниль плодів, хлоротизацію 

та некротизацію листків, загнивання стебел. У результаті віруси, специфічні до Pseudomonas 

syringae pt. tomato були виділенні із зразків, отриманих з уражених плодів томатів, 

відібраних в агроценозах Київської області. Показано високу концентрацію вірусу у плодах ~ 

105 БУО/мл. Всього виділено 9 ізолятів, всі вони були введені у чисті лінії після 5 пасажів з 

поодинокої негативної колонії. Найбільший інтерес серед отриманих ізолятів фагів 

представляли 3 – φ1 (діаметр негативних колоній 8-10 мм, край чіткий, нерівний, титр 

після накопичення 6Х108 БУО/мл), φ2 діаметр негативних колоній 8-10 мм, чіткий край з 

ореолом, титр після накопичення 8Х109 БУО/мл, φ3 (діаметр негативних колоній 7-9 мм, 

чіткий край, титр після накопичення 4Х108 БУО/мл). Виділені бактеріофаги є 

високовірулентними і повністю лізують газон Pseudomonas syringae pt. tomato у концентрації 

105 БУО/мл, що нижче концентрацій, рекомендованих для лікування рослин у літературі. 

Після 96 годин інкубації чашок Петрі на лізованих газонах не спостерігали утворення 

колоній резистентних форм бактерій, тому вважаємо виділені ізоляти перспективними для 

подальшої роботи та випробувань in vivo.  

Електронно-мікроскопічні дослідження бактеріофагів дозволили віднести усі 3 

ізоляти до родини Podoviridae, порядку Caudovirales. За морфологічними особливостями 

бактеріофаги належали до морфотипу С1. Віруси мали ікосаедричну головку діаметром ~50 

нм і короткий хвостовий відросток довжиною ~10 нм.  

Порівняно невеликі розміри, що дозволяють вірусам проходити крізь судини рослин, 

відсутність довгих хвостових відростків, що можуть пошкоджуватися при очищенні,  

стійкість до детергентів та висока вірулентність дозволяють розглядати виділені фаги як 

потенційні агенти у боротьбі з Pseudomonas syringae pt. tomato на полі та в захищеному 

ґрунті. 

mailto:chnum@ukr.net
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Протягом останніх років всесвітній фармацевтичний ринок насичувався десятками 

нових противірусних препаратів, але проблема профілактики і лікування найбільш 

розповсюджених вірусних інфекцій не вирішена. Тому пошук етіотропних засобів для 

хіміотерапії вірусних захворювань залишається актуальним і перспективним завданням. 

Метою роботи було дослідження противірусних властивостей 2-гідрокси-

бензоїлгідразон 4-диметиламінобензальдегіду та комплексу Sn на його основі на моделях 

Staphylococcus aureus – полівалентний стафілококовий бактеріофаг та лактококовий 

бактеріофаг Lactococcus lactis. 

Сполуки, що тестуються на протифагові властивості, обов’язково мають бути 

перевірені на відсутність пригнічувальної дії щодо бактеріальної культури, яка 

використовується як чутлива до фага модель. Тому першим етапом нашої роботи було 

визначення впливу досліджуваного гідразону та його комплексу на ріст культур стафілокока 

та лактокока в рідкому середовищі Гісса з глюкозою.  

Нами установлено, що сполуки, які використовувалися, у концентраціях 25, 50 та 100 

мкМ не пригнічували ріст культури S. aureus. Пригнічення росту тест-штаму лактокока в 

присутності досліджуваних сполук у всіх варіантах не перевищувало 50 %, що дозволяло 

отримувати видимий ріст при посіві на щільне середовище в чашці Петрі.  

Для визначення протифагової активності гідразону та комплексу готували їх 

розведення в стерильному ізотонічному розчині таким чином, щоб отримати концентрації 25, 

50 та 100 мкМ. У пробірки з розведеннями додавали суспензію фага в об’ємі 100 мкл до 

кінцевої концентрації фагових часток 1,6·109 в 1 мл. Така концентрація бактеріофагів була 

визначена як оптимальна при попередньому титруванні. Суміш інкубували годину в 

термостаті при температурі 37
0
С, після чого визначали титр активних фагових часток 

методом Грація.  

Результати дослідження показали, що за присутності в середовищі 25, 50 та 100 мкМ 

гідразону відбувається інгібування активності стафілококового бактеріофага на 48%, 57% та 

59%, відповідно. Пригнічення активності лактококового бактеріофага за тих же 

концентрацій складало 56%, 44% та 25%, відповідно. 

Інкубація стафілококового бактеріофага за присутності 50 мкМ комплексу стануму з 

гідразоном призводила до втрати активності фага на 95%, при вмісті в середовищі 25 та 100 

мкМ сполуки – на 86% та 88% відповідно. Щодо лактококового фага пригнічувальна дія 

комплексу була нижчою – від 46 до 67% за різних концентрацій.  

У цілому, нами встановлена більш висока протифагова активність комплексу стануму 

з 2-гідрокси-бензоїлгідразоном 4-диметиламінобензальдегіду. Отримані результати є 

підставою для дослідження активності зазначених сполук щодо збудників вірусних 

захворювань людини та тварин.  
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Вірус репродуктивного та респіраторного синдрому свиней на теперішній час 

поширений в більшості країнах-виробниках свинини та продовжує залишатись однією з 

головних причин репродуктивних втрат та респіраторних захворювань свиней. ВРРСС є 

представником роду Arterevirus, родини Artereviridae, порядку Nidovirales. Аналіз 

сіквенованих нуклеотидних послідовностей та антигенних властивостей показав, що вірус 

репродуктивного та респіраторного синдрому свиней (ВРРСС) можна поділити на Північно-

Американський (тип 2) та Європейський (тип 1) генотипи, які мають лише 63% ідентичності 

на геномному рівні, еволюційна мінливість якого фіксується, як найвища серед РНК вірусів. 

Отож, високий рівень варіабельності вірусу значно ускладнює постановку правильного 

діагнозу, розробку ефективних, безпечних вакцин та контроль за захворюванням. 

Метою даного дослідження було вивчення динаміки рівня титрів антитіл в умовах 

позитивно реагуючого стада для встановлення термінів інфікування, інтенсивності та 

тривалості інфекційного процесу, що необхідно для комплексної оцінки причетності ВРРСС 

в симптомокомплексі респіраторних проблем та подальшого підбору оптимальної схеми 

вакцинопрофілактики.  

Для виявлення рівня антитіл до ВРРСС відібрали зразки сироваток крові від тварин у 

віці 4, 7, 10, 15, 18 та 24 тижні життя (з урахуванням технологічних груп) з 6  господарств 

України, де попередньо було встановлено статус серологічно позитивного стада. Виявлення 

антитіл до ВРРСС в зразках сироватки крові проводили за допомогою ІФА з використанням 

діагностичної тест-системи HerdChek*PRRS X3 фірми IDEEX (США). Реакцію ставили 

згідно з настанови по застосуванню фірми-виробника тест-системи. 

Наші результати свідчать про те, що для першого етапу оцінки епізоотичної ситуації у 

господарстві  доцільним є проведення дослідження методом ІФА  сировоток крові тварин у 

віці 24 тижні (кінець продуктивного періоду). Для встановлення інформативної динаміки 

інфекційного процесу асоційованого з ВРРСС з використанням методу побудови 

серологічного профілю господарства (за результатами ІФА) ми встановили оптимальні вікові 

групи для відбору сироваток крові на дослідження: 4, 7, 10, 15, 18 та 24 тижні життя. 

Показано, що материнські антитіла мають тенденцію до зниження і досягають 

нульового титру до 4-10 тижнів залежно від їх початкового рівня. Ці дані доповнюють 

раніше опубліковані результати термінів зниження материнських антитіл. Також ми 

показали залежність між терміном інфікування та початковим рівнем материнських антитіл у 

віці 4 тижні. 

Таким чином для встановлення термінів інфікування, інтенсивності та тривалості 

інфекційного процесу, зумовленого ВРРСС, ми визначили оптимальні терміни відбору 

сироваток крові, динаміку титрів антитіл до ВРРСС в умовах серологічно позитивного стада.  

http://www.univ.kiev.ua/eng/
http://www.univ.kiev.ua/eng/
mailto:olia.ivashchenko@gmail.com
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Серед збудників вірусних хвороб рослин патогени родини Potyviridae складають 

майже третину. Втрати врожаю від ураження потівірусами досягають від 30 до 90 %. Одним 

із найбільш шкодочинних представників цієї родини, що викликає масове захворювання 

бобових культур, є вірус жовтої мозаїки квасолі (Вean yellow mosaic virus, ВЖМК). 

В Україні ВЖМК поширений в переважній більшості областей «соєвого поясу» 

Лісостепу, який об’єднує 9 адміністративних областей: Вінницьку, Київську, Полтавську, 

Сумську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку. Встановлено, 

що в різних областях нашої країни соя уражається переважно двома вірусами - вірусом 

мозаїки сої (ВМС) і вірусом жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК). Широкому розповсюдженню 

цих вірусів сприяють порушення технології вирощування бобових, наявність бур’яні-

резерваторів вірусу та міграції комах-переносників.  

З посівів промислових та експериментальних ділянок Київської області нами було 

виділено ізолят ВЖМКк, встановлено біологічні властивості та коло рослин-хазяїнів даного 

ізоляту. Для ВЖМКк характерне широке коло чутливих рослин, у тому числі за межами 

родини бобових. В експериментальних умовах ним уражуються рослини родин Aizoaceae 

(Tetragonia expansa L.), Amaranthaceae (Gomphrena globosa L.), Chenopodiacea (Ch. alba L., 

Ch. аmaranticolor (Coste & A. Reyn.), C. quinoa Willd.), Fabaceae (Dolichos biflorus L., 

Phaseolus vulgaris L., Vicia faba L., Lupinus luteus, Glycine soja L., Vigna sinensis L.), 

Solanaceae (Petunia hybrida Villm). 

ВЖМК виявився досить стійким при зберіганні та за дії підвищеної температури. Так, 

точка його температурної інактивації (ТТІ) складає 60-65° C, період збереження 

інфекційності в рослинному соці (ПЗІ) — 2 доби, граничне розведення вірусу (ГРВ), за якого 

зберігається його інфекційність - 10-7. Очищений препарат має типовий для нуклеопротеїдів 

спектр поглинання в ультрафіолетовому світлі з мінімумом 245, максимумом - 260 нм. 

Співвідношення А260/280 становить 1,3. Коефіцієнт екстинції, розрахований за результатами 

спектрофотометричних досліджень, складає 2,4. 

За результатами електронно-мікроскопічних досліджень встановлено, що вірус має 

частки ниткоподібної форми довжиною 700-760 нм, що відповідає розмірам вірусів родини 

Potyviridae. В епідермальних клітинах рослин Vicia faba було виявлено Х-тіла, типові для 

вірусів роду Potyvirus. Електрофоретичний аналіз білкового компонента показав наявність в 

препаратах ВЖМКк одного поліпептида з Mr 34 кДа, що також підтверджує належність його 

до Potyviridae. Для розробки високочутливої діагностичної тест-системи та проведення 

молекулярно-біологічниого аналізу виявлених ізолятів ВЖМКк нами були розроблені 

праймери, специфічні до послідовності капсидного білка та підібрані оптимальні умови 

постановки полімеразної ланцюгової реакції. 

. 
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Віруси та спричинювані ними хвороби рослин мають широке розповсюдження і 

надзвичайну шкодочинність. Завдяки внутрішньоклітинному паразитизму віруси можуть 

слугувати переносниками генетичної інформації та призводити до появи нових патогенів і 

форм рослин, що ще в природі не зустрічалися, і цим порушувати екологічну рівновагу та 

біобезпеку в довкіллі. Це може мати негативні наслідки не лише для рослинництва, але й 

тваринництва, а також для здоров’я і благополуччя людей. Відтак необхідність втручання у 

взаємовідношення вірусів з рослинами-хазяями є цілком очевидною та економічно 

обґрунтованою, особливо з огляду на інтенсифікацію сучасного сільськогосподарського 

виробництва, монокультури та використання в технологіях вирощування рослин високих доз 

мінеральних добрив, пестицидів та гербіцидів.  

Загальна проблема розроблення лікувальних та профілактичних засобів для захисту 

рослин від вірусних інфекцій підпорядкована виконанню конкретних завдань, пов’язаних зі 

створенням та використанням їх у практиці. При винайденні та використанні антивірусних 

речовин (АВР), на нашу думку, слід мати на увазі наступні основні  принципи, методологічні 

вимоги та завдання, розв’язання яких допоможе уникнути проблем при збереженні та 

використанні АВР: 

Вимоги до використовуваних тест-систем: а) відкритість, доступність мішеней до 

дії АВР; б) можливість моделювання вірусного інфекційного процесу in vitro та/або in vivo; 

в) фізіологічна толерантність до АВР. 

Вимоги до біонаноматеріалів: а) гарна водорозчинність (гідрофільність) чи 

розчинність в буферних сумішах; б) доступність та економічність продуцента (сировини); б) 

простота способів ізоляції та очищення; в) економічна доцільність. 

Вимоги до формуванння надмолекулярних комплексів: а) економічна та 

теоретична доцільність; б) сумісність АВР та біологічної тест-системи (протопласт, тканина, 

орган); здатність до поглинання АВР клітинами і/або тканинами рослин; в) відсутність 

токсичності для тканини хазяїна та нешкідливість для людей, теплокровних тварин і 

довкілля; в) задовільна деградабельність та утилізуємість використаної АВР. 

Види АВР та їх форм.  Види ці форми АВР можуть бути різними, зокрема: а) окремі 

речовини, ди- та полімікси; б) надмолекулярні структури, сформовані на принципах 

супрамолекулярної хімії; в) нарешті, товарні форми: суспензії, емульсії, порошки, пудри, 

мазі, гелеві композиції  тощо. 

Попередні дослідження показали, що активність (ефективність) АВР залежить від 

складу препарату, співвідношення інгредієнтів, рН середовища, виду і складності тест-

системи, виду рослини-хазяїна. З практичної точки зору кращими для використання є 

висушені виморожуванням препарати. В культурі клітин і тканин можна використовувати 

свіжоприготовлені емульсії, додаючи до середовища для культивування тканин певні 

концентрації АВР. Для польових культур (зерновик та зернобобових), а також картоплі 

можна використовувати обробку захисними засобами насіння та/або бульб чи коренеплодів. 

Для кожної культури концентрація АВР, способи і терміни обробки матеріалу підбирається 

експериментально залежно від впливу препарату на ріст і розвиток рослин, ступеня 

пригнічення репродукції та інфекційності вірусу. 

mailto:udajko@ukr.net
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ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗАТНИХ ТА РЕКОМБІНАНТНИХ АНТИГЕНІВ В 

ІМУНОФЕРМЕНТНИХ ТЕСТ-СИСТЕМАХ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПРОСТОГО 

ГЕРПЕСУ 
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Робота присвячена дослідженню імунохімічних властивостей антигенів вірусу 

простого герпесу, отриманих з використанням лізату вірусу, та їх рекомбінантних аналогів. 

Показано, що використання рекомбінантних білків, розроблених на підприємстві ПрАТ 

«НВК «Діапроф Мед», у складі ELISA тест-систем призводить до зростання чутливості і 

специфічності діагностикумів. 

Тест-систему для виявлення IgG до вірусу простого герпесу 1 та 2 типу (ВПГ1 та 

ВПГ2, відповідно) сконструйовано в форматі непрямого імуноферментного аналізу. 

Імуносорбент виготовляли з використанням лізатних та рекомбінантних антигенів різних 

виробників. Для тестування використовували панель сироваток PTH 201 (BBI), зразки якої 

містять антитіла до ВПГ1 та ВПГ2 в змішаних титрах, та 69 сироваток крові донорів (17 

зразків містять IgG до ВПГ1, 23 – до ВПГ2 та 29 – не містять антитіл до ВПГ).   

Діагностичні показники тест-систем, виготовлених з використанням суміші 

рекомбінантних антигенів gG1 ВПГ1 та gG2 ВПГ2 (ПрАТ «НВК «Діапроф Мед») - аналогів 

поверхневих вірусних глікопротеїнів G, або на основі лізатного антигену Herpes Simplex 

Virus 1 & 2 (Membrane) EIE Antigen (Virion) були співставні. 

У тест-системах для диференційної діагностики ВПГ1 і ВПГ2 імунохімічні властивості 

рекомбінантного антигену gG1 HSV1 власного виробництва були ідентичні з показниками 

його аналога Herpes Simplex Virus-1 gG1M (Viral Therapeutics Inc, США). При використанні 

рекомбінантного білка gG2 HSV2 (ПрАТ «НВК «Діапроф Мед») специфічні IgG було 

виявлено в 23 зразках, а при використанні його комерційного аналога Herpes Simplex Virus-2 

gG2с (Viral Therapeutics Inc.) – лише у 19 зразках. 

Слід зазначити, що отримання і використання лізатних вірусних антигенів пов’язане з 

багатьма біологічними ризиками, а використання комерційних рекомбінантних антигенів 

підвищує собівартість імуноферментних тест-систем, що є негативним чинником для 

клінічної лабораторної практики.  

У результаті проведеної роботи показано переваги використання розроблених нами 

рекомбінантних білків аналогів вірусних антигенів у складі тест-систем для діагностики 

ВПГ1 та ВПГ2.  
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СТУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ВИРИОНА НА ОСНОВЕ ФАГА Т4 E. COLI 
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Понимание ключевых процессов, происходящих в биологических системах, требует 

данных не только геномики, но и детального представления о белках, обеспечивающих те 

или иные функции. Анализ сиквенса фаговых геномов не дает возможности полностью 

охарактеризовать разнообразие морфологических процессов, имеющих место в природных 

условиях взаимодействия «фаг-клетка». Трудность заключается в подверженности 

структурных белков пост-трансляционному процессингу. При этом крайне сложным 

является соотнесение данных первичной последовательности нуклеотидов с реальными 

структурными белками вириона. Для этого необходимо получение 

высококонцентрированных фаговых препаратов, содержащих избыток капсидов, хвостовых 

отростков, фибрилл. Классически с этой целью используют амбер-мутанты фагов с 

нарушением синтеза того или иного компонента вириона. Но данный метод не всегда 

возможно реализовать для малоизученных вирусов бактерий.  

Целью исследования была разработка альтернативной модельной системы для 

идентификации основных белков структурных компонентов вириона на основе бактериофага 

Т4 E. coli. 

Результаты. В ходе работы с бактериофагом ZF40 Pectobacterium carotovorum было 

замечено, что при его размножении на разных хозяевах накапливается избыток отдельных 

структурных компонентов фага. Этот принцип лег в основу разработанного подхода. В ходе 

работы использовались модельный бактериофаг T4D полученный на культуре E.coli BE, 

амбер-мутант T4D23(amH11), полученный на пермиссивном хозяине E.coli CR63.  

Первичную очистку, концентрирование и разделение компонентов лизатов проводили 

на DEAE целлюлозе (SERVAGEL, type DEAE 23SS). Содержимое полученных пиковых 

фракций разделяли с помощью гель-фильтрации на колонке с сорбентом ToyoPearl HW75, 

позволяющей анализировать частицы размером до 50 млн. Да. Хроматограммы фага T4, 

полученные на ионообменной колонке содержали два пика при элюции 0,25 M NaCl и 0,4M 

NaCl и соответствуют выходу целостных нативных фаговых частиц и избытку хвостовых 

отростков. Хроматограмма очищенных хвостовых отростков, полученных при репродукции 

амбер-мутанта T4D23(amH11) на непермиссивном хозяине - BE, содержит один основной 

пик элюции при 0,4 M NaCl. Разделение пиковой фракции с помощью гель-фильтрации дало 

два пика, отвечающие хвостовым отросткам и базальным пластинкам соответственно. 

Лизаты, полученные на штамме E.coli CR63 содержали избыток хвостовых структур по 

сравнению с немутантным вариантом, подтверждая возможность получения определенных 

компонентов вириона путем размножения фага на нетрадиционном хозяине. Последующий 

анализ полипептидного профиля полученных фракций, подтвердил преобладание в фракциях 

с избытком хвостовых структур полипептидов, соответствующих основным белкам чехла и 

стержня.  

Выводы. Представленный метод является моделью для эффективного разделения 

структурных компонентов фагового вириона и определения их белков, информация о 

которых значительно дополняет даные анализа первичной последовательности генома. 

Последующий масс-спектрометричаский анализ полученных полипептидов даст 

возможность определить наличие пост-трансляционного процессинга основных белков 

вириона.  
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ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ВІРУСІВ ГРИПУ ГІЛКИ В/VICTORIA, ВИДІЛЕНИХ 

В УКРАЇНІ У 2008-2012 РОКАХ 
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З кінця ХХ століття у світі циркулює дві генетичні гілки вірусів грипу типу В: 

B/Victoria/2/87 та B/Yamagata/16/88. Метою дослідження було провести генетичний аналіз 

вірусів грипу В/Вікторія, виділених в Україні з 2008 по 2012 роки. У дослідженні були 

використані методи: real-time RT-PCR, робота з культурою клітин MDCK, секвенування і 

філогенетичний аналіз. 

За період дослідження віруси грипу В генетичної лінії Вікторія виділялись у 2008-

2009, 2010-2011 та 2011-2012 епідемічних сезонах.  

Філогенетичний аналіз генів гемаглютиніну (НА) і нейрамінідази (NА) ізолятів 

B/Victoria, виділених в сезоні 2008-2009 рр., показав їх генетичну подібність до вакцинного 

штаму B/Brisbane/60/2008. Амінокислотний аналіз виявив у гемаглютиніні виділених ізолятів 

заміщення N75K, N165K, S172P і V146I. У вірусу B/Kiev/58/2009 були виявлені додаткові 

заміщення L58P (спільно з ізолятом з Мадагаскару), K136Q і S140T.  

У сезоні 2010-2011 рр. віруси грипу B/Victoria домінували як у світі (близько 85%), 

так і в Україні (59%). Філогенетичний аналіз за генами НА і NA показав збереження 

подібності виділених нами вірусів до вакцинного штаму B/Brisbane/60/2008. Всі ізоляти з 

кластеру B/Brisbane продовжили минулорічну селекцію мутацій N75K, N165K, S172P і I199T 

в гемаглютиніні. Більшість ізолятів також набула заміщення L58P і сформувала субкластер 2, 

до якого увійшли виділені нами ізоляти. У нейрамінідазі кластеру Brisbane/60 виявлені 

заміщення I204V і A358E, а також P51S, L73F і N199D — у більшості з них. Окремі мутації 

спостерігались у NA більшості досліджуваних ізолятів, серед яких: I45T і I455T — у 

B/Ukraine/7/11 і B/Zaporizzya/87/11; L75F — у B/Ukraine/7/11; E44K і D329N — у 

B/Zaporizzya/87/11; V248I — у B/Zaporizzya/210/; S51L — у B/Ukraine/142/11; F266L — у 

B/Dnepropetrovsk/4411/10, B/Khmelnitsk/4636/10 і B/Crimea/4980/11; S15L — у 

B/Khmelnitsk/4636/100; E288Q — у B/Kharkov/4260/10; і V399A — у B/Khmelnitsk/4273/10.  

Протягом епідемічного сезону 2011-2012 років нами було виділено 2 ізоляти грипу В 

генетичної лінії B/Victoria, один з яких — B/Ukraine/104/2012 був секвенований і взятий для 

філогенетичного аналізу. За геном гемаглютиніну ізолят B/Ukraine/104/2012 розташувався у 

переважаючій  другій групі  кластеру Brisbane/60, який відображає головний напрям 

еволюційних змін вірусів грипу B/Victoria починаючи з 2006 року. Більшість мутацій в генах 

НА були синонімічними. Нейрамінідаза ізоляту B/Ukraine/104/2012 показала заміщення 

S295R і E358K. Генетичний аналіз показав походження вірусу B/Ukraine/104/2012 від штаму 

B/Milano/03/2012 з Італії (подібність 100%).  

Філогенетичний аналіз вірусів грипу B/Victoria, виділених з 2008 по 2012 роки 

показав їх подібність до вакцинного штаму B/Brisbane/60/2008 і розташування в одному 

кластері з мінімальною генетичною мінливістю, яка співпадала з такою у світі. 
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СЕРОЛОГИЧЕСКИ РОДСТВЕННЫЕ БЕЛКИ В СОСТАВЕ КАРОТОВОРИЦИНОВ 

ТИПА ФАГОВЫХ ХВОСТОВЫХ ОТРОСТКОВ И БАКТЕРИОФАГА ZF-40 
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С помощью кроличьей антисыворотки, полученной к бактериоцинам типа фаговых 

хвостовых отростков (макромолекулярные каротоворицины - MCTV) Pectobacterium 

carotovorum subsp. carotovorum J2, а также антисыворотки к структурным белкам 

бактериофага ZF-40, методом перекрестной реакции двойной имунодиффузии в агарозном 

геле, получены полосы преципитации, что свидетельствует о наличии серологически  

родственных белков в MCTV P .carotovorum и в составе бактериофага ZF-40. Методом 

имуноблоттинга с использованием антисыворотки, полученной к MCTV P. carotovorum 

выявлены серологически родственные белки с молекулярными массами 78, 56, 39, 20 и 18 кД 

у бактериоцинов и 72 и 39 кД у бактериофага ZF-40. 

При использовании антисыворотки, полученной к структурным белкам бактериофага 

ZF-40 методом имуноблоттинга выявлены серологически родственные белки в MCTV и ZF-

40 c мол.массами 72, 56, 39 и 20 кД. При рассмотрении образцов в электронном микроскопе 

оказалось, что обработка бактериофага ZF-40 антисывороткой, полученной к MCTV 

P. carotovorum, приводит к агрегации частиц бактериофага. Обработка смеси бактериоцинов 

кроличьей антисывороткой, полученной к бактериофагу ZF-40, вызывает появление 

преципитата бактериоцинов типа «снопиков», соединенных друг с другом боковыми 

поверхностями. Возникают и длинные жгуты, соединенных MCTV своими концами. Кроме 

этого, образуются большие агрегаты сферических частиц с разной величиной головок.  

Нейтрализация лизирующей активности бактериофага ZF-40 происходит при 

воздействии на него обеих антисывороток. Таким образом, фитопатогенные бактерии 

P. carotovorum имеют серологически родственные белки в составе бактериоцинов и 

бактериофага ZF-40, которые, очевидно, сопряжены с их лизирующей или киллерной 

активностью. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА И 

МОДЕЛИ ЛЕТАЛЬНОЙ ГРИППОЗНОЙ ИНФЕКЦИЙ У МЫШЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НОВОГО ПРИРОДНОГО ПОВЕРХНОСТНО-

АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА 

 

Малыгина В.Ю., Кацев А.М., Криворутченко Ю.Л. 

 

ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского» 

(КГМУ), бул. Ленина 5/7, г.Симферополь, Украина, E-mail: vera.maligina@mail.ru. 

 

Использование гриппозной модели на мышах позволяет определить как протективное 

действие, так и иммунотоксичность вновь синтезированных веществ. Сочетанное 

применение теста на животных и биолюминесцентного анализа позволяет с альтернативных 

позиций оценить свойства вещества.  

В работе использовали вирус гриппа, вирулентный для мышей (ВГ). Тритерпеновый 

сапонин из крымского плюща Hedera taurica Carr. (Sx1) применяли по профилактической и 

терапевтической схеме введения. Животных поили дважды в день водными растворами Sx1 в 

дозах 2-2000 мкг/мышь/сутки в течение 72 ч до заражения (всего 3 дня) при 

профилактическом введении. Контрольных мышей (контроль вируса) поили 

дистиллированной водой и заражали вирусом гриппа, или поили раствором Sx1 в дозе 2000 

мкг/мышь/сутки по принятой схеме без заражения ВГ (контроль препарата).  

В работе использовали светящиеся бактерии P. leiognathi (Sh1) из коллекции КГМУ. 

Образец растворяли в этиловом спирте и полученный раствор (5-40 мкл) добавляли к 0,9 мл 

3% NaCl. В контрольные растворы вносили такое же количество спирта. К раствору 

изучаемого препарата в 3% NaCl добавляли суспензию бактерий до конечной концентрации 

105 кл/мл и регистрировали изменение уровня свечения в течении 1 ч, в сравнении с 

контролем. Уровень биолюминесценции оценивали в % как I=I1/I0х100, где I1 – 

интенсивность биолюминесценции после воздействия, а I0 – интенсивность бактериальной 

биолюминесценции до воздействия. Эффективные концентрации веществ, вызывающие 

50%-е снижение биолюминесценции (ЭК50) определяли по графическим зависимостям 

биолюминесценции I (%) от концентрации ингибитора. 

Профилактическое введение сапонина в дозе 2 и 200 мкг/мышь/сутки задерживало 

начало гибели животных на 3 дня. В дозе 2000 мкг/мышь/сутки наблюдался 

иммунотоксический эффект, сокращался срок начала гибели животных и уменьшалась их 

выживаемость к 21 дню. Доза 2000 мкг/мышь/сутки без введения ВГ не оказывала влияния 

на изменение веса животных и их выживаемость. Сапонин не оказывал ингибирующего 

действия на биолюминесценцию светящихся бактерий. Напротив, при увеличении 

концентрации вещества от 0,015мг/мл до 0,15мг/мл происходило дозозависимое возрастание 

свечения. Увеличение времени воздействия вещества на бактерии до 2 часов усиливало 

активирующий эффект. Более высокие концентрации сапонина (до 1,5мг/мл) также не 

вызывали ингибирования бактериальной биолюминесценции, а приводили к дальнейшему 

возрастанию интенсивности свечения бактерий. Использование модели летальной 

гриппозной инфекции на мышах позволяет определить как протективное действие, так и 

иммунотоксичность вновь синтезированных веществ. Сочетанное применение теста на 

животных и биолюминесцентного анализа для характеристики биологического действия 

сапонина Sx1 демонстрировало отсутствие токсических эффектов вещества в обеих моделях. 

Таким образом, было подтверждено отсутствие выраженной токсичности у тауразида Sx1, 

обладающего протективным антиинфекционным действием. 
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АНАЛІЗ ВІРУСНИХ ЧАСТОК, ВИЯВЛЕНИХ В ЗРАЗКАХ ҐРУНТУ 

АРГЕНТИНСЬКИХ ОСТРОВІВ, АНТАРКТИДА 

 

Мась О.В., Андрійчук О.М., Поліщук В.П. 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології», 

кафедра вірусології, Київ, Україна, E-mail: olenamas88@gmail.com 

 

Антарктичні біоценози існують за унікальних географічних, кліматичних, біологічних 

умов. Раніше нами вже були виявлені бактеріофаги в зразках ґрунту та моху, тому нас 

зацікавила можливість більш детального аналізу для встановлення екологічних зв’язків між 

вірусами та бактеріями антарктичних ґрунтових ценозів. 

Дана робота спрямована на виділення фагів зі зразків ґрунту, аналіз вірусних часток 

методом електронної мікроскопії, пошук чутливих бактерій, аналіз біологічних 

характеристик виділених вірусів. Бактеріофаги виділяли зі зразків моху, ґрунту та 

прикореневого шару ґрунту рослин Deschampsia antarctica та Colobanthus quitensis, 

відібраних протягом експедицій в 2008-2012 рр. в місці розташування Української 

Антарктичної станції “Академік Вернадський”, о.Галіндез.  

За результатами ЕМ було продемонстровано наявність вірусних часток, витягнутих та 

сферичних вірусоподібних часток/VLPs з розмірами 101×86±4 нм; 50±3 нм та структурних 

елементів віріонів (уламки хвостових відростків, скорочені чохли хвостових відростків, 

відламані голівки). Виявлені вірусні частки були представлені морфологічно різними 

групами: і) фаги морфотипу А1 з розмірами 75×160±4 нм; 88×94±3, які можна віднести до 

родин Myoviridae (виділені зі зразків прикореневого шару ґрунту рослин); іі) фаги 

морфотипу В1 з розмірами 65×131±4 нм, 50×200±3 нм (виділені зі зразків прикореневого 

шару ґрунту рослин), та 67×158±3 нм (виділені з ґрунту та моху на індикаторній культурі X. 

axonopodis pv. beticola 7325); які можна віднести до родини Siphoviridae; ііі) фаги морфотипу 

С1 з розмірами 60×20±3 нм, віднесені до родини Podoviridae (виділені з моху на 

індикаторній культурі E. carotovora 216). Всі виявлені частки належали до порядку 

Caudovirales. 

Раніше нами було виділено ряд ізолятів фагів, до яких підібрано чутливі індикаторні 

бактерії Erwinia carotovora 216 та Xanthomonas axonopodis pv.beticola 7325 (колекція музею 

Інституту мікробіології та вірусології НАН України ім. Д.К.Заболотного). Виділені фаги 

формували дрібні прозорі негативні колонії діаметром 0,5-1 мм з рівним краєм. Для даних 

вірусних ізолятів було перевірено спектр літичної активності на 16 штамах музейних 

фітопатогенних бактерій. Всі фаги виявились моновалентними. 

Окрім виділення вірусів, з тих самих зразків виділяли бактерії. Серед отриманих 

колоній на чашках були відібрано колонії, які візуально відрізнялись між собою. Фарбування 

за Грамом та мікроскопічний аналіз продемонстрували, що виділені бактеріальні препарати 

являли собою суміші бактерій, представлені коками та паличками. Таксономічне положення 

даних бактерій буде визначатись після виділення чистих культур в подальших дослідженнях.  

Таким чином проведено елекронномікроскопічний аналіз ґрунтових зразків, 

продемонстровано наявність бактеріофагів, представлених різними морфологічними групами 

порядку Caudovirales. До ряду вірусних ізолятів підібрано індикаторні бактеріальні культури 

з лабораторної колекції. В подальшому планується підібрати до фагів чутливі бактерії, 

виділені з антарктичних зразків, та дослідити характер взаємодії у системі «вірус-хазяїн».   

Автори висловлюють подяку Національному антарктичному науковому центру 

Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації за надання зразків 

для досліджень та підтримку. 

mailto:olenamas88@gmail.com
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М-ВІРУС КАРТОПЛІ НА РОСЛИНАХ ТОМАТІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ 
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Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва 

НААН, с. Устимівка, Глобинський р-н, Полтавська обл., 39074, Україна 

 

На сьогоднішній день на овочевих культурах зареєстровано близько сотні вірусів 

різної таксономічної приналежності, які відрізняються за своїми біологічними, фізико-

хімічними і серологічними властивостями, шляхами передачі (Virus taxonomy, 2012). 

Зареєстровано, що на території нашої країни культура томатів інфікується декількома 

вірусами, а саме: вірус огіркової мозаїки (ВОМ), вірус тютюнової мозаїки (ВТМ), вірус 

м’якої плямистості перцю (ВМПП), вірус брязкотіння тютюну (ВБТ), вірус мозаїки томату 

(ВМТ), вірус кільцевої плямистості тютюну (ВКПТ) та вірус мозаїки турнепсу (ВМТ) 

(Руднєва та ін., 2010). 

Нами були виявлені рослини томатів із раніше неописаними симптомами скручування 

листків по типу «човник вгору» (Міщенко та ін., 2013). Тому мета даної роботи - встановити 

природу симптомів скручування листків типу «човник вгору» на рослинах томатів 

(Lycopersicon esculentum Mill.) та ідентифікувати віруси. 

Із хворих рослин томатів були отримані очищені вірусні препарати, які були 

досліджені за допомогою електронної мікроскопії (ЕМ). Результати показали наявність у 

рослинах більшості сортів з симптомами «човник вгору» ниткоподібних вірусних часток 

розміром 620 ± 20 × 13 нм. 

Методом імуноферментного аналізу (ІФА) було встановлено, що 13 сортів 

досліджуваних томатів інфіковані М-вірусом картоплі: Хурма (Київська обл.), Ликурич, Д-

29, Д-70, Д-45, Д-3 (Харківська обл.), Дары Заволжья Донбас, Фатима, Воронежский ранний 

(Полтавська обл.), Підмосковні ранні (Київська і Полтавська обл.), Деборао (Кіровоградська 

обл.). 

Результати ІФА були підтверджені методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). 

Аналіз результатів показав наявність продукту ампліфікації розміром 276 п.н., що відповідає 

ділянці гену капсидного білка МВК. 

За результатами досліджень встановлено, що структурний білок томатного ізоляту 

МВК має молекулярну масу 32±1 кДа. За даними літератури, МВК містить капсидний білок 

молекулярною масою 33 кДа (Virus taxonomy, 2012). Отже, у ході проведених досліджень 

показано, що виділений нами томатний ізолят MВК має білок у своєму складі такої ж маси, 

як і в роботах інших авторів, що говорить про їх однакові фізико-хімічні властивості. 

Зважаючи на перше повідомлення щодо інфікування томатів М-вірусом картоплі в 

Україні, поява нових захворювань в умовах відкритого ґрунту потребує безперервного 

вірусологічного контролю, селекції томатів та їх гібридів на комплексну стійкість до 

найбільш шкодочинних патогенів. 
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ПОРІВНЯННЯ УРАЖЕНОСТІ КОЛЕКЦІЙ КАКТУСОВИХ БОТАНІЧНИХ САДІВ 
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Колекції кактусових в ботанічних садах збираються протягом багатьох років та, 

зазвичай, містять нетестовані на вірусоносійство рослини. Вегетативне розмноження даних 

рослин проводиться без вірусологічного контролю. Все це може призвести до накопичення 

великої кількості уражених вірусами рослин.  

Для дослідження біологічних характеристик вірусів та їх різноманіття 

використовували зразки кактусів з Донецького ботанічного саду НАН України, ботанічного 

саду імені О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченко, 

Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру, ботанічного саду 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, ботанічного саду Львівського 

університету імені Івана Франка, ботанічного саду Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова та ботанічного саду Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова РАН. Всі 

відібрані рослини мали візуальні симптоми ураження: мозаїку, хлорози, точкові некрози. 

Трьома незалежними методами - непрямого імуноферментного аналізу, трансмісійної 

електронної мікроскопії та біотестуванням в колекціях кактусових українських ботанічних 

садів Х вірус кактусу (ХВК) детектувався у таких рослинах: Astrophytum capricorne, 

Astrophytum myriostigma, Bolivicereus samupatanus, Cereus sp., Ferocactus sp., Mamillaria 

magnimamma, Mamillaria microhelia, Opuntia sp., Ritterocereus purinosus Sulcorebutia sp., 
Trichocereus bridgesii та фасційованих рослинах Сhamaecereus silvestrii f. сristata, Ehinopsis 

sp. f. cristata, Echinocereus pectinatus f. cristata, та Mamillaria elongata f. сristata. Вірус кактусу 

2 було виявлено в рослинах Consolea rubescens, Corolluma sp., Echinocereus sp., Ferocactus 

echidne, Gymnocalycium sp., Lobivia arachnacantha, Mammillaria nivosa, Opuntia microdasys v. 

rufida, Opuntia sp. та Peireskia aculeate v. godseffiana.  

У російських зразках нами виявлявся лише ХВК. Проте, інфікованими ним були 

рослини інших видів, а саме: Gymnocalycium fridrichii f. variegate, Nopalxoechia ackermanii, 

Opuntia macrocentra, Opuntia sp. та Rhipsalis clavata.  

Привертає увагу той факт, що ХВК виявлявся як в українських, так і в російських 

зразках, проте видовий склад уражених ним рослин був різний. При цьому слід зазначити, 

що в усіх досліджених колекціях найбільш ураженими були рослини роду Opuntia.  
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Сучасна медицина для визначення збудників інфекції використовує імуноферментний 

аналіз або ПЛР, але останнім часом усе більше застосування у різних сферах хімії, біології, а 

також медицини отримують біосенсори. Біосенсори – це широкий клас пристроїв, які 

дозволяють визначати наявність і концентрацію біологічних молекул, структур або 

мікроорганізмів, перетворюючи біохімічну взаємодію у фізичний сигнал, який вимірюють 

традиційними методами.  

Розповсюдження вірусних інфекцій, які негативно впливають на здоров’я людини, 

невпинно росте. Згідно з даними ВООЗ захворювання, які спричинюються вірусами простого 

герпесу, посідають друге місце (15,8%) після грипу як причина смерті від вірусних інфекцій. 

У деяких ситуаціях частота герпетичного енцефаліту може перевищувати 70% і тільки у 

2,5% пацієнтів настає повне відновлення функцій після перенесеного захворювання. Вірус 

простого герпесу 1 типу (ВПГ-1) найчастіше уражує шкіру обличчя навколо носа, губ, 

вушних раковин, повік, слизову рота, мигдалики. Вірус простого герпесу, поряд з іншими 

герпесвірусами, уражує центральну і периферійну нервову систему. Виявлення збудника 

інфекції є важливим моментом при призначенні ефективної схеми лікування захворювання, 

тому пошук нових, якісних та доступних методів їх діагностики є дуже актуальним. 

Діагностика за допомогою біосенсорів забезпечує високу специфічність і чутливість реакції і 

є такою ж достовірною, як традиційні методи, але має свої переваги в тому, що не потребує 

додаткових маркерів і багато часу для аналізу.  

В Інституті напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України створений 

оптоелектронний двоканальний біосенсор на основі поверхневого плазмонного резонансу - 

«Плазмон 6», який дозволяє детектувати взаємодію антиген-антитіло. Попередні 

дослідження, які проводили з використанням даного приладу, дозволили визначити базові 

показники специфічності, чутливості і відтворення результатів визначення антитіл проти 

вірусу Епштейна-Барр і аденовірусів. Визначені критерії оцінки результатів розроблюваних 

імуносенсорних тест-систем для діагностики захворювань спричинених цими вірусами. 

Вивчено умови створення позапротокових імуносенсорних біочипів та умови їх зберігання, 

що дозволило створити лабораторно-експериментальні зразки імуносенсорних датчиків, які 

пройшли випробування в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб АМНУ. 

В рамках комплексної науково-технічної програми НАН України “Сенсорні прилади 

для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та 

дослідна експлуатація“ проводиться розробка біологічного чипа для детекції ВПГ-1. 

Отримано очищені вірусні білки та специфічні сироватки до нього, які дозволять визначити 

можливість використання розробленого приладу для детекції вірусних антигенів та 

специфічних антитіл проти вірусу як передумову для застосування розробленого приладу в 

діагностиці інфекційних хвороб. 
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Проблема терапии герпесвирусной инфекции продолжает оставаться в центре 

внимания врачей различных специальностей. Идет поиск препаратов и схем терапии, 

которые были бы не только эффективны и безопасны даже при длительном применении, но и 

доступны по стоимости для широкого круга пациентов.  

Целью нашей работы было исследование цитотоксичности и антивирусной 

активности фторсодержащих нуклеозидных соединений против вируса Эпштейна-Барр в 

системе in vitro. Исследования проводили в культурах перевиваемых клеток Raji - 

недифференцированные лимфобластоидные клетки человека В-типа лимфомы Беркитта. 

Цитотоксичность соединений исследовали с использованием субстрата МТТ 

колориметрическим методом, а также цитоморфологическим с использованием 0,4% 

трипанового синего. Установленный процент мертвых клеток с использованием красителя 

трипанового синего индекс цитотоксичности выше, чем определенный методом МТТ. Такое 

отличие можно объяснить тем, что в клетке при ее гибели дегидрогеназная система 

митохондрий перестает превращать МТТ, поэтому снижение функциональной активности 

клетки начинается именно с нарушения внутреннего ее баланса, но при этом 

цитоплазматическая мембрана еще не теряет целостности и является непроницаемой для 

красителя трипанового синего. Используя метод корреляционного анализа, определили 

концентрацию соединений, которая на 50% снижает жизнеспособность клеточной 

популяции, т.е. показатель цитотоксической концентрации - СС50. Наиболее токсичным было 

вещество SBIO-6, индекс цитотоксичности которого составлял 592 мкг/мл (метод 

трипанового синего) и 220 мкг/мл (МТТ-метод), тогда как СС50 соединений ИМ-001 и ИМ-

003 превышал 1000 мкг/мл.  

Антивирусную активность тест-агентов определяли по уровню подавления 

репродукции вируса Эпштейна-Барр в культуре клеток Raji методом ПЦР. К культурe клеток 

сразу после адсорбции вируса добавляли исследуемые препараты, растворенные в среде 

RPMI 1640 в концентрациях 1, 10, 100 мкг/мл. Исследуемые образцы отбирали через 48 

часов. Показано, что в концентрации 100 мкг/мл SBIO-7, IM-001, IM-003 на 100% 

ингибировали репродукцию ВЭБ. В результате проведенных исследований по выявлению 

апоптических клеток при внесении различных концентраций исследуемых соединений 

обнаружено апоптозстимулющий эффект для соединения SBIO-6, поэтому целесообразным 

может быть исследование его противоопухолевого действия. 

Полученные результаты могут быть использованы при компьютерном моделировании 

взаимосвязи между структурой и биологической активностью веществ, которые будут 

применяться для прогнозированного создания новых высокоактивных противовирусных 

средств. 
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ГРВІ об’єднують велику групу етіологічно неоднорідних вірусних хвороб, які 

характеризуються переважним ураженням слизових оболонок дихальних шляхів та 

загальним інтоксикаційним синдромом. До основних ГРВІ належать: грип, парагрип, 

аденовірусна інфекція, респіраторно-синцитіальна інфекція, риновірусна інфекція, а також 

деякі типи ентеровірусів, вірус герпесу звичайного І типу, і ще 30% ГРВІ залишаються не 

ідентифікованими. 

Майже 90 % населення щонайменше один раз на рік хворіє на одну з респіраторних 

інфекцій вірусної етіології, що в цілому зумовлює високу захворюваність і навіть впливає на 

загальний показник смертності. Щороку кожний третій житель планети від одного до п’яти 

разів хворіє на будь-яке захворювання з групи ГРХ. Тому питання про розробку та 

виробництво власних вітчизняних тест-систем  беззаперечно стоїть на порядку денному і має 

бути вирішене системою охорони здоров’я населення України.  

Незважаючи на активні молекулярно-біологічні дослідження аденовірусної інфекції, 

на сьогоднішній день не розроблено ні ефективної терапії, а ні діагностикумів для її 

виявлення. Саме тому створення оригінальної імуноферментної тест-системи, спрямованої 

на виявлення антитіл проти аденовірусу людини, на сьогодні є важливим, що дозволить 

здійснювати диференційну діагностику захворювань, спричинених даним патогеном, та 

більш раціонально підходити до вирішення проблеми направленої терапії та профілактики. 

Метою даного дослідження було: 1) порівняльний аналіз структури та імуногенності 

гексонів аденовірусів людини різних серотипів як антигенного компоненту тест-системи; 2) 

розробка критеріїв контролю якості специфічного аденовірусного антигену на основі 

гексону.  

Особливістю гексону аденовірусів є його надлишковий синтез в інфікованих 

пермісивних культурах клітин, що може бути використане для отримання антигенвмісного 

матеріалу. При цьому різні серотипи аденовірусів мають різну ступінь накопичення даного 

білка аденовірусу та  різну форму - від мономерної до пентамерної. Результативність методу 

ІФА залежить від активності, специфічності і стабільності всіх компонентів реакції. Ця 

обставина і визначила основне завдання наших досліджень - отримання набору реагентів і 

розробка імуноферментної тест-системи для діагностики аденовірусної інфекції людини, 

заснованої на виявленні специфічних антитіл в сироватці крові. Досвід показав, що 

використовуваний як антиген нативний, культуральний вірус, так само як і очищений тільки 

від культуральних білків шляхом центрифугування, не забезпечує специфічності результатів 

аналізу. Тому основним завданням є отримання концентрованих і високо очищених 

аденовірусних антигенів та напрацювання високоактивних специфічних сироваток до них. 

Оптимізовано умови накопичення, очистки та контролю якості отриманого 

аденовірусного антигену, що дозволить провести дослідження по створенню на його основі 

високочутливої та специфічної тест-системи для виявлення антитіл до цього патогену в 

сироватках крові хворих. 
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Робота присвячена дослідженню рабдовірусів, які уражують соняшник та гречку в 

умовах агроценозів України. Доведено, що в зв’язку з різким потеплінням рабдовіруси цих 

важливих стратегічних культур набувають широкого розповсюдження в різних регіонах їх 

культивування.  

Нами була відпрацьована система візуальної діагностики хвороб, які викликають ці 

патогени, досліджена динаміка розвитку патологій в умовах природного довкілля та 

модельних спеціалізованих дослідах. З урахуванням онтогенезу рослин соняшнику та гречки 

розроблена схема розвитку симптомів на рослинах уражених рабдовірусами. Спостереження 

за посівами гречки показали наявність симптомів, які проявлялися в мілкодрібнистості 

листя, обмеженні росту рослин і карликовості. Характерними ознаками ураження соняшнику 

була деформація листових пластин рослин та потворна карликовість. На окремих сортах, 

лініях, гібридах відмічена латентна інфекція, яку індукують ці віруси.  

Основна увага в роботі була звернута на вивчення морфолого-структурних 

особливостей рабдовірусів, які уражували соняшник та гречку в процесі вегетації цих 

культур. 

Для ідентифікації збудників, уражених рослин соняшнику та гречки, використовували 

електронну мікроскопію з застосуванням методу негативного контрастування вірусних 

часток у соці та очищених препаратах, що дало можливість виявити бацилоподібні віруси. 

Доведено, що на соняшнику рабдовірусні частки були розмірами 175-180х80 нм, а на гречці 

– 230-270х75-90 нм. Проведені досліди з вивчення морфолого-анатомічних змін у рослин, 

показана деструкція стебла, листя та насіння при вірусній інфекції. 

В окремих випадках методом електронної мікроскопії було відмічено ураження 

рослин соняшнику та гречки рабдовірусами та сферичним вірусом огіркової мозаїки, що 

інфікують рослини цих культур в змішаній інфекції. Потрібно зазначити, що в комплексі ці 

збудники хвороб несуть загрозу для рослин, оскільки викликають більш суворі патологічні 

зміни у рослин, впливаючи на їх ріст і розвиток і, як результат, знижують урожай і його 

якість. 
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Були досліджені ферментативні комплекси, які беруть участь в експресії (+) 

геномного Х-вірусу картоплі (ХВК) і (-) геномного рабдовірусу – вірусу кучерявої 

карликовості картоплі (ВККК). 

З листя дурману (Datura stramonium L.), інфікованих ХВК, були ізольовані та вивчені  

мРНП-комплекси різної субклітинної локалізації. У вільних цитоплазматичних 

інформосомах (мРНП) була виявлена РНК-полімераза, активність якої перевищувала в 

порівнянні з контролем в 115 раз і більше. Крім того, було встановлено, що ізольовані з 

мРНП полі-А-звязані білки мали полі-А-полімеразну активність. Структурний білок ХВК, 

виявлений у вірусоспецифічних мРНП, здатен фосфорилюватися. Ізольований ВККК із 

інфікованого листя Nicotiana rustica L. мав 5 структурних білків. Використовуючи неіонний 

детергент тритон Х-100, різні концентрації NaCl у буферних розчинах, гліцериновий 

градієнт і хроматографію на фосфоцелюлозі, нам вдалося виділити окремі білки ВККК. 

Ізольований нуклеокапсидний L-білок з молекулярною масою 128 kDa, мав РНК-

полімеразну активність в системі in vitro. Активність РНК-полімерази збільшувалась в 

присутності нуклеокапсидного білка NS з молекулярною масою 49 kDa. Білок NS, 

фосфорильований в системі in vitro, підсилював РНК-полімеразну активність. Крім того була 

встановлена і полі-А-полімеразна активність в системі поліаденілювання in vitro. N-білок, на 

долю якого приходиться основна маса білків нуклеокапсиду і віріону в цілому, не виявив 

ферментативної активності в досліджуваних системах, але, мабуть, як і всі нуклеокапсидні 

білки ВККК, являється необхідним для експресії вірусного геному рабдовірусів. При 

дослідженні мРНП різної субклітинної локалізації з листя N.rustica, інфікованого ВККК, ми 

маємо підставу припустити, що в складі мРНП містяться структурні білки ВККК, які, 

можливо, забезпечують регуляторну функцію синтезу вірусоспецифічних макромолекул 

ВККК. Отримані, в результаті проведених досліджень, дані свідчать про різну стратегію 

реалізації генетичної інформації (+) геномних і (–) геномних вірусів рослин. 
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Родина Orchidaceae Juss. одна з найбільш чисельних родин покритонасінних рослин, 

що налічує понад 35 тисяч видів. Представники цієї родини поширені на всіх континентах 

земної кулі, крім полярних областей та пустель. Тропічні та субтропічні види орхідей 

культивуються в багатьох країнах світу, і є однією з провідних ланок сучасного 

квітникарства. Вірусні захворювання орхідей значно впливають на декоративні якості квітів, 

і, відповідно, призводять до зниження їх цінності. Нині описано вже понад 30 вірусів, 

здатних інфікувати представників родини Orchidaceae Juss. Серед них віруси мозаїки 

цимбідіуму (ВМЦ) та кільцевої плямистості одонтоглосуму (ВКПО) є найбільш 

шкодочинними, які, за літературними даними, переважно зустрічаються у змішаній інфекції.  

В Україні більшість тропічних орхідей вирощується в умовах захищеного ґрунту в 

колекціях ботанічних садів. Вірусні ураження орхідних призводять до зменшення видового 

різноманіття колекцій та, відповідно, до зниження їх колекційної та комерційної цінності. 

Об'єктами дослідження були тропічні орхідні з візуальними ознаками ураження, 

відібрані в колекціях ботанічного саду імені О.В. Фоміна Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та ботанічного саду Львівського університету імені І. 

Франка. 

Віруси ідентифікували методом твердофазного імуноферментного аналізу в 

модифікації DAS-ELISA з сироватками до ВМЦ та ВКПО (Prime Diagnostics, Нідерланди). 

За результатами імуноферментного аналізу були детектовані антигени до ВМЦ та/або 

ВКПО у більшій частині протестованих зразків рослин. Найбільшу частку хворих орхідних 

становили рослини, інфіковані лише ВКПО. В теплицях обох ботанічних садів поширення 

ВКПО у вигляді моноінфекції становило близько 37%. Ураження ВМЦ детектували у значно 

меншій кількості випадків. Моноінфекція ВМЦ була детектована у 7% орхідних, відібраних з 

колекції ботанічного саду імені О.В. Фоміна, та у 22% рослин, відібраних з колекції 

ботанічного саду Львівського університету імені І. Франка.  

Змішаний тип інфекції (ВМЦ/ВКПО) реєстрували у порівняно невисокої кількості 

досліджуваних зразків – 21,5±0,5% в обох колекціях тропічних орхідних.  

Таким чином, показано, що в колекціях тропічних орхідних ботанічних садів України 

в останні роки починає переважати моноінфекція ВКПО. 
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Бактериальные болезни растений фитопатогенных бактерий рода Pseudomonas 

наносят огромный экономический ущерб сельскохозяйственному производству, поражая 

ценные породы плодовых, эфирномасличных, технических и овощных растений. Есть 

бактериозы, которые поражают растения на огромных площадях, например «ожог» 

семячковых и плодовых культур, бактериальное увядание кукурузы. Черный бактериоз 

пшеницы вызывает потерю урожая на 15-60%, а гоммоз хлопчатника при сильном 

поражении снижает урожай до 60%. От бактериального рака томатов при раннем заражении 

может погибнуть 70-96% урожая плодов. Своевременное обнаружение и изучение 

бактериозов предупреждает распространение и вредоносность заболевания. Традиционные 

методы химической защиты растений не позволяют избирательно воздействовать на 

отдельные микроорганизмы, не уничтожая нормальную микрофлору агроценозов. Одним из 

подходов биологического контроля заболеваний сельскохозяйственных растений является 

использование бактериофагов, что позволяет осуществить профилактику и борьбу с 

бактериальными болезнями. Ввиду специфичности воздействия фагов исключительно на 

бактериальные клетки, можно избежать повреждающего действия на растения, что обычно 

не наблюдается при использовании химических средств. 

Целью работы было выделение новых культур бактериофагов для пополнения 

коллекционного фонда Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов, 

дальнейшего изучения и использования выделенных фагов в качестве биологических средств 

защиты растений. 

Материалом для выделения бактериофагов, активных в отношении бактерий 

Pseudomonas fluorescens, послужили образцы растений сельскохозяйственных культур, 

имеющие признаки бактериального поражения. Всего было выделено 8 изолятов фагов, один 

из которых – Pf-5 – был более подробно изучен. Pf-5 был выделен из здоровых и 

пораженных плодов груш Витебской области. Для изучения морфологии негативных 

колоний осуществляли посев фага методом агаровых слоев (1,5% нижний питательный агар, 

0,7% верхний бактериологический агар-агар). Выделенный бактериофаг на индикаторной 

культуре P. fluorescens B-582 формировал крупные негативные колонии  (5–7 мм в диаметре) 

с четко очерченным краем и без ореола. 

Для выделения фаговой ДНК фаголизат центрифугировался в течение 10 мин. при 

14 000 об./мин. (удаление остатков агара и бактерий), после чего супернатант обрабатывали 

ДНКазой и РНКазой. Далее добавляли 30% раствор полиэтиленгликоля 6000 для осаждения 

фаговых частиц. После центрифугирования, осадок ресуспендировали в ТЕ буфере и 

проводили выделение нуклеиновых кислот с использованием набора реагентов фирмы 

Fermentas  #К0503. При рестрикции эндонуклеазой Hind III ДНК фага Pf-5 получилось 5 

фрагментов размерами ~ 12 000, 9 000, 7 000, 6 000 и 3 000 н.п. Данные фрагменты были 

лигированы в вектор pUC19 и клонированы в клетках Escherichia coli XL1-Blue, после чего 

один из фрагментов в составе рекомбинантной плазмиды был секвенирован (~ 1400 н.п.). 

С помощью программы BLAST не удалось обнаружить сходства данного фрагмента ни 

с одной из последовательностей базы данных GenBank, что указывает на уникальность 

выделенного фага. В дальнейшем планируется изучить весь геном фага Pf-5, что позволит 

вести целенаправленную работу по созданию биологических средств защиты растений. 

Автор выражает благодарность за помощь в работе к.б.н. Валентовичу Л. Н.  
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Спектр численних захворювань, викликаних аденовірусами та вірусами простого герпесу 

1 та 2 типів, їх широке розповсюдження, резистентність до відомих препаратів стимулює пошук 

нових потужних антивірусних речовин. Серед вже відомих антивірусних препаратів чи не 

найбільша частина представлена аналогами нуклеозидів та нуклеотидів. 

Метою дослідження було вивчення впливу ряду міметиків аналогів нуклеозидів, 

синтезованих в Інституті органічної хімії НАН України, на репродукцію вірусів (Ад, ВПГ-1 та 2) 

у культурі чутливих клітин. За структурою досліджувані речовини подібні до тимідину і є 

гетероциклічними сполуками з замісниками в ароматичних кільцях: залишки трифторметилу (G6, 

G8, G10, G12, G14, G15), перфлуопропілу (G7, G9, G11, G13), тіосульфату (всі речовини); глікозидна 

частина молекули представлена фрагментами 3-хлор-тетрагідрофурану (G8, G9), 3-хлор-

тетрагідропірану (G6, G7), дигідропірану (G10, G11), дигідрофурану (G12, G13), тетрагідропірану 

(G14), етоксиетилу (G15). 
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Токсичність речовин для клітин ліній Нер-2, Hela та MDBK визначали МТТ методом. Всі 

речовини були малотоксичними для клітин Нер-2 (CC50 >300 мкг/мл). Високотоксичними для 

клітин Hela були речовини G6, G7, G12 і G13, а для MDBK - речовина G6 та G13. Можливо 

токсичність речовин викликана поєднанням залишків 3-хлор-тетрагідропірану чи дигідрофурану 

в глікозидній частині молекули  з трифторметилом чи перфлуорпропілом в триазольному кільці. 

Досліджували вплив речовин на репродукцію аденовірусу людини 5 серотипу (Ад) в 

культурі клітин Нер-2 і Hela та вірусів простого герпесу 1 та 2 типу (ВПГ-1 та ВПГ-2) в культурі 

клітин MDBK цитоморфологічним методом. Речовини додавали після інфікування вірусом до 

складу підтримуючого середовища. Для речовин G8, G10 виявили селективну антиаденовірусну 

дію (EC50 становили 16 і 70 мкг/мл, відповідно). Анти-ВПГ-1 активність проявили речовини G8 

та G9 (EC50 становили 50 і 7,5 мкг/мл, відповідно), анти-ВПГ-2 активність мала лише речовини 

G9 (EC50=25 мкг/мл).   

Таким чином, отримані результати антивірусної дії міметиків аналогів N-нуклеозидів 

роблять їх перспективними для подальшого вивчення на моделях in vivo.  
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В роботі досліджено поширеність F-специфічних РНК-бактеріофагів (MS2) у міських 

стічних водах, та закономірності звільнення стічної води від даних агентів на етапах очистки. 

Матеріалом слугували проби стічної води, які відбирали на різних етапах очистки 

Бортницької станції аерації. Визначення MS2 фагів кишкової палички здійснювали методом 

агарових шарів за Граціа у відповідності до методичних вказівок «Санітарно-вірусологічний 

контроль водних об'єктів» (Наказ № 284 від 30.05.2007). В якості індикаторної культури 

використовували E. coli Hfr+ (K 12). 

В загальному було досліджено 63 проби, які були відібранні на різних етапах очистки. 

Вираховували середню концентрацію фагів у певні місяці. Було встановлено, що їх вміст 

коливався в значних межах, та залежав як від сезону року, так і від етапу очистки стічної 

води. У літні місяці концентрація MS2 фагів складала 9,6×10
4
-5,6×10

5
 БУО/л, в осінні 

1,12×10
5
-3,67×10

5
 БУО/л, в зимові 1,5×10

4
-2,85×10

5
 БУО/л, у весняні 2,38×10

5
 4,55×10

5
 

БУО/л. Максимальний вміст фагів у пробах вхідної води складав 5,6×10
5
 БУО/л, а 

мінімальний 1,5×10
4
 БУО/л. Таким чином, максимальна концентрація MS2 фагів в міських 

стічних водах спостерігалася у весняно-літні та осінні місяці, найнижчі у зимові. Порівнявши 

отримані результати з результатами по виділенню ентеровірусних інфекційних агентів та 

ентеровірусного геному з тотожних проб стічної води, було встановлено, що тенденції 

контамінації фагом та ентеровірусами однакові. 

Частота виділення F-специфічних РНК фагів на етапах очистки має певні 

закономірності. Усі проби, що були відібрані при надходженні стічної води на очистку та 

після первинної механічної очистки дали позитивний результат. Чіткої закономірності 

збільшення титру бактеріофагів при механічній очистці не спостерігалося, хоча в більшості 

випадків дане явище підтверджувалося. Це можна пояснити тим, що десорбовані 

ентеробактерії, які є господарями для бактеріофагів, після дезагрегації в первинних 

відстійниках знову сорбуються завислими частинками та випадають в осад. У пробах стічної 

води, що надходила на очистку, титр бактеріофагів складав від 5,5×10
4
 до 4,02×10

5
 БУО/л. 

Після механічної очистки від 2,5×10
3
 до 3,94×10

5
 БУО/л, в залежності від сезону року. 

Відповідно до СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрезнения», Москва 

1988, допустимий рівень коліфагів в очищеній стічній воді, яку дозволено скидати у 

водоймища, не повинен перевищувати 1000 бляшкоутворюючих одиниць в одному літрі 

(БУО/л). Результати наших досліджень дали змогу встановити, що 66,7 % проб стічної води, 

які були відібранні із зливного каналу при скиді очищених стічних вод містили F-специфічні 

РНК-бактеріофаги. Концентрація фагів в цих зразках коливалася в межах від 1×10
3
 до 

24,5×10
3
 БУО/л, що свідчить про недостатню ефективність очисних споруд у відношенні 

даних вірусних агентів. 

mailto:vadpon@yandex.ru
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Стойкие клинические нарушения функции гортани, влияющие на переход острого 

заболевания в хроническую форму, часто обусловлены многофакторностью причин. Среди 

них важная роль принадлежит участию в этиопатогенезе различных вирусно- микробных 

ассоциаций, представленных широкораспространенными в природе  M. hominis (M.hom.)  и  

Herpes simplex virus (HSV). 

Целью исследований явилось изучение роли M.hom. и HSV в этиопатогенезе острого и  

хронического ларингита.  

Материалом для исследования служила сыворотка крови 91 больного в возрасте от 25 

до 49 лет, находившихся на стационарном лечении в Городской клинической больнице № 30 

г. Харькова. У 31 больного была острая и у 60 лиц – хроническая форма ларингита. 

Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц аналогичного возраста и пола, 

не имевших при ЛОР-осмотре инфекционно-воспалительной патологии гортани.  

Лабораторную диагностику по выявлению вышеуказанных патогенов осуществляли 

путем иммуноферментной детекции иммунологических маркеров (IgM и IgG) к M.hom. и 

HSV на приборе Stat Fax 303+ (Awareness Technology inc., USA). Использовали 

коммерческие тест-системы производства ЗАО «Вектор-Бест» (Россия).  

В результате проведенных лабораторных исследований был установлен высокий 

уровень инфицированности M.hom. (наличие специфических IgG в сыворотке крови) у 

больных с острой 19 (61,3±2,1) % и хронической формой 48 (80,0±2,7) % ларингита. 

Одновременно в сыворотках крови инфицированных M.hom. больных были выявлены 

специфические IgМ к HSV: у 7 (36,8±1,3) % и 5 (10,4±0,7) % при острой и хронической 

форме ларингита, соответственно. IgG были установлены у 12 (63,2±1,7) % и у 43 (89,6±2,0) 

% больных острой и хронической формами ларингита, соответственно. 

Таким образом, результаты анализа иммуноферментных исследований позволяют 

констатировать высокую частоту инфицированности больных ларингитом микоплазмой 

человека, особенно больных хронической формой заболевания. В качестве копатогена в ряде 

случаев выступает HSV, который в случае обнаружения IgМ в крови больных является 

проявлением активизации герпесвирусного заболевания и течения его в латентной или 

субклинической форме. С учетом этих данных важное значение приобретает коррекция 

тактики лечения больных со смешанной инфекцией путем назначения этиотропных 

препаратов. 

mailto:virologylab@mail.ru
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Исходя из современных данных геномики, бактериофаги представляют наиболее 

многочисленную, широко распространенную в биосфере и, предположительно, наиболее 

эволюционно древнюю группу вирусов. Приблизительный размер популяции составляет 

около 1031 фаговых частиц. Считается, что бактериофаги выполняют важную роль в 

генетических процессах, приводящих к формированию уникальных микробных сообществ 

максимально адаптированных к условиям окружающей среды. Они принимают участие в  

таких общебиологических процессах как трансдукция, трансфекция, лизогенизация, а также 

регулируют общую численность микробных популяций за счет лизиса клеток. 

К настоящему времени секвенировано около 600 геномов бактериофагов. Данные 

биоинформативного анализа показали огромнейшее разнообразие не только на уровне  

отдельных генов, но и таких структур как модули, опероны, гены лизогенной конверсии и 

мороны. Однако первичная последовательность установлена только у нескольких вирусов 

фитопатогенных бактерий, в частности, у вирулентных бактериофагов Erwinia amylovora. 

Предметом наших исследований был фаг ZF40 семейства Myoviridae, который 

способен лизировать и лизогенизировать ряд штаммов Pectobacterium carotovorum 

subsp.carotovora. У данного фага мы наблюдали гетерогенный состав частиц при 

репродукции на различных бактериальных штаммах, явление абортивной инфекции при 

размножении на неспецифическом хозяине и оригинальную область иммунитета. 

Биоинформативный анализ показал, что ZF40 относится к новой группе так называемых 

“фагов-гномов”, частицы которого характеризуются коротким хвостом и изометрической 

головкой. Было продемонстрировано, что кроме области иммунитета состоящей из двух 

лямбдоподобных генов С1 и С2, фаг содержит ген кодирующий транспозазу. Это может 

свидетельствовать в пользу того, что ZF40 использует в своей стратегии развития не только 

лизогенизацию клеток, а и механизм транспозиции. Последний тезис имеет подтверждение 

при наблюдении появления диссоциантов различных типов, в том числе и ауксотрофных 

вариантов. Кроме того, в составе генома фага ZF40 обнаружено 14 генов имеющих 

отношение к функциям клетки - хозяина, что может свидетельствовать о лизогенной 

конверсии. Также, в составе фагового генома обнаружены традиционные гены для 

умеренных бактериофагов – интеграза и экстизионаза. При этом экстизионаза представляет 

собой очень небольшой по размеру белок, сравнимый с таковыми у других бактериофагов (7 

– 10 кД). 

Таким образом, умеренный бактериофаг ZF40 представляет собой уникальную 

систему для изучения фаг-фаговых, и фаг-клеточных взаимоотношений у важной 

фитопатогенной бактерии Pectobacterium carotovorum subsp.carotovora. 
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Багато іридовірусів комах, у тому числi й комарів, про які є повідомлення в літературі, 

поки що не класифіковані і вважаються емерджентними. Для встановлення таксономічного 

положення нових ізолятів необхідно дослідити біологічні та фізико-хімічні властивості 

віріонів, а також провести аналіз нуклеотидних послідовностей їх ДНК. Дослідження 

нуклеотидної послідовності вірусного геному є надійним методом ідентифікації вірусів, а 

філогенетичний аналіз дозволяє встановити спорідненість нового вірусу з вже існуючими в 

системі Міжнародного комітету з таксономії вірусів (ICTV). Тому метою нашого 

дослідження було провести філогенетичний аналіз фрагменту ДНК іридовірусу, виділеного з 

природних водойм Київської області від личинок кровосисного комара A. flavescens.  

На основі доступних в Банку Геномів (www.ncbi.nim.nih.gov) нуклеотидних 

послідовностей іридовірусів комах були підібрані олігонуклеотидні праймери для 

специфічної ампліфікації фрагменту гену сигнального пептиду іридовірусу комара A. 

flavescens (AfIV), спорідненого з головним капсидним білком (МСР) довжиною 300 пар 

нуклеотидів. Ампліфікований фрагмент досліджували на автоматичному ДНК-секвенаторі 

Genetic Analyser 3130 (Applied Biosystems, США) з використанням набору для секвенування 

(BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit). Аналіз нуклеотидної послідовності AfIV 

проводили за допомогою алгоритмів ClustalW (VectorNTI10) та BLASTN. 

Сигнальні пептиди або послідовності – це короткі амінокислотні послідовності, які 

забезпечують посттрансляційний транспорт новосинтезованих білків, після чого вони 

гідролізуються за участю специфічної сигнальної протеази. У іридовірусів ідентифіковано 

групи таких сигнальних пептидів, а їхні нуклеотидні послідовності розташовані поруч з 

послідовностями, що кодують білок-мішень. 

Як показали результати наших досліджень, обрані олігонуклеотидні праймери, 

специфічні до сигнального пептиду МСР іридовірусів, ампліфікували очікуванай за розміром 

фрагмент ДНК. Розмір амплікону становив близько 300 пар нуклеотидів. Порівняння 

нуклеотидної послідовності AfIV з нуклеотидними послідовностями з бази даних 

Національного Центру Бiотехнологiчної Iнформацiї (NCBI) показало, що ампліфікований 

фрагмент ДНК на 55,8-65,1% ідентичний з послідовністями генів сигнальних пептидів МСР 

іридовірусів комах MIV, WIV та CIV. Ідентичність у 65,1% спостерігалась для іридовірусу 

комара A. taeniorhynchus (MIV), що є типовим та єдиним представником роду Chloriridovirus, 

а подібність нуклеотидної послідовності у 55,8 та 61,9% була характерна для іридовірусів 

CIV (рід Iridovirus) та WIV (некласифікований), ізольованих від молі Chilo suppressalis та 

метелика Wiseana sp. відповідно. Філогенетичний аналіз підтвердив вищий ступінь 

спорідненості AfIV з вірусом MIV, ніж з вірусами CIV та WIV. 

mailto:rud_yuriy@ifr.com.ua
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Розробка простих, економічних та чутливих методів діагностики вірусу пташиного 

грипу, адаптованих до місцевих умов є актуальним завданням практичної ветеринарної 

медицини. Одним з таких є метод, заснований на ізотермічній ампліфікації нуклеїнових 

кислот (LAMP). LAMP вже знайшов своє застосування  для детектування захворювань, як 

вірусної, так і бактеріальної етіології. У комбінації зі зворотною транскрипцією, LAMP 

придатний для ампліфікації РНК – матриці (RT – LAMP). Цей підхід був успішно 

використаний для детектування різних вірусів, таких як вірус Західного Нілу (West Nile 

virus), вірусної геморагічної септицемії вірусу (viral hemorrhagic septicemia virus), вірус 

гепатиту Е (hepatitis E virus), респіраторно - синцитіальних вірус (respiratory syncytial virus), а 

також вірусу хвороби Ньюкасла, окремих підтипів вірусу грипу А, зокрема, підтипів Н3, Н5 

та Н9. 

 Метою даного дослідження є підбір праймерів та оптимізація умов проведення LAMP 

для детекції вірусу пташиного грипу субтипу H5N1. У роботі використовували набір 

праймерів, що описані в статті (S. Shivakoti et al.,2010) та кДНК референс-штаму вірусу 

пташиного грипу H5N1, яка надана ННЦ «ІЕКВМ» (Харків), Bsm DNA полімеразу 

(Fermentas, Литва). Реакцію проводили з використанням термостату при температурі 57-63°С 

протягом 30-70 хв. відповідно. Реакцію зупиняли нагрівом реакційної суміші до 80°С 

протягом 5 хв. Для оптимізації складових компонентів реакційної суміші досліджували різні 

концентрації праймерів, різні фарбники (betain, SYBR GREEN), з концентрацією в діапазоні 

12,5-25 µmol/L та їх внесення (до реакційної суміші та після проведення реакції). Також 

реакцію проводили при наявності M-MuLV Rtase (200 U) та відсутності цього ферменту. 

В результаті проведених досліджень нами визначено оптимальний склад реакційної 

суміші. Реакційна суміш, об’ємом 25 мкл вміщувала: 2.5 µL 10х Termopol буфера, 1 mmol/L 

бетаїна, 5 mmol/L MgSO4, 1,4 mmol/L деоксинуклеотид трифосфата (вNTP), 12,5 µmol/L 

SYBR GREEN, 0,5 mmol/L .MnCL2, Up to 25 µL Nuclease-free water, 8 U Bsm DNA 

полімерази, 0,1 µМ/1 of F3, 0,1 µМ/1 of B3, 0,8 µМ/1 of FIP, 0,8 µМ/1 of BIP, 0,4 µМ/1 of LF, 

0,4 of LB, 2 µL зразків кДНК.  

Новизна розробленої нами реакційної суміші для LAMP субтипу Н5N1 пташиного 

грипу полягає у використанні ферменту Bsm ДНК полімерази замість Bst ДНК полімерази, 

яка застосовувалася іншими авторами з аналогічною метою. Оптимальною температурою і 

часом для LAMP є 59
0
С та 60 хвилин.  

Таким чином, проведені дослідження дозволили підібрати праймери, розробити склад 

реакційної суміші, встановити оптимум температури часу та мінімальний час для проведення 

LAMP субтипу Н5N1 вірусу пташиного грипу. В подальшому планується провести 

визначення чутливості, специфічності та відтворюваності розробленого нами методу LAMP 

субтипу Н5N1 грипу птиці з метою його реєстрації в Україні та впровадження в практику 

ветеринарної медицини. 
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E-mail: galya_snigur@yahoo.com 
 

Сучасні підходи до вивчення екологічних та епідеміологічних особливостей вірусних 

інфекцій зернових культур передбачають накопичення експериментальних даних з 

поширення вірусів та їх штамового різноманіття, визначення ареалу їх векторів та кола 

рослин-хазяїв і резервуарів. Така інформація, разом з даними щодо спектру вирощуваних 

культур, кліматичних умов та географічних особливостей є необхідною передумовою для 

створення системи оцінки ризику розвитку епідемій вірусних інфекцій на певних територіях. 

Тому метою нашої роботи було провести моніторинг найбільш небезпечних вірусів зернових 

культур в агроекосистемах України різними методами. 

Протягом більше 10 років ми проводили обстеження посівів зернових на ураженість 

вірусами на досить значній території - у 10 областях різних агрокліматичних зон. Оцінку стану 

посівів здійснювали візуально під час обстеження рослин на наявність симптомів, комах-

переносників та супутніх бактеріальних і грибних хвороб. При цьому ми спостерігали 

різноманітність і варіювання симптомів на різних культурах та сортах. Ідентифікацію вірусів у 

відібраних зразках здійснювали, використовуючи імуноферментний аналіз (ІФА) із 

застосуванням комерційних тест-систем (Loewe Biochemica та DSMZ, Німеччина; Agdia, США). 

Як показують моніторингові дослідження, найбільш часто на зернових культурах в 

Україні виявляються вірус жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ) та вірус смугастої мозаїки 

пшениці (ВСМП). 

ВЖКЯ виявляли на озимій і ярій пшениці, озимому і ярому ячмені та дикорослих 

злаках, відібраних поблизу промислових посівів зернових. Слід відмітити, що в Одеській 

області ми виявляли ВЖКЯ також на озимому житі та ярому вівсі, а в Київській області - на 

трітікале. За нашими даними, ВЖКЯ щороку виявляється в посівах зернових, а в 2005, 2006 

та 2009 роках призвів до епіфітотій, особливо на заході країни (Львівська та Хмельницька 

обл.), півдні (Одеська та Херсонська обл.) та в центральних (Вінницька та Черкаська) 

областях. 

ВСМП ми діагностували на озимій і ярій пшениці, озимому і ярому ячмені у 

Вінницькій, Київській, Одеській, Полтавській, Черкаській та Харківській областях. 

Найчастіше ідентифікували ВСМП у 2007-2008 роках та восени 2012 року, особливо на 

півночі та сході країни. 

Також на зернових в Україні ми виявляли вірус карликовості пшениці (ВКП) у 

Київській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях на 

різних сортах озимої та ярої м`якої пшениці, твердої пшениці та озимого ячменю. Слід 

відмітити, що частота виявлення як самого вірусу, так і його переносника з кожним роком 

збільшується в усіх регіонах країни. 

Крім вище згаданих вірусів в агроценозах України ми періодично ідентифікували вірус 

мозаїки бромусу (ВМБ) та вірус штрихуватої мозаїки ячменю (ВШМЯ). ВМБ найчастіше 

виявляли в 2003 році у Київській та Вінницькій областях на рослинах озимої пшениці та 

ярого ячменю, та 2008 році в Одеській області на рослинах озимої пшениці та озимого 

ячменю. ВШМЯ детектували лише на озимій пшениці у 2003 р. в Київській та Полтавській 

областях, у 2006 р. в Вінницькій обл. та 2008 р. у Київській обл. 

Слід відмітити, що на вірус-інфікованих рослинах ми спостерігали посилення 

заселення злаковими попелицями та підвищення сприйнятливості рослин до септоріозу, 

фузаріозу та інших хвороб. Така сумісна інфекція може призводити до практично повної 

втрати врожаю. 
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Новые знания о биологии и экологии вирусов гидросферы, полученные во всем мире 

в последние десятилетия, являются основой для оценки стабильности гидроэкосистем, 

увеличивая предсказуемость воздействий глобальных изменений на биогеохимические 

процессы во всех водоемах мира. Особый интерес для исследователей представляют 

альговирусы, играющие ключевую роль в динамике численности микроводорослей, 

значение которых для нашей планеты переоценить невозможно.  

Поиск и изучение черноморских альговирусов проводится на базе Института 

биологии южных морей НАН Украины с 2002 г. Изоляция альговирусов, определение их 

концентрации в пробах, титрование и экспериментальные исследования выполняются  с 

использованием разработанных и запатентованных авторских методик (65864A UA; 97293 

С2 UA). Всего было изучено около 500 проб (морская вода, мидии, рыбы, клинический 

материал), из которых были изолированы новые для науки вирусы микроводорослей 

Tetraselmis viridis (TvV), Pheodactilum tricornutum (PtV), Dunaliella viridis (DvV), 

Prorocentrum pusilla (PpV) и Isochrysis galbana (IgV). По данным ЭМ черноморские 

альговирусы имеют форму икосаэдров с размерами вирионов в пределах 56-60, 45-48, 50-

53, 128-132 и 88-92 нм соответственно у TvV, PtV, DvV, PpV и IgV. Черноморские 

альговирусы нечувствительны к хлороформу, за исключением IgV. Наблюдался лизис 

Dunaliella viridis TvV, а также лизис Isochrysis galbana PpV и Prorocentrum pusilla IgV. 

Поиск TvV и PtV из черноморской среды проводили с 2002 по 2012гг, при этом было 

выделено 44 варианта TvV и 73 PtV. Сезонность и изоляция этих вирусов из проб Черного 

моря свидетельствует о колебаниях численности их хозяев на протяжении 10 лет. 

Выделение PtV (16 вариантов) из клинического материала (41 объединенная проба) 

указывает на новые, неизвестные факты в экологии морских вирусов и подтверждает 

авторскую гипотезу циркуляции вирусов между сушей и гидросферой.  

Изоляция DvV выполнялась в 2008-2012гг. Из 177 проб было выделено 39 вариантов  

DvV. С 2010г был начат поиск PpV - из 126 проб было выделено 19 вариантов PpV. С 2012г 

проводится поиск IgV, из 57 проб было изолировано 19 вариантов IgV. Изоляция IgV была 

неожиданной для альгологов, поскольку микроводоросль Isochrysis galbana (хозяин этого 

вируса) еще не выделена из Черного моря, а новый для науки черноморский вирус 

Isochrysis galbana является первым косвенным свидельством циркуляции этой 

микроводоросли в экосистеме Черного моря. 

Участвуя в международном проекте «Gordon & Betty Moore Foundation Marine Phage, 

Virus, & Virome Sequencing Project» (2009-2010), финансируемом Gordon and Betty Moore 

Foundation, мы получили возможность провести анализ геномов черноморских 

альговирусов Tetraselmis viridis (TvV-S20, G2351 и TvV-SI1, G2352) и Dunaliella viridis 

(DvV-SI2, G2353). Сведения о G2351, G2352 и G2353 представлены в Community 

Cyberinfrastructure for Advanced Marine Microbial Research and Analysis (CAMERA). 

Полученные результаты показали космополитную комбинацию генов черноморских 

альговирусов, свидетельствуя об их универсальности и индивидуальных особенностях.  
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Ранее был обнаружен вирулентный фаг FE44, который по ряду характеристик был 

отнесен к семейству Podoviridaе. Однако, в отличие от Т7-подобных бактериофагов, он 

неспособен преодолевать клеточные RM-системы І типа и является поливалентным. 

Поливалентность позволяет фагу FE44 заражать и репродуцироваться в клетках не только 

различных штаммов и видов, но родов и групп бактерий. 

Целью данной работы было аннотировать первичную последовательность генома фага 

FЕ44 и провести ее биоинформатический анализ. 

На основании анализа фаг FE44 был отнесен к группе Т7-подобных фагов, подгруппе 

образуемой фагом ВА14, с которым он разделяет наивысшую степень сродства. Геном фага 

размером 39860 п.н. характеризуется рядом признаков, консервативных для Т7-группы: 

является уникальной последовательностью с короткими концевыми прямыми повторами, 

состоящей из немодифицированых остатков, его ГЦ состав равен 48,62%. Транскрипция 

генов осуществляется исключительно с одной цепи, слева направо. ДНК характеризуется 

высокой плотностью кодирующих последовательностей, для некоторых генов свойственно 

перекрывание.  

Предполагаемые 46 открытых рамок считывания (orf) имеют консервативную 

синтению и могут быть отнесены к трем классам генов: ранние (І), средние (ІІ) и поздние 

(ІІІ).  

Семь ранних генов кодируют белки, изменяющие метаболизм клетки. Из них gp 0.7 и 

gp1.2 – ингибиторы клеточных функций, gp0.3 представляет собой белок  антирестрикции 

Оcr, gp1 кодирует РНК-полимеразу, которая является отличительным признаком для фагов 

Т7 группы. В проксимальной части гена 0.3 имеется избыточная последовательность 

размером 87 п.н. Предполагается, что такая структура гена может влиять на проявление 

функции ocr. 

18 генов класса ІІ кодируют белки, отвечающие за метаболизм ДНК. Среди них 

основными и абсолютно необходимыми для репликации фаговой ДНК являются: белки SSB 

(gp2.5), ДНК-полимераза (gp5) и gp4A, который обладает праймазной и геликазной 

активностью. Ген 3.5 кодирует специфичный лизоцим, который связывается с РНК-

полимеразой и влияет на процессы транскрипции и трансляции фаговой ДНК. 

Гены позднего участка входят в состав морфолого-структурного модуля и модуля 

лизиса и упаковки. В этом участке, как и предыдущем, встречаются orf с нарушенной 

синтенией – отсутствующие или имеющие другое размещение, чем у фага Т7. Поздние белки 

обладают высокой степенью консервативности и имеют около 100% идентичности с фагом 

Т7. N-концевой участок белка хвостовых фибрил (gp17), отвечающий за соединение с 

хвостовым отростком, гомологичен таковому Т7-фага, в то время как С-концевая 

последовательность белка, которая принимает участие в распознавании рецепторов, не имеет 

идентичности ни с одной из известных последовательностей. Можно предположить что эта 

особенность белка хвостовых фибрил обеспечивает поливалентность фага FE44 на уровне 

связывания с клеточными рецепторами. 

Таким образом, бактериофаг FE44 представляет собой уникальную систему для 

изучения явления поливалентности. 
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Щорічно в різних країнах світу реєструється від 10 до 130 млн. випадків захворювань 

грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). В Україні на грип та ГРВІ 

щороку хворіють близько 11-13 млн. осіб, що складає більше 95% всіх зареєстрованих 

випадків інфекційних захворювань (І.В. Дзюблик, С.Л. Рибалко, А.М. Щербінська, 2004). 

У березні 2009 року практично одночасно на території Мексики і Каліфорнії були 

зареєстровані випадки захворювань на грип з летальними наслідками спричинені  вірусом 

грипу, який був названий вірусом грипу А/Каліфорнія /04/2009(H1N1). На кінець грудня 

2009 року пандемія грипу А(H1N1) (Каліфорнія) була зареєстрована більш як у 190 країнах 

світу, кількість хворих досягла понад 600 тисяч осіб. 

Пандемія грипу А(H1N1) (Каліфорнія) в Рівненській області розпочалась наприкінці 

жовтня 2009 року. Практично в перші дні початку пандемії у вірусологічній лабораторії 

Рівненської обласної СЕС при дослідженні секціїного матеріалу від померлих осіб методом 

полімеразно-ланцюгової реакції (ЗТ-ПЛР) було виділено РНК вірусу грипу А. В подальшому 

у цих хворих був ідентифікований пандемічний грип А(H1N1) у вірусологічній лабораторії 

Центральної СЕС МОЗ України. 

За період пандемії грипу 2009-2010 років методом ПЛР у вірусологічній лабораторії 

Рівненської обласної СЕС було обстежено 165 осіб, РНК вірусу грипу А була виявлена у 51 

хворих, що склало (30,9%) від кількості обстежених осіб, з них у 32 хворих (19,4%) 

ідентифіковано пандемічний грип А(H1N1). В тому числі при проведенні досліджень 

секційного матеріалу від 16 померлих осіб, у 8 з них було виявлено грипу А(H1N1) 

пандемічний. 

У 2011 році методом ПЛР було обстежено 121 хворих грипом та ГРВІ жителів 

області. Серед них в січні-лютому 2011 р у 9 (7,4%) хворих була виявлена РНК вірусу грипу 

В, а в березні-квітні 2011 року у 26 (21,5%) пацієнтів було ідентифіковано РНК вірусу грипу 

А(H1N1) пандемічний. При обстеженні секційного матеріалу 6 хворих, у 1 померлого було 

виявлено РНК  пандемічного грипу А(H1N1).  

Обстеження 73 хворих грипом та ГРВІ у 2012 році дозволило у 14 (19,2%) осіб 

виявити РНК вірусу грипу А (H3N2). 

Протягом епідсезону грипу (жовтень 2012-травень 2013 років) у вірусологічній 

лабораторії ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» 

методом ПЛР було досліджено 108 зразків від хворих грипом та ГРВІ. У 28 з них була 

виявлена РНК вірусу грипу, що склало 25,9% від загальної кількості обстежених. В тому 

числі РНК вірусу грипу А була виявлена у 16 хворих (57,1%). З них у 11 пацієнтів 

ідентифіковано грип А(H1N1) пандемічний (10,2%) та у 5-ти хворих ((4,6%) - А(H3N2)), ще у 

12-ти хворих (11,1%) було виявлено РНК вірусу грипу типу В. При досліджені секційного 

матеріалу у 3-х хворих, РНК вірусів грипу не була виявлена. 

Таким чином, на території Рівненської області за період 2009-2013 роки методом ЗТ-

ПЛР було ідентифіковано РНК 109 вірусів грипу. Серед них найбільшу питому вагу 

становили віруси пандемічного грипу А(H1N1) − 69 (63,3%), віруси грипу типу В − 21 

(19,3%), віруси грипу А(H3N2) − 19 (17,4%). 
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Методом секвенування в лабораторії екології вірусів ФГБУ «НДІ вірусології ім. 

Д.Й.Івановського» (м. Москва) субтип 1b вірусу гепатиту С (ВГС) був визначений у 3-х 

хворих хронічним гепатитом С (ХГС) жителів Рівненської області України, у яких не 

вдалося виявити генотип ВГС методом зворотньої транскрипції полімеразної ланцюгової 

реакції (ЗТ-ПЛР) за допомогою тест-систем торгової марки «Амплі Сенс» та лабораторно-

дослідною системою за методом Ohno et al. 

Розмір амплікону 322 п.о. секвенували з праймером S7 з використанням 

автоматичного секвенатора ABI Prism3130Avant (“Applied Biosystems”, США) згідно 

інструкції виробника. Аналіз нуклеотидних послідовностей виконували з використанням 

пакета прикладних програм Lasergene (“DNASTAR, Inc.”, США). 

У досліджених методом секвенування кДНК трьох пробах (на ділянці core ВГС) 

розміром 322 п.о. виявлена точкова природна мінливість від 6 до 13 основ (13, 7, 6). 

Найбільшу питому вагу становили заміни Т (U) на С -23,1% (6 з 26), А на С - 19,2% (5 з 26) і 

С на Т (U) -15,4% (4 з 26). Тільки в одному випадку з 26 (3,8%) була заміна одночасно  двох 

поруч лежачих  основ (А на Т (U) і А на С). 

Гомологія між ізолятами ВГС, виявленими на території Рівненської області (отримана 

при вирівнюванні послідовностей), становила 92-95%. Еволюційні дистанції, розраховані за 

допомогою методу Tamura-Nei 93, для ізолятів ВГС становили 0,022 - 0,033. Можна 

припустити, що досліджувані зразки 1b ВГС представляли кластер, який, швидше за все, 

виділився відносно недавно. 

Таким чином, на території Рівненської області Північно-Західного регіону України 

циркулюють варіанти вірусу гепатиту С, генотипувати які, в окремих випадках, не вдається 

комерційними тест-системами торгової марки «Амплі Сенс» та лабораторно-дослідною 

системою за методом Ohno et al. Така ситуація може бути пов'язана з природного мінливістю 

вірусу ГС (субтипу 1b). в core регіоні (на ділянці, що відповідає розміру амплікону 322 п.о.) у 

3 хворих ХГС, що склало 3,7 ± 2,09% від всіх амбулаторних хворих хронічним вірусним 

гепатитом С (81 чол.), у яких був виявлений субтип 1b ВГС. У той же час у 78 (96,3 ± 2,09%) 

хворих ХГС субтип 1b ВГС був визначений методом ЗТ-ПЛР за допомогою тест-систем  

торгової марки «АмпліСенс».Доцільно рекомендувати дослідження нетипованих зразків ВГС 

методом секвенування для визначення генотипу. 
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У наш час вірусні гепатити залишаються дуже важливою проблемою в системі охорони 

здоров`я всього світу. Гепадновіруси та флавівіруси представляють велику цікавість, оскільки до 

цих родин входять збудники, які викликають одні з найпоширеніших захворювань, що 

передаються парентеральним шляхом – вірусні гепатити В і С. Десятки мільйонів людей у світі 

щорічно хворіють на вірусні гепатити, з яких сотні тисяч помирають, а у значної частини осіб 

хвороба набуває хронічної форми з можливим подальшим розвитком цирозу та раку печінки. 

Віруси гепатитів можуть бути пусковим механізмом аутоімунних процесів та причиною 

різноманітних поза печінкових патологічних проявів, що виникають в організмі людини. Із року 

в рік захворюваність вірусними гепатитами зростає і все частіше лікарі говорять про те, що 

основна загроза людству – це вірусні гепатити. 

Враховуючи вищесказане, питання, пов`язані з властивостями та лабораторною 

діагностикою збудників вірусних гепатитів В і С, є особливо актуальними. 

Метою даної роботи було дослідження біологічних властивостей гепадновірусів та 

флавівірусів, проведення моніторингу поширення вірусних гепатитів В і С серед населення міста 

Дніпропетровськ. 

Відповідно до мети роботи було поставлено наступні завдання: 

провести дослідження зразків крові на наявність антитіл до вірусних гепатитів В і С та 

проаналізувати поширення парентеральних гепатитів серед населення міста Дніпропетровськ у 

2010-2012 роках 

Матеріалом для дослідження була сироватка крові пацієнтів, які знаходились на лікуванні 

та обстеженні у інфекційній лікарні № 21 імені проф. Попкової Є.Г., м. Дніпропетровськ.  

Обстеження проводилось у вірусологічній лабораторії лікарні за допомогою 

імуноферментної тест-системи. Цей метод характеризується високою чутливістю, специфічністю 

і дозволяє виявити антитіла до вірусів гепатиту В і С у 95% випадків інфекції. Для діагностики 

на HBsAg, anti-HCV використовували тест-системи російського виробництва: ЗАС «Вектор-

Бест» (Росія, м. Новосибірськ). 

Було досліджено 162 зразка сироватки крові пацієнтів на наявність маркерів до збудників 

вірусних гепатитів В і С, встановлено, що 41особи зразки виявилися позитивними до вірусу 

гепатиту В (25,3 %) і у 36 осіб - до вірусу гепатиту С (22,2 %). 

Визначено частоту збудників парентеральних гепатитів за період з 2010 по 2012 роки. 

Відмічено незначне зростання інфікованості вірусним гепатитом В (у 2011 році – 17,0 %, а у 2012 

– 25,3 %), а також тенденцію до зниження захворюваності на вірусний гепатит С (у 2011 – 22,4 

%, а у 2012 – 22,2 %), але цей показник,у порівнянні з показником ВГВ залишається високим. 

Проведено аналіз поширеності парентеральних гепатитів за віковими категоріями. 

Показано, що найбільша кількість позитивних результатів спостерігається у віковій категорії 18 – 

30 років, основними шляхами передачі парентеральних гепатитів є наркоманіпуляції ( 38,3 %), 

статевий шлях (19,1 %) та парентеральний шлях (15,5 %). Такі результати можна пояснити тим, 

що тенденція до зростання корелює зі зростанням кількості наркоманів, а також те, що для 

наркоманів характерні множинні безладні статеві стосунки. 

Таким чином, вірусні гепатити залишаються основною проблемою не тільки для міста, а й 

для всієї держави. Не дивлячись на максимальні зусилля учених епідемічний характер 

захворювання на парентеральні гепатити залишається напруженим, не зважаючи на тенденцію до 

зниження, показники залишаються високими. 
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Научно-технический прогресс привел к созданию множества источников 

неионизирующих полей и излучений, которые коренным образом меняют природный 

электромагнитный фон. Изучение живых организмов в условиях действия электромагнитных 

излучений радиочастотного и микроволнового диапазонов одно из наиболее актуальных 

направлений в современной биологии и медицины. На примере модельного микроорганизма 

– дрожжей Saccharomyces cerevisiae – изучено влияние излучений частотой 40,68 МГц, 

1800 МГц и 37 ГГц на основные физиолого-биохимические показатели жизнедеятельности 

клеток дрожжей, а также чувствительность к стрессовым факторам химической природы 

(полиеновые и азоловые антибиотики, перекись водорода 0,03-13мМ, уксусная кислота 0,5-

20М, доксорубицин 15 мкг/мл – 70 мкг/мл). Показано, что биологические эффекты 

излучений проявляются в присутствии других факторов в условиях совместного или 

последовательного воздействия. Излучения влияют на (1) содержание и соотношение 

жирных кислот и стеролов в клетках дрожжей, (2) стабильность генома, (3) процессы 

запрограммированной клеточной гибели (процессы апоптоза и некроза). Изученные 

излучения, вероятно, не обладают мутагенным действием, так как не влияли на уровень 

спонтанного мутагенеза в модельных штаммах дрожжей, а также не инициировали процессы 

репарации ДНК. Подобным образом не было отмечено изменений профилей фракций общего 

белка. Таким образом, изученные излучения, способны оказывать влияние на реакцию 

клеток на различные химические стрессы, однако эффекты действия излучений не 

проявляются на всех уровнях клеточной организации, что может свидетельствовать о 

существовании механизма клеточного ответа на действие неионизирующих излучений 

радиочастотного и микроволнового диапазонов. 
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Из фенотипических характеристик для классификации стрептомицетов синтез 

пигментов является одной из важных. К группе синих актиномицетов традиционно относят 

все культуры, образующие пигменты, которые окрашиваю колонии и среду в разные оттенки 

синего цвета. Многие стрептомицеты имеют внешне одинаковую синюю окраску, но 

установлено, что красящие вещества их неоднородны, как по химическому составу, так и по 

биологическим свойствам.  

Нами было проведено изучение ряда характеристик группы (14 культур) синих 

стрептомицетов, изолированых из почв Украины. Все изученные культуры стрептомицетов 

синтезируют пигменты, которые окрашивают мицелий и среду, на которой выращиваются в 

синий/сине-фиолеторый цвет. Наблюдается не только различие в оттенках окраски мицелия 

и среды, но и в окраске спор. Культуры, продуцирующие сине-фиолетовый пигмент, имеют 

споры, окрашенные в серо-голубой цвет (Streptomyces sp. Т8, Streptomyces sp. Дл197, 

Streptomyces sp. Дл200, Streptomyces sp. К32, Streptomyces sp. К103, Streptomyces sp. Ж135, 

Streptomyces sp. Сг31 и Streptomyces sp. Сг100), а остальные, продуцирующие синий пигмент, 

имеют темно-серые споры. Выявлены и различия в спектре биоцидной активности изолятов: 

штаммы Streptomyces sp. Т8 и Streptomyces sp. Сг68 не угнетают ни одну из 10 тест-культур, 

остальные же двенадцать демонстрируют различный спектр биоцидной активности:  

штаммы Streptomyces sp. Дл181, Streptomyces sp. Сг31 и Streptomyces sp. Сг100 угнетают рост 

только одного тест-микроорганизма, наиболее широкий спектр антибиотической активности 

виявлено у культур Streptomyces sp. К33 и Streptomyces sp. Ж135 – они угнетают рост 6 

культур микроорганизмов, прнадлежащих к различным таксономическим группам 

(актиномицеты, стафилококки, бациллы и дрожжи). Установлено, что наибольшее 

биоцидное действие метаболиты изучаемых культур оказывают на представителей порядка 

Actinomycetales, особенно семейства Streptomycetaceae. Так 75% исследуемых культур 

стрептомицетов угнетали рост Streptomyces levoris 165, в то время как биоцидное действие на 

рост газона тест-штамма Micrococcus flavus Ac-634 оказывают только метаболиты 

Streptomyces sp. Сг31, а рост газонов Micrococcus phlei Ac 402, Mycobacteriun pneumonia IGM 

585 угнетается  метаболитами почвенного изолята Streptomyces sp. 27. У некоторых из них 

были выявлены плазмиды: 2 Streptomyces sp. Т8 - рSSТ8-1 (3,75 тпн и рSSТ8-2 (7,5 тпн), 

Streptomyces sp. 27 - pSS27 (13,7 тпн), Streptomyces sp. Дл181 – рSS181 (10,75 тпн), 

Streptomyces sp. Дл184 (35-40 тпн), Streptomyces sp. Дл197 (45-50 тпн), Streptomyces sp. Дл200 

(35-40 тпн), Streptomyces sp. К103 (9-12 тпн; 35-50 тпн). У штаммов Streptomyces sp. К32, 

Streptomyces sp. К33 и Streptomyces sp. Ж135 внехромосомная ДНК не выявляется 

использованными методами.  

Нашими исследованиями у ряда изолятов выявлено подобие изученных 

фенотипических свойств. Штаммы Streptomyces sp. К33 и Streptomyces sp. Ж135 имеют 

наибольшее подобие изученных фенотипических и генотипических характеристик (например 

отсутствие  автономных плазмид и выявленный одинаковый спектр биоцидной активности). 

Однако, эти микроорганизмы были изолированы в различных регионах Украины: Киев (К33) 

и Житомерская область (Ж135). Необходимо также отметить и отличие в пигментации 

воздушного и субстратного мицелия и среды культивирования.  
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Мобільні генетичні елементи (МГЕ) – невід’ємні складові про- та еукаріотних 

геномів. Залежно від структурної організації та механізмів транспозиції виокремлюють два 

основні класи мобільних елементів. Елементи класу І (ретротранспозони) переміщуються за 

допомогою процесу зворотної транскрипції. Ретротранспозони переважно поширені серед 

еукаріотних організмів. Проте у геномах прокаріот і органел еукаріот виявлено групу 

ретроінтронів, або інтронів групи ІІ. Елементи класу ІІ (ДНК-транспозони) переміщуються у 

вигляді ДНК копій із використанням кількох різних механізмів. ДНК-транспозони широко 

присутні як у геномах прокаріот, так і еукаріот. Також для геномів еукаріот описано кілька 

типів бактеріально-подібних ДНК-транспозонів – Helitron, Merlin/IS1016 і Polinton.  

Серед основних питань при вивченні еволюції МГЕ є походження, доля і 

співвідношення між основними родинами. На основі уявлення про модульний характер 

еволюції МГЕ запропоновано схему взаємовідносин між основними класами мобільних 

елементів. Переважно увага зосереджена на дослідженні еволюції автономних 

ретротранспозонів, (LINE та LTR елементах), тоді як неавтономні ретроелементи, такі як 

SINE елементи (короткі ретропозони) і ДНК-транспозони менш вивчені. Серед SINE 

елементів переважають ретропозони, які походять від різних еукаріотних тРНК. Це зокрема 

MIR (Mammalian-wide Interspersed Repeats) елементи ссавців, В2 гризунів, TS тютюну. 

Більшість MIR повторів походять від лізинової тРНК, але є і такі, що походять від інших 

тРНК (наприклад, аланінової тРНК або гліцинової тРНК). В2 елементи, що специфічні для 

трьох родин гризунів Muridae, Cricetidae і Spalacida, теж мають гомологію до лізинової 

тРНК. У геномах гризунів присутні ще кілька родин ретропозонів, які входять до надродини 

В2, це зокрема DIP, MEN та ID елементи. Виявлено, що всі ці елементи походять від 

аланінової тРНК. 

При вивченні походження МГЕ дискутивним лишається питання, чи походять МГЕ 

еукаріот від прокаріотних модулів, чи навпаки, прокаріотні МГЕ можуть бути результатом 

деградації еукаріотних МГЕ? Деякі дослідники висловлюють припущення, що цей процес 

двонаправлений. Виникають і нові питання. Чи можуть тРНК бактеріального походження 

бути джерелом SINE елементів? І чи можуть послідовності тРНК входити до складу МГЕ 

інших класів? Це і визначило мету даної роботи.  

Проаналізували 79 бактеріальних тРНК (від E.coli 536), інформацію про які одержали 

із бази даних GtRNAdb (http://gtrnadb.ucsc.edu/). Послідовності, які гомологічні фрагментам 

еукаріотних МГЕ визначали за допомогою програми Censor (http://www.girinst.org/censor). 

Аналізуючи послідовності бактеріальних тРНК, виявили гомологію до 14 МГЕ еукаріот. 

Переважно це тРНК-подібні SINE елементи. У двох випадках гомологію спостерігали із 

SINE елементами, які походять від 5S рРНК. Також виявили подібність із фрагментами трьох 

LTR-елементів і одного ДНК-транспозону. Цікаво, що у випадку елемента LTR-1_PSt-LTR 

послідовність валінової тРНК мала гомологію із LTR-повтором. Отже, виявлено, що 

послідовності тРНК бактеріального походження можуть бути не лише джерелом SINE 

елементів, але і структурними одиницями інших класів еукаріотних МГЕ. 

  

http://gtrnadb.ucsc.edu/Esch_coli_536/
http://gtrnadb.ucsc.edu/
http://www.girinst.org/censor
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Из клубней картофеля, выращенных в разных областях Украины, с симптомами 

мягкой гнили, выделены бактерии, образующие на картофельном агаре полупрозрачные 

кремовые колонии с приподнятым центром и волнистым краем. Полученные изоляты 

способны расти на среде с пектином. Изоляты бактерий представляют собой 

грамотрицательные неспорообразующие подвижные перитрихиальные палочки, оксидазо-

отрицательные, каталазоположительные, факультативные анаэробы. На основании 

морфологических и культурально-биохимических свойств согласно Bergey's Manual of 

Systematic Bacteriology (2005) изолированные 12 штаммов бактерий идентифицированы как 

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. Изучена способность этих штаммов бактерий 

к продуцированию бактериоцинов. Исследована киллерная активность относительно 

лабораторных штаммов P.carotovorum и Esherichia coli и показана 

бактериоциночувствительность изолятов. Получены очищенные фракции высокомолекуляр-

ных бактериоцинов (MCTV). Методом электрофореза в ПААГ проанализирован белковый 

состав каротоворицинов типа фаговых хвостовых отростков изолятов бактерий в сравнении с 

бактериоцинами P. carotovorum J2. Состав мажорных белков MCTV исследуемых изолятов 

бактерий, в большинстве своем, соответствует таковому из P. carotovorum J2. Набор 

минорных фракций белков бактериоцинов из изолятов бактерий, выделенных в Украине и 

MCTV коллекционного штамма J2 имеют некоторые отличия, которые, возможно, 

определяют их киллерную специфичность. 

Таким образом, около 50% изолятов из картофеля по изученным свойствам сходны с 

типовым штаммом P. carotovorum subsp. carotovorum. Около 50 % изолятов из картофеля по 

изученным свойствам не выходят за пределы биологических свойств подвида P. carotovorum 

subsp. carotovorum. 
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Колонізаційна здатність асоціативних мікроорганізмів до кореневої системи рослин 

залежить від багатьох чинників, серед яких і продукція речовин різного складу. Важливу 

роль у обмінних процесах між клітинами та оточуючим середовищем відіграють ліпіди, які є 

джерелом енергії та структурними компонентами клітинних мембран. Необхідною 

структурною та функціональною складовою молекули будь-якого класу ліпідів є жирні 

кислоти. Ці компоненти володіють різноманітною біологічною активністю та беруть участь в 

адаптації організму до оточуючого середовища. 

Мета наших досліджень полягала у визначенні кількісного та якісного складу жирних 

кислот, які виділяють виробничі штами бактерій (Azotobacter vinelandii 10702, Enterobacter 

nimipressuralis 32-3, Paenibacillus polymyxa П), референтний штам Rhizobium radiobacter 10 

колекції агрономічнокорисних мікроорганізмів та корені рослин огірка Cucumis sativus L. і 

помідорів Licopersicоп esculentum Mill. 

Методом хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) на газовому хроматографі Agilent 

Technologies 6890n з квадрупольним мас-селективним детектором (мас-спектрометром) 

Agilent 5973n Ei/pci аналізували надосадну культуральну рідину і кореневі ексудати 

овочевих рослин для визначення вмісту в них метилових ефірів жирних кислот (Carrapiso, 

Garcia, 2000). 

В результаті проведених досліджень виявлено відмінності як у кількісному, так і 

якісному складі вмісту жирних кислот у кореневих ексудатах рослин та культуральній рідині 

виробничих штамів. 

Більш багатими за складом та кількісним вмістом жирних кислот були ексудати 

коренів помідорів (16 жирних кислот подані в порядку зменшення їх кількості (від 1697 до 9 

мкг/мл): пальмітинова, олеїнова, міристинова, лінолева, пальмітолеїнова, стеаринова, 

пентадеканова, лауринова, арахінова, маргаринова, 12-метилтридеканова, каприлова, 

пеларгонова, ліноленова, капринова, ундецилова). Саме на повітряних коренях помідорів 

одержана і найбільша кількість штамів асоціативних мікроорганізмів. 

Більшість з перелічених жирних кислот виявлені і у досліджених штамів. У штамів P. 

polymyxa П та E. nimipressuralis 32-3 встановлено 14 жирних кислот, не виявлено арахінової 

та 12-метилтридеканової і відмінності за кількісним вмістом жирних кислот. У штаму A. 

vinelandii 10702 не виявлено ще й ліноленової кислоти, проте визначено арахінову і 

бегенову. 

Серед штамів вирізнявся R. radiobacter 10 більшим вмістом жирних кислот і 

наявністю бегенової та лігноцеринової, а також відсутністю ундецилової та пентадеканової. 

Цей штам як і E. nimipressuralis 32-3 проявляли високу колонізуючу здатність на рослинах 

помідорів та коренях капусти. 

Таким чином, проведені дослідження вказують на відмінності у якісному та 

кількісному складі жирних кислот як ексудатів рослин, так і штамів бактерій – біоагентів 

мікробних препаратів, що може бути одним із чинників активізації колонізаційної здатності 

штамів до певного виду рослин. 
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Светлой памяти замечательного человека  

и талантливого офтальмолога С.С. Родина 

 

Экзогенный бактериальный эндофтальмит – одно из наиболее тяжелых и опасных 

осложнений проникающих ранений глаза и внутриглазных операций. Несмотря на 

достижения современной офтальмохирургии, внутриглазная инфекция развивается в 0,02-

0,5% случаев операций, связанных со вскрытием полости глаза и составляет 7,4-15,9% 

осложнений проникающих ранений глаза. В связи с этим, изучение патогенеза этого 

заболевания и разработка эффективных методов его лечения является актуальной и 

социально-значимой проблемой. 

Целью данного исследования является определение роли протеаз в течении и 

осложнениях внутриглазного воспаления при эндофтальмите. 

Исследования проводили в условиях модельной системы (в результате введения 

Staphylococcus аureus 3a в стекловидное тело (СТ) изолированных глаз экспериментальных 

животных) и при экспериментальном эндофтальмите (ЭЭ), который воспроизводили у 

кроликов путем интравитреального введения 10000 микробных тел Staphylococcus аureus 3a. 

Содержание общего белка и протеолитическую активность определяли по Лоури с соавт. 

(1951) и Баррет (1972) соответственно. 

Результаты исследования показали, что концентрация общего белка в СТ при ЭЭ 

достоверно повышается с максимумом на 1 и 5 сутки после инокуляции возбудителя. 

Неседиментируемая активность кислых протеаз также значительно увеличивается 

относительно нормы и достигает максимальных значений на 7 сутки, превышая данные 

нормы более, чем в 17 раз. 

Между содержанием общего белка в СТ при ЭЭ и в условиях модельной системы 

выявлена сильная прямая корреляционная связь, что свидетельствует об одинаковой 

направленности этих изменений. Начиная с 5 суток после инокуляции соответствующие 

значения при ЭЭ значительно превышают таковые в условиях in vitro. Динамика 

неседиментируемой активности протеаз аналогична направленности и выраженности 

изменений общего белка: в этом случае также имеет место достоверная корреляционная 

связь между уровнем этого параметра в СТ при ЭЭ и в модельной системе, при этом, 

активность в условиях in vivo выше, чем in vitro.  

Повышение общего белка в СТ, что имеет место при ЭЭ, обусловлено как 

увеличением микробной массы, так и повреждением гематоофтальмического барьера с 

выходом в СТ плазменных белков и лейкоцитов. Значительно более выраженная активация 

протеолитической активности в СТ при ЭЭ, чем в модельной системе объективно 

подтверждает существенную роль эндогенных протеаз в развитии бактериального 

эндофтальмита, что связано с выходом и последующей активацией в стекловидном теле 

лизосомальных гидролаз в результате повышения проницаемости гематоофтальмического 

барьера. 
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ЛАДИЖИНСЬКИЙ ЗАВОД БІО ТА ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ 

«ЕНЗИМ» 

 

Ладижинський завод біо та ферментних препаратів «Ензим» 

вул.Хлібозаводська, 2, м.Ладижин, Вінницька обл., 23321 Україна 

E-mail: info@enzim.biz 

 

Ладижинський завод біо та ферментних препаратів «Ензим» - сучасне 

високотехнологічне підприємство, яке на протязі 40 років спеціалізується на розробці та 

виробництві ферментних, біо та фармацевтичних препаратів. Цей, відомий ще за радянських 

часів, біотехнологічний промисловий майданчик є найбільшим у країні та посідає одне із 

чільних місць в СНД. Модернізоване обладнання, висококваліфікований персонал, 

унікальний науковий потенціал із залученням провідних вчених у сфері біотехнологій, дає 

змогу забезпечити дієвими інноваційними препаратами цілу низку галузей, постійно 

поширювати асортимент та географію експортних поставок. Від фармацевтики, харчової та 

легкої промисловості, екологозахисних технологій до тваринництва та рослинництва – 

продукція заводу «Ензим» є знаком якості та ефективності. Виробництво на  підприємстві 

відповідає найвищим світовим стандартам та сертифіковано за стандартами ISO та GMP.  

Використовуючи сучасні і передові технології, накопичені знання і досвід, на 

підприємстві виробляють ефективні ферментні та біо препарати для застосування в різних 

галузях промисловості і сільського господарства: 

 ферменти для харчової, шкіряної, целюлозо-паперової промисловості, 

виробництва СМЗ; 

 ферменти, сорбенти мікотоксинів, пробіотики, антибіотики для тваринництва і 

птахівництва; 

 ферменти для виробництва біоетанолу та біогазу; 

 засоби захисту с\г рослин і лісів від патогенної мікрофлори і листогризучих 

комах; 

 деструктор пожнивних залишків; 

 біологічний деструктор нафтових забруднень; 

 фармпрепарати.  

Вибираючи партнерство з Ладижинським заводом біо та ферментних препаратів 

«Ензим», споживач отримує  гарантовано високоякісну продукцію, широкий асортимент, 

доступні ціни,  кваліфіковане обслуговування, має можливість скористатися  унікальним 

науково-інноваційним потенціалом підприємства, доказовою базою ефективності препаратів, 

має супровід та консультації по застосуванню препаратів. 

Сучасні виробничі потужності, якісний рівень розробок та виробництва, 

довготермінова плідна співпраця з клієнтами роблять Ладижинський завод лідером 

біотехнологічного поступу в Україні. 

mailto:info@enzim.biz
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ГРУППА КОМПАНИЙ «BIONA» - ДИНАМИЧНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОМПАНИЯ, ЛИДИРУЮЩАЯ НА РЫНКЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ, НАДЕЖНЫЙ 

ПАРТНЕР И РАБОТОДАТЕЛЬ. 

 

В состав группы компаний «Biona» входят: мощная производственная и научно-

техническая база - биофабрика СХП "Нива" и компания "Бионасервис", на которых работают 

более 180 человек.Одним из основополагающих принципов работы нашей компании 

является продвижение естественных природных решений. 

ООО «СХП «Нива» времени основания (1954) до наших дней претерпела ряд 

преобразований. Основные из которых это вновь отстроенная база за чертой г. Евпатория, 

современное оборудование высококвалифицированный коллектив молодых, энергичных 

целеустремленных людей. 

Сегодня предприятие специализируется на производстве биологических препаратов 

для растениеводства, птицеводства животноводства под торговой маркой «Biona». 

Обеспечение безопасности урожаев сельскохозяйственных культур, кормов, продукции 

животноводства птицеводства, соответственно здоровья человека -это стратегия Компании. 

Компания «Бионасервис» - компания-дистрибьютор, которая специализируется на 

поиске, разработке и внедрении передовых биотехнологий в агропромышленный комплекс, 

благодаря которым продукция сельского хозяйства становится экологически чистой и 

безопасной для конечного потребителя. 

Основная задача Группа компаний «Biona» успешно работает на агрорынке Украины, 

России благодаря хорошо развитой дистрибьюторской сети; сервисная поддержке хозяйств 

различных регионах этих стран. Развитию компании также способствует тесное 

сотрудничество с научно-исследовательскими институтами Национальных Академий наук, 

Академий аграрных наук, научно-исследовательских центров,институтов Украины, России, 

Белоруссии, США, Великобритании, Бразилии, Аргентины, Китая и др. 

Наша миссия— развивать, производить продавать экологически чистые продукты 

ресурсосберегающие технологии для индустрии растениеводства, птицеводства 

животноводства. 

Мы гарантируем Вам получение высоких результатов при правильном применении 

биологических препаратов «Биона». Мы постоянно совершенствуем свои технологии с 

целью получения наилучшего качества. Мы осуществляем гибкую ценовую политику, 

каждый клиент для нас по-своему близок и дорог. Мы постоянно готовы проконсультировать 

любого клиента на предмет покупки и применения нашей продукции. Биопрепараты 

доставляются нами по первому требованию клиента, в нужное место и определенный им 

срок. Мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества в области разработок, 

производства и внедрения биотехнологий. Мы всегда прислушиваемся к мнениям клиентов и 

готовы их применить на практике, если они соответствуют нашим общим требованиям к 

продукции. 
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Калініченко С.В. 253, 319 

Каменєва І.О. 26, 384 

Камишний О.М. 236 

Капаруллина Е.Н. 394 

Капінус Ю.О. 254 

Капрельянц Л.В. 385 

Карабиньош С.О. 288 

Карбованець О.І. 157 

Карбовська Н.В. 116 

Карковська М.І. 368 

Карпенко В.П. 196 

Карпова І.С. 95, 194, 386 

Карпуленко М.С. 476 

Катруха Г.С. 91, 111, 286 

Кацев А.М. 287, 460 

Кизилова А.К. 55 

Кириленко Л.В. 163 

Кириченко А.М. 454 

Кириченко Г.М. 444 

Кирсанова М.А. 255 

Ківва Ф.В. 253 

Кістень О.Г. 387, 402, 421 

Клим І.Р. 67 

Клименко Н.И. 388 

Клименко Н.Н. 388 

Клименко О.Е. 388 

Климнюк С.І. 96, 97, 229, 230, 256, 268, 

276, 322 

Клиса Т.Л. 347 

Клочко В.В. 389 

Ключенко В.В. 390 

Коваленко Е.О. 95, 194, 386, 387 

Коваленко Н.І. 293 

Коваленко Н.К. 73, 76, 108, 113 

Коваленко Н.П. 257 

Коваленко О.Г. 455 

Коваленко О.І. 253 

Коваль Г.М. 242, 264, 265, 288, 341 

Ковальова Г.О. 258, 259 

Ковальчук В.П. 260, 261 

Ковальчук М.Т. 256 

Кованова Е.М. 96, 97 

Ковпак П.В. 206 

Ковтонюк Г.В. 456 

Когутич А.І. 443 

Козак Л.П. 232 

Козар С.Ф. 160, 164, 400, 429 

Козлова І.П. 356 

Козуля С.В. 197 

Колісник Я.І. 128 

Колов Г.Б. 300 

Колодій С.А. 262 

Колодяжный А.Ю. 165 

Коломиец Э.И. 65, 381, 395, 398 

Колотилова Н.Н. 166 

Комок М.С. 374, 391 

Компанець Т.А. 463, 469 

Кондратюк В.М. 260 

Кондратюк О.А. 462 

Кондратюк Т.О. 39 

Конечна Р.Т. 263 

Конечний Ю.Т. 263 

Конон А.Д. 392, 423 

Конончук О.Б. 167, 193 

Конопльова Г.М. 384 

Конорєва К.С. 239 

Конуп І.П. 373 

Конь К.В. 294 

Копилов Є.П. 25, 168 

Кополовець Г.Ю. 264, 265 

Коптєва Ж.П. 356 

Кордон Ю.В. 262 

Корж Ю.В. 98 

Коріновська О.М. 169 

Корнійчук О.О. 170 

Корнійчук О.П. 266, 277, 291, 311 

Коробкова К.С. 99, 132 



Алфавітний покажчик 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 498 

Коробов А.М. 301, 302 

Королёв А.М. 91, 111, 286 

Король Н.А. 457 

Коротаева Н.В. 37, 116 

Коротєєва Г.В. 463, 469 

Короткий Ю.В. 333 

Коротких О.О. 319 

Короткова Н.А. 247, 248 

Коршун Л.М. 456 

Кот Т.Г. 477 

Коцар О.В. 241 

Кочнєва О.В. 295, 296 

Кошева І.П. 171, 331 

Кравченко И.К. 40, 44, 54, 55 

Кравчук Ю.А. 267 

Кранга К.М. 37 

Красій Н.І. 268 

Красінько В.О. 114 

Краснова Н.Г. 269, 393 

Кременчуцкий Г.М. 171, 331 

Кривонос К.А. 270 

Криворутченко Ю.Л. 255, 271, 272, 287, 

317, 460 

Кривцова М.В. 185, 321 

Крижанівський А.Б. 172 

Крижко А.В. 173 

Крилова К.Д. 419 

Крисенко О.В. 273 

Круглов Ю.В. 46 

Крупицька Л.О. 92 

Крутиков С.Н. 272 

Крутикова М.С. 272 

Крутило Д.В. 100, 272 

Круть В.В. 174, 175 

Крушинська Т.Ю. 171, 331 

Крылова Е.Д. 447 

Крючкова Л.О. 90, 389 

Кувичкина Т.Н. 394 

Кузмичева Ю.В. 176 

Кузнєцова Л.М. 173 

Кузьменко А.М. 294, 296, 301, 302 

Кульбанська І.М. 177 

Купцов В.Н. 65, 395 

Курдиш І.К. 78, 127, 139, 140, 178, 188 

Куриленко О.О. 396 

Курмакова І.М. 151 

Куровець Л.М. 274, 275 

Курченко І.М. 41, 47, 53, 101, 102, 103, 

104, 407 

Куцик Р.В. 274, 275, 343 

Куцяба В.І. 397 

Кучма І.Ю. 237, 247, 248 

Кучма М.В. 258 

Кучмак О.Б. 276 

Кучмеровская Т.М. 130, 425 

Кушкина А.И. 447 

Л 

Лабунець В.Ф. 356 

Лавренчук В.Я. 105 

Лаврик Г.С. 277 

Лазарева А.М. 403 

Лазаренко Л.М. 278, 279, 299 

Лазарєв В.Г. 356 

Лапа С.В.106 

Латина Н.О. 280, 281, 282 

Лебедовская М.В. 179 

Лебедовский Г.С. 179 

Лейбенко Л.В. 458 

Леонова Н.О. 29, 90, 107 

Лисенко Т.Д. 355 

Литвин В.В. 128 

Литвиненко Е.И. 283 

Литвиненко О.А. 316 

Литвиненко Р.О. 338 

Литвинчук О.О. 153 

Литовченко А.М. 153 

Лівінська О.П. 108 

Ліновицька В.М. 70 

Ліскун О.В. 27 

Лісняк Ю.В. 328 

Лісютін Г.В. 373 

Лобань Г.А. 284 285 

Логадырь Т.А. 272, 317 

Лозюк С.К. 470 

Лолойко О.А. 488 

Ломберг М.Л. 34, 109 

Ломтатидзе З.Ш. 180 

Лопатько К.Г. 427 

Лукаш Л.Л. 486 

Лук’яненко Т.В. 308 

Лук’янов М.Г. 480 

Лукьянчук В.В. 485 

Лупина Т.П. 369 

Луценко Н.В. 77 

Лущак В. 110 

Лютко О.Б. 300 

Ляска С.И. 30 

М 

Мазовська С.В. 42 

Макарова К.М. 297 

Макац Є.Ф. 332 

Максименко Л.А. 459, 468, 487 

Маланичева И.А. 91, 111, 286 

Маліновська Л.П. 132 



Алфавітний покажчик 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 499 

Малыгина В.Ю. 287, 460 

Малярчик І.О. 75, 383 

Мальчицький М.С. 288 

Маринин А.И. 449 

Маркитанов Ю.Н. 465 

Мартинов А.В. 246 

Мартинюк Г.А. 481 

Мартиросян І.О. 289 

Марченкова Ю.Ф. 90 

Марющенко А.М. 250 

Масловська О.Д. 79 

Мась О.В. 461 

Матій М.І. 290 

Матюша Т.В. 43 

Мацелюх Б.П. 48, 105, 367 

Мацелюх О.В. 112 

Мачавариани Н.Г. 181 

Межова О.К. 297 

Мельник А.Л. 289 

Мельник О.В. 291 

Мельниченко Ю.А. 334 

Мельничук М.Д. 94 

Мельничук Т.М. 182, 488 

Менкус Е.В. 308, 316 

Менько Е.В. 44 

Метелицына И.П. 489 

Микайло І.І. 185 

Миролюбов О.В. 34 

Мироненко Л.Г. 292 

Михайлов М.І. 481 

Мінухін В.В. 293, 294, 295, 296 

Міроненко А.П. 337, 449, 458 

Мішин В.В. 297, 336 

Мішин Ю.М. 301, 302 

Мішина М.М. 301, 302 

Міщенко Л.Т. 462 

Моісеєнко Т.М. 298 

Мокрозуб В.В. 278, 299 

Молчан О.В. 395, 398 

Молчанець О.В. 462 

Мордич Т.В. 369 

Мороз В.О. 480 

Мороз О.М. 67, 399 

Мороз С.Н. 487 

Москалевська Ю.П. 183 

Мошинец Е.В. 300 

Мруг В.М. 320 

Мудрак Т.П. 463 

Мустахимов И.И. 69, 137 

М’ясоєдов В.В. 301, 302 

Н 

Надкерничная Е.В. 184 

Назарчук Г.Г. 303 

Назарчук О.А. 303 

Наконечна Л.Т. 101 

Настенко В.Б. 86 

Науменко К.С. 465 

Науменко Н.Ф. 324 

Наумова О.В. 302 

Нево Е. 397 

Немерицька Л.В. 410, 411, 412, 413 

Немченко О.О. 263 

Нестеренко В.М. 400 

Нестерова Д.О. 186 

Нестерова Н.В. 440, 441, 446, 464, 465, 

466, 471 

Нехороших З.Н. 304 

Нечипуренко О.О. 305 

Нідялкова Н.А. 112 

Ніколайчук В.І. 185, 321 

Ніколенко С.І. 186 

Нікуліна Ю.Ю. 306 

Новак Н.Б. 402 

Новик Г.И. 124, 401, 470 

Новицький А.О. 234 

Ногіна Т.М. 119, 376, 402, 431 

Номеровченко В.М. 243 

Носонова Т.Л. 398 

О 

Облап Р.В. 403 

Овсієнко О.Л. 187, 433 

Овчаренко С.В. 245, 314 

Огірчук К.С. 113 

Огородник Л.Е. 45 

Озерянская Н.М. 300 

Олевинская З.М. 449 

Олещенко Л.Т. 73, 76 

Омельчук Є.О. 114, 115, 126 

Онищенко О.В. 458 

Орловська Г.М. 467 

Осадчук Н.І. 307 

Осолодченко Т.П. 308 

Остапчук А.М. 37, 116. 149, 383 

Остапчук Т.В. 27, 42 

Остерман И.А. 111, 286 

Отурина И.П. 125 

Очеретянко А.А. 127 

П 

Павличенко А.К. 102, 104, 130, 425 

Павлій Р.Б. 309 

Павлій С.Й. 309 

Павлова Г.Г. 188 

Палій Г.К. 310 

Палій Д.В. 307, 310 



Алфавітний покажчик 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 500 

Панас М.А. 311 

Панченко Л.А. 473 

Панчук С.І. 312 

Парусов А.В. 225,245 

Парусова Я.Ю. 259 

Пархоменко А.Л. 117, 189, 190 

Пархоменко Н.Б. 304 

Пархоменко Н.И. 459, 468, 487 

Пархоменко Т.Ю. 117, 189, 190 

Пархоменко Ю.М. 130, 425 

Пасічник Л.А. 71, 191 

Пастиря А.С. 135 

Патика В.П. 71, 94, 147, 156, 159, 174, 

175, 192, 384 

Патика Т.І. 438 

Патыка Н.В. 46, 165, 183 

Пахомова Е.Ю. 404 

Первачук М.В. 154 

Пергаєв О.А. 26 

Перегудова О.С. 469 

Перетятко О.Г. 292 

Перетятко Т.Б. 405 

Перунова Н.Б. 226 

Петрачкова Т.А. 118 

Петренко С.М. 477 

Петров В.О. 290, 313 

Петрова О.А. 314 

Петрова С.Н. 176 

Петрушанко Т.О. 285 

Пида С.В. 167, 193 

Пилипенко Н.В. 304 

Пилипчук Т.А. 470 

Пилюгін С.В. 243, 245 

Пирог Т.П. 370, 392, 406, 423 

Писаренко П.В. 192 

Письменная Ю.Б. 47, 407 

Підгорський В.С. 119, 194, 323, 376, 422 

Підпала О.В. 486 

Поварова Н.Н. 377 

Повниця О.Ю. 440, 464, 466, 471 

Подгорский В.С. 53, 387, 484 

Позур В.В. 327 

Позур В.К. 327 

Покора Х.А. 315, 408 

Покотило А.С. 409 

Покришко О.В. 322, 346 

Полішко Т.М. 306 

Поліщук В.П. 451, 461, 463, 469 

Поліщук Л.В. 48, 485 

Положенець В.М. 410, 411, 412, 413 

Полтавська О.А. 113 

Полуэктова О.А. 339 

Полякова А.В. 394 

Полянська В.П. 257 

Пономаренко С.В. 316 

Понятовський В.А. 472 

Попова Л.А. 473 

Попович Г.П. 290 

Попок Н.Б. 189 

Порошина М.Н. 35 

Порт Е.В. 316 

Постникова О.Н. 272, 317 

Постоєнко В.О. 476 

Потапович М.И. 381 

Потокій Н.Й. 318 

Прекрасна Є.П. 195 

Придатко И.Ю. 176 

Притула І.Р. 414, 426 

Притуляк Р.М. 196 

Прокопів Т.М. 133 

Прокопчук З.М. 235 

Прокулевич В.А. 381 

Пронина Ю.Г. 342 

Проніна О.В. 118 

Процишина Н.М. 304, 329 

Пузирьова І.В. 373 

Пунина Н.В. 49, 117 

Пуриш Л.М. 23, 50, 323 

Пьянков А.Ф. 197 

Р 

Радченко Л.В. 458 

Ракитська С.І. 383 

Рахметов Д.Б. 34 

Рачкевич Н.О. 363 

Ребець О.Л. 338 

Резникова М.И. 91, 111, 286 

Резніков А.П. 480, 481 

Решетилов А.Н. 394 

Решетников А.С. 69, 137 

Решотько Л.М. 441, 448 

Рижкова Т.А. 319 

Рильський О.Ф. 120 

Римарь С.Е. 300 

Римша О.В. 320 

Рівіс О.Ю. 321 

Родин С.С. 489 

Розова О.Н. 121, 137 

Рой А.О. 127, 188 

Рокитко П.В. 198 

Романишин Г.М. 199 

Романова О.А. 239, 246 

Романовская В.А. 31 

Романовская Т.В. 65 

Романюк Л.В. 474 



Алфавітний покажчик 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 501 

Ромаюк Л.Б. 276 

Рубежняк І.Г. 93 

Руденко Л.М. 238 

Рудик М.П. 327 

Рудюк О.Ф. 415 

Рудь Ю.П. 475 

Русакова М.Ю. 415 

Русєв І.Т. 304 

Рушай О.С. 416 

Рушковський С.Р. 118 

Рябая Н.Е. 80, 417 

С 

Савенко О.А. 191 

Савчук М.М. 322, 480 

Савчук Н.В. 274 

Савчук Я.І. 122 

Салачова М.А. 

Самарцев А.А. 80, 416 

Самойлов А.В. 464 

Сапачова М.А. 476 

Сапура О.В. 200 

Сарачан Т.А. 255, 317 

Саркіс-Іванова В.В. 328 

Сафронова Л.А. 323, 324 

Сащук О.В. 95, 386 

Свалявчук Л.І. 185 

Сверчкова Н.В 

Сейфулліна І.Й. 452 

Семенець А.С. 444 

Семків М.В. 418 

Семчишин Г.М. 81, 123 

Сергєєва Ж.Ю. 37, 419 

Сергиев П.В. 111, 286 

Сибірна К.А. 363 

Сибірний А.А. 133, 363, 396, 397, 418 

Сидоренко А.В. 124 

Сидоренко Т.А. 246 

Сидорович І.Б. 420 

Сидякин А.И. 125 

Симочко Л.Ю. 201 

Синёва О.Н. 202 

Синеокий С.П. 91, 401 

Синетар Е.О. 326 

Синявский Ю.А. 342 

Сирчін С.О. 126 

Сирый О. 465 

Сищикова О.В. 51 

Сідашенко О.І. 325 

Сіладі Т.Г. 290 

Сіріца Г.В. 293 

Сірокваша О.А. 240, 325 

Сішел Л.М. 278, 279 

Скальська Н.І. 233 

Скворець Л.В. 203 

Сківка Л.М. 327 

Скляр Н.І. 328 

Скляр Т.В. 273 

Скороход І.О. 127 

Скочиляс Н.Б. 128 

Скрипник М.В. 284 

Скрипченко Г.С. 329 

Скроцька О.І. 421 

Скроцький С.О. 387, 421 

Слюсаренко Л.И. 359, 360 

Сляднев М.Н. 129 

Смелянська М.В. 239 

Смирнова Г.Ф. 422 

Смуток О.В. 368 

Снігур Г.О. 477 

Собко І.О. 453 

Соколвяк О.Ю. 299 

Соколова І.Є. 409 

Сологуб Н.О. 433 

Солоніна Н.Л. 289 

Солянік О.Г. 253 

Сорокоумова Л.К. 330 

Софилканич А.П. 423 

Співак М.Я. 278, 279, 299, 449 

Стабников В.П. 52 

Стасюк Н.Є. 368 

Степаненко С.П. 130, 425 

Степанова О.А. 424, 478 

Степанский Д.А. 171, 331 

Степанюк Л.О. 480 

Стойко В.І. 115, 126 

Стопчанська А.Г. 304 

Страшнова І.В. 92 

Стрекалов В.М. 88 

Стукан О.К. 332 

Суббота А.Г. 47, 53, 141, 407 

Суворова З.С. 333 

Супрун С.М. 104, 130, 425 

Суслов А.А. 190 

Суслова О.С. 204 

Сухачева М.В. 54 

Сухачова С.М. 347 

Сухов Б.Г. 323 

Сыщикова О.В. 83 

Т 

Тарасова О.Д. 91 

Таширев О.Б. 31, 195, 198, 204, 414, 426 

Таширева Г.О. 426 

Творко М.С. 96, 97, 98 

Теличко А.О. 92 



Алфавітний покажчик 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 502 

Терехова Л.П. 181, 202 

Тимків М.З. 266 

Тимошенко В.М. 465 

Тимошок Н.О. 334 

Тимчук І.В. 277 

Тимчук О.А. 379, 409 

Титлянов О.О. 415 

Титова Л.В. 29, 30, 40, 44, 54, 55 

Титок М.А. 381 

Тихонович И.А. 205 

Тишко О.С. 295 

Ткаленко Г.М. 131 

Ткач Е.Д. 212 

Ткаченко В.Л. 293 

Ткаченко В.П. 379 

Товкач Ф.І. 419, 447, 457, 474, 479 

Токмакова Л.М. 206 

Токовенко І.П. 132 

Томіла Т.В. 108 

Топунов А.Ф. 49 

Трепач А.О. 206 

Трет’яков М.С. 335 

Третяк О.П. 151 

Тригуба О.В. 193 

Трофіменко Ю.Ю. 260, 312 

Троценко Ю.А. 121, 137, 394 

Трунова О.А. 297, 336 

Труфкати Л.В. 377, 385 

Тугай А.В. 427, 428 

Тугай Т.І. 207, 427, 428 

Туряниця С.М. 443 

Тышкевич Л.В. 272 

У 

Ужевська С.П. 383 

Уланова Р.В. 54 

Ушенін Ю.В. 464 

Ф 

Файдюк Ю.В. 479 

Федорович Д.В. 133 

Федько О.І. 403 

Фесенко А.Ю. 337 

Филиппова Т.О. 134, 404 

Филоненко В.А. 125 

Фірсовський О.В. 400, 429 

Фомичев В.В. 358 

Фоміна Н.С. 261 

Фролов А.Ф. 450 

Фролов О.К. 338 

Фуртат І.М. 135 

Х 

Хайтович А.Б. 339, 340 

Хапчаева С.А. 49 

Харіна А.В. 451 

Харкевич О.С. 104, 126, 130, 425 

Хархота М.А. 66, 98, 136, 305, 362, 430 

Хитрич В.Ф. 365 

Хірна Т.В. 270 

Хмеленина В.Н. 121, 137 

Хмєлєвська О.М. 186 

Хоменко Л.А. 431 

Хоронжевська І.С. 480, 481 

Ц 

Циганенко К.С. 93, 103 

Ч 

Чабан М.М. 56, 208 

Чабанюк Я.В. 209 

Чайковська Л.О. 390, 433 

Чебукіна К.В. 224 

Чейпеш А.В. 334 

Чекаліна Ю.В. 210 

Чепчак Т.П. 138 

Черевач Н.В. 375 

Череда В.В. 285 

Чернега А.О. 196 

Черних В.В. 301 

Чернышенко Д.Н. 247, 248 

Чернюк Б. В. 115 

Черняєва Т.О. 259 

Черняєва Т.Ю. 289 

Чечерська Т.І. 341 

Чоботарьов А.Ю. 139 

Чоботарьова В.В. 140 

Чомоляк М.А. 57 

Чугунова К.О. 389 

Чуєнко А.І. 141 

Чумаков М.И. 432 

Чумаченко О.О. 347 

Чуркина Л.Н. 226 

Чучвага І.Г. 211 

Ш 

Шаламай А.С. 249 

Шаповал М.О. 451 

Шаповалова М.А. 482 

Шарманов Т.Ш. 342 

Шахгільдян Й.В. 481 

Шварсалон Н.А. 340 

Шевченко Г.М. 480, 481 

Шевченко О.В. 477 

Шевченко Р.С. 296 

Шевчук Н.М. 330 

Шевчук Т.А. 392, 423  

Шегеда А.Ф. 413 

Шеин Е.В. 46 

Шермолович Ю.Г. 465, 471 



Алфавітний покажчик 

1-6 жовтня 2013 року, Ялта 503 

Шерстобоева Е.В. 212 

Шерстобоєв М.К. 384 

Шикета Л.М. 343 

Шикова О.А. 319 

Шикула Р.Г. 263 

Шинкаренко Л.М. 334 

Широбоков В.П. 344, 345 

Шкатула Ю.М. 213 

Шкільна М.І. 346 

Шкредова О.П. 270 

Шматкова Н.В. 452 

Шоляк К.В. 405 

Шпырко Т.В. 385 

Штейнберг Т.Э. 179 

Штейфан З.В. 150 

Шулякова С.И. 365 

Шупенко В.С. 270 

Щ 

Щербак О.М. 347 

Щербаков А.Б. 449 

Щербатенко И.С. 424, 478 

Щетко В.А. 434 

Ю 

Юдін І.П. 347 

Юнусова О.Л. 335 

Юр’єва О.М. 101, 102, 104 

Юргель Л.Г. 171, 331 

Юрків М.Т. 396 

Юрчишин О.І. 274 

Юхименко В.І. 246 

Я 

Яворська Г.В. 67 

Ягнюк Ю.А. 250 

Якименко А.І. 345 

Яковлєва Л.М. 45 

Ямборко Г.В. 92, 357 

Ярошенко Л.В. 221 

Яценко В.О. 25 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Наукове видання 

 

 

 

 

 
XIIІ з'їзд Товариства мікробіологів України 

ім. С.М. Виноградського 
 
 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 

1-6 жовтня 2013 р., м. Ялта 

 

 

 

 

Упорядники: 

 
Авдєєва Лілія Василівна 

Варбанець Людмила Дмитрівна 
Іутинська Галина Олександрівна 

Курдиш Іван Кирилович 
Патика Володимир Пилипович 

Товкач Федір Іванович 
 
 
 

Відповідальний за випуск  
Підгорський Валентин Степанович 

 
 
 

Компютерний нaбip авторів 
Комп'ютерна верстка: Білявська Л.О. 

 
 
 
 
 

Підписано до друку 18.05.2013. Формат 60x84/8. 

Папір офс. № 1. Друк офс. Гарнітура Times. 

Ум. друк. арк. 58,13.Обл.-вид.арк. 50,79. 

Наклад 500 пр. Зам. № 231. 

Віддруковано з оригінал-макету у друкарні ФОП Бражнікової Н.А. 

 

95034 м. Сімферополь, вул. Декабристів, 21, оф. 105, 

Тел.: (0652) 70-63-31; 050 648-89-34 

e-mail: braznikov@mail.ru 

 

mailto:braznikov@mail.ru

