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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах сучасної агрокультури і постійно зростаючих 

потреб людства у продуктах харчування, з яких близько 80% припадають на 

рослинництво, питання щодо контролю та захисту сільськогосподарських угідь від 

фітопатогенних бактерій стоїть особливо гостро (Janse et al, 2006). Неодноразово 

спеціалісти із галузей біологічних та аграрних наук висловлювали думку, що із 

інтенсифікацією розвитку сільського господарства, збільшенням посівних площ, 

появою нових сортів рослин, кількість хвороб, які будуть здатні уражувати 

економічно важливі культури рослин, неодмінно збільшиться. Подібне 

явищепризведе до втрат врожаю, наслідком чого стануть значні фінансові збитки, 

левова частка яких припаде на профілактику нових хвороб рослин та боротьбу із 

ними, а також боротьбу із голодом (Maloy, 2005).  

З другої половини ХХ століття кількість хвороб, які виявляють в агроценозах, 

почала стрімко зростати. Описанонові небезпечні фітопатогенні бактерії 

(Liberibacter asiaticus, Burkholderia glumae, Ralstonia solenacearum, Acidvorax 

avenae), які здатні швидко поширюватися між сортами рослин і пристосовуватися 

до нових екологічних ніш, викликаючи епіфітотії та втрати врожаїв (Schaad, 2008). 

Навідміну від фітовірусів, проти яких розробляють системи захисту на кшталт 

РНК-інтерференції, фітопатогенні бактерії уникають захисних реакцій рослинного 

організму, адже мають численні чинники вірулентності (Melotto et al., 2013), що 

ускладнює створення проти них стійких сортів рослин. Кожен із цих чинників 

здатен впливати на різні ланки рослинного метаболізму, а кожен вид 

фітопатогенної бактерії володіє не одним, а як мінімум 2-3-ма чинниками 

вірулентності. Саме тому у боротьбі з бактеріями необхідний методичний підхід, 

що передбачає безпосередню елімінацію збудника бактеріозу із ураженої рослини 

та агроценозу. 

За умов відкритого та захищеному ґрунту досягти цього складно. Культури 

рослин, які вирощуються в промислових масштабах, утворюють моновидові та 

багаточисельні угруповання, їх культивують на незначних за площею територіях у 

оптимізованих умовах. Місця культивування рослин, відомі як агроценози, 

слугують екологічними нішами для фітопатогенних бактерій. При потраплянні 

збудників фітобактеріозів у моновидові рослинні популяції відбувається швидке 

поширення бактерій між організмами-хазяями, зупинити яке складно.  

При культивуванні рослин у захищеному ґрунті ситуація ускладнюється, адже 

вегетація рослин в теплицях та парниках триває упродовж усього року і явище 

сезонності, яке лімітує активність фітопатогенних бактерій у відкритому ґрунті, в 

умовах тепличних господарств відсутнє.  

В 70-80 рр ХХ століття для боротьби із збудниками фітобактеріозів 

використовували широкий спектр хімічних та біологічно-активних сполук – 

біоцидів (антибіотики, солі купруму), проте фітопатогенні бактерії під впливом 

вищезгаданих чинників набули до них резистентності (Khachatourians, 1998). 

Іншим важливим чинником, що обмежував використання біоцидів, був негативний 

вплив цих сполук на нормофлору ґрунту, рослини і організми, які населяли 

агроценози (Jastrzębska,  2010, Kiaune et al., 2011). 



Недоліки антибіотикотерапії бактеріозів рослин змусили шукати нових 

ефективних засобів боротьби із бактеріями. Із розвитком екології та біологічних 

методів боротьби на зміну хімікатам та напівсинтетичним антибіотикам прийшли 

біологічні методи боротьби, що базувалися на природних механізмах протидії 

рослин і їх мікробного оточення патогенам (Alabouvette et al., 2006). Бактеріофаги, 

як природні компоненти мікробних угруповань, можуть бути використані як 

ефективні протимікробні агенти (Parisien et al., 2008). Після тривалої коеволюції із 

мікроорганізмами-хазяями, бактеріофаги виробили механізми уникнення захисних 

систем бактерій, таких як рестрикційно-модифікаційні системи, модифікаційно-

залежні системи (Stern et al, 2011).  

За обмеження застосування біоцидів, фаги можуть стати ефективними 

протибактеріальними агентами, які допоможуть подолати хворобами, збудниками 

яких є фітопатогенні бактерії, стримати їх поширення та проникнення у нові 

агроценози.  

Серед багатьох бактерій, що викликають хвороби рослин у відкритому і 

захищеному ґрунті України, в роботі зосереджено увагу на бактеріофагах, які 

уражують фітопатогенні бактерії родин Pseudomonadaceae (Pseudomonas syringae 

pt. tomato) та Enterobacteriaceae (Pectobacterium carotovorum pt. carotovorum, 

Pectobacterium atrosepticum), що описані як збудники хвороб томатів, перцю 

овочевого. Окрім вищезгаданих бактерій-хазяїв вірусів, під час виконання роботи 

вели пошук бактеріофагів, які здатні лізувати Xanthomonas campestris pt. 

campestris, що призводять до хвороб капусти білоголової та Clavibacter 

michiganensis sbsp. michiganensis, що є збудником хвороб томатів. Різні штами 

зазначених вище патоварів фітопатогенних бактерій поширені в 

сільськогосподарських угіддях України і призводять до втрат врожаю (Патика та 

ін., 2011).  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в рамках теми наукових досліджень ННЦ «Інститут біології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 11БФ036-02 

«Збереження біорізноманіття та комплексне дослідження стратегій адаптації фіто-, 

зоо- та віробіоти України з використанням біоінформаційних технологій» (№ 

держреєстрації 0111U004649). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було виділення із агроценозів 

України бактеріофагів, специфічних до фітопатогенних бактерій, що є 

представниками родин Enterobacteriaceae та Pseudomonadaceae, дослідження їх 

біологічних властивостей, що можуть зумовлювати ефективність цих вірусів як 

агентів фаготерапії фітобактеріозів. 

Завдання дослідження: 
1) виділити із уражених рослин агроценозів України бактеріофаги, активні проти 

поширених збудників фітобактеріозів, зокрема, Pseudomonas syringe pt. tomato 

(родина Pseudomonadaceae), Pectobacterium carotovorum pt. carotovorum (родина 

Enterobacteriaceae), та деяких інших видів бактерій (Clavibacter michiganensis sbsp. 

michiganensis, Xanthomonas campestris pt. campestris); 

2) дослідити біологічні (коло господарів, тип життєвого циклу, швидкість 

реплікації в ураженій клітині) та молекулярні (тип нуклеїнової кислоти, білковий 

склад) особливості виділених ізолятів фагів; 



3) дослідити активність виділених фагів в умовах in vitro та in vivo проти бактерій-

збудників фітобактеріозів;  

4) дослідити стійкість перспективних ізолятів бактеріофагів до впливу фізико-

хімічних чинників, що можуть впливати на віруси в природних умовах та 

знижувати ефективність фагового препарату; 

5) виділити із агроценозів збудники бактеріозів рослин, які є актуальними в 

реальному часі, дослідити їх фітопатогенні властивості; 

6) виокремити із довкілля бактеріофаги, здатні лізувати польові ізоляти 

фітопатогенних бактерій та вивчити біологічні властивості цих вірусів. 

Об’єкт дослідження – літичні бактеріофаги агроценозів України. 

Предмет дослідження – біологічні властивості бактеріофагів, що зумовлюють 

їх ефективність у якості агентів фаготерапії фітобактеріозів. 

Методи дослідження – виділення, отримання чистих ліній фагів, накопичення 

і концентраціябактеріофагів, дослідження морфології вірусів методом електронної 

мікроскопії, вивчення біологічних властивостей бактеріофагів в умовах in vitro та 

in vivo, дослідження частоти виникнення резистентних форм бактерій до 

ізольованих бактеріофагів, дослідження впливу інактивуючих чинників на 

інфекційність фагових часток, електрофорез білків за методикою Леммлі. При 

виділенні природних культур бактерій, які є хазяями бактеріофагів, 

використовували методи для дослідження культурально-морфологічних та 

фізіолого-біохімічних ознак цих культур, з’ясовували їх фітопатогенні властивості, 

визначали чутливість до антибіотиків деяких виділених культур бактерій та 

вивчали біологічні властивості вірусів, які уражували виділені культури. 

Наукова новизна одержаних результатів. Були виділені і охарактеризовані 

нові лінії фагів, які є перспективними з огляду створення біопрепаратів. Виділені 

фітопатогенні бактерії-збудники фітобактеріозів томату та перцю овочевого, що є 

поширеними в агроценозах 5 областей України (Сумській, Київській, 

Кіровоградській, Черкаській, Херсонській), досліджено їхні морфолого-

культуральні та фізіолого-біохімічні властивості. Виділені ізоляти вірусів 

апробовані у якості фаготерапевтичних препаратів проти збудника чорної 

плямистості томатів (Solanum lycopersicum L) та перцю овочевого (Capsicum anuum 

L) – Pseudomonas syringae pv. tomato in vitro та in vivo. Виділено і 

охарактеризовано бактеріофаги, активні проти збудника бактеріальної гнилі цибулі 

(Allium cepa L) – Serratia marcescens та показано їх ефективність у попередженні 

розвитку бактеріозу, спричиненого бактерією-хазяїном. Показано, що умовно 

патогенні для людини і тварин бактерій (Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis) 

зустрічаються в агроценозах разом із фітопатогенними бактеріями і здатні 

співіснувати з ними в уражених овочах, які, в свою чергу, можуть слугувати 

джерелом інфекції для організмів-споживачів. 

Практичне значення одержаних результатів. Вперше в Україні було 

обґрунтована та експериментально доведена ефективність бактеріофагів у якості 

протимікробних агентів, їх здатність захищати рослини від хвороб, спричинених 

фітопатогенними бактеріями, зокрема Pseudomonas syringae pv. tomato. Отримані 

результати досліджень можуть бути використані українськими вченими як 

підґрунтя для розробки і створення вітчизняних фагових препаратів для лікування 

і профілактики фітобактеріозів. Дисертант довів, що літичні бактеріофаги, виділені 



безпосередньо із агроценозів України, є ефективними антибактеріальними 

агентами. Результати досліджень, проведених у 2011-2014 рр. лягли в основу 

обґрунтування та створення патенту на корисну модель: «Спосіб пригнічення 

розвитку сторонньої мікрофлори при розмноженні рослин in vitro за рахунок 

додавання бактеріофагів», вхідний номер № а2015 03328 від 9.04.2015. 

Отримані під час виконання дисертаційної роботи ізоляти бактеріофагів та 

фітопатогенних бактерій поповнять колекцію бактеріофагів та бактерій кафедри 

вірусології ННЦ «Інститут біології» КНУ імені Тараса Шевченка. Здобуті 

результати можуть бути використані під час викладання навчальних курсів 

«Прикладна бактеріофагія», «Віруси бактерій», «Фітопатологія» кафедри 

вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка а також 

увійти до навчальних курсів інших науково-освітніх закладів України, які готують 

спеціалістів у галузі вірусології, фітопатології, захисту рослин. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проведено аналіз 

наукової літератури, неопублікованих даних інших авторів.  

Автором самостійно заплановані, підготовані та проведені дослідження 

бактеріофагів та їх бактерій-хазяїв, отриманих із зразків уражених рослин, 

відібраних із агроценозів Сумської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, 

Херсонської областей. Здобувачем самостійно проведено збір та аналіз фактичного 

матеріалу, що стосувався досвіду розробки препаратів на основі бактеріофагів в 

інших країнах, їх реалізації. За результатами досліджень, які провів автор разом із 

науковим керівником, розроблено патент «Спосіб пригнічення розвитку 

сторонньої мікрофлори при розмноженні рослин in vitro за рахунок додавання 

бактеріофагів», вхідний номер № а2015 03328 від 9.04.2015. 

За період досліджень здобувач, спільно з науковим керівником, брав участь у 

8 міжнародних конференціях, опублікував 7 наукових статей у фахових виданнях. 

В роботах, опублікованих у співавторстві, вірусологічні дослідження за темою 

дисертації виконані дисертантом особисто, права співавторів не порушені 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були 

представлені на міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових 

конференціях: VI Міжнародна конференції молодих науковців «Біологія: від 

молекули до біосфери» (Харків, 2011), XVI Международная пущинская школа-

конференция молодых ученых «Биология: наука ХХІ века» (Пущино, 2012), 

Міжнародна конференція «Екологічна безпека та збалансоване 

природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 2012), Conference 

to commemorate 100 years since the foundation of Mendeleum Institute «Applied plant 

biotechnology» (Lednice, 2012), Int. Conf. «Bacteriophages and probiotics – alternatives 

to antibiotics» (Tbilisi, 2012), The Conference dedicated to 50-th Anniversary of the 

Virology Department «Virology: the past, the present, the future» (Kyiv, 2012), ХІІІ  

з'їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (Ялта, 2013), ІІІ 

Міжнародна наукова конференція студентів,аспірантів та молодих учених  

«Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» (Донецьк, 2013). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць, з яких 

7 – статті у фахових періодичних журналах, затверджених переліком МОН 

України, 8 – матеріали та тези наукових конференцій. Права співавторів не 

порушено. 



Структура та об’єм дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

огляду літератури, основної частини, висновків, списку використаної літератури. 

Загальний обсяг дисертації – 190 сторінок машинописного тексту. Робота 

ілюстрована 32 рисунками та 11 таблицями. Список літератури містить 197 

найменувань, з них 189 – мовами, в яких використовується латиниця. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Огляд літератури представлений двома розділами. Перший розділ 

присвячено аналізу даних щодо бактеріофагів, їх місця і ролі в еволюції та 

функціонуванні популяцій бактерій, механізмам уникнення бактеріофагами 

захисних систем бактерій. В другому розділі наведено сучасні дані щодо 

патогенезу фітопатогенних бактерій, основних чинників вірулентності, механізми 

передачі і поширення збудників бактеріозів рослин, коротко охарактеризовані 

методи боротьби з ними та історія застосування бактеріофагів, як протимікробних 

агентів із моменту перших досліджень на початку ХХ століття до створення 

комерційно успішних препаратів, рекомендованих до використання Food and Drug 

Administration.  

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведено згідно 

біоетичних норм (протокол біоетичної комісії НМАПО КЕ №3 (38) від 3.03.2008). 

Виділення бактеріофагів з довкілля. Для досягнення поставленої мети 

досліджено 498 зразків уражених фруктів та овочів з 5 областей України (Сумська, 

Київська, Черкаська, Кіровоградська, Херсонська). Виділення вірусів проводили 

двома методами: прямим і методом збагачення (Carlson et al., 2005). Зразки 

висівали на 12 годинні тест-культури фітопатогенних бактерій (Pectobacterium 

carotovorum pv. сarotovorum УКМ шт. В-1084
Т
 та Pectobacterium atrosepticum УКМ 

шт. В-1098
Т
, Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ шт. В-1022, Xanthomonas 

campestris pv. campestris УКМ шт. В-1059). При роботі з актиноміцетом Clavibacter 

michiganensis pv. michiganensis УКМ шт. Ас-629
Т
 зразки висівали на п’ятиденну 

культуру. Виділення чистих ліній фагів проводили після 5-ти кратного пасування 

вірусу з окремої одиничної колонії (Dulbecco et al., 1954). 

Накопичення вірусів. Застосовували метод накопичення вірусів на твердому 

живильному середовищі – шляхом зливного лізису і у рідкому живильному 

середовищі методом збагачення з подальшим центрифугуванням культуральної 

рідини та фільтруванням її крізь бактеріальні фільтри (dпори=0,2 µм) (Carlson et al., 

2005). Для визначення титру бактеріофагів застосовували загальноприйнятнятий 

метод подвійних агарових шарів (Gratia et al., 1936). 

Індукція профагів. Індукцію профагів здійснювали за допомогою налідиксової 

кислоти та норфлоксацину у концентрації 400 мкг/мл в рідкому живильному 

середовищі (Matsushiro et al., 1999). 

Очищення та концентрування фаголізатів здійснювали методом 

диференційного центрифугування в градієні густини CsCl (1,42 г/см3 і 1,60 г/см3) 

(Остермани др., 1981). 

Електрофорез білків за Леммлі (Laemmli et al., 1970) проводили в камері для 

електрофорезу «Хійу Каллур», Латвія. Використовували набір маркерних білків 



(Unstaned Protein Molecular Weight Marker, «Fermentas», Thermo Fisher Scientific, 

США). Результати обраховували у пакеті програм «Total Lab». 

Електронна мікроскопія. Препарат виготовляли методом флотації, 

контрастування препарату здійснювали за допомогою 2 % уранілацетату (Миронов 

и др., 1994). Для візуалізації фагових часточок та бактерицидів використовували 

електронний мікроскоп JEOM 1400 в Лабораторії біофізичних методів досліджень 

Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України. 

Дослідження здатності бактеріофагів пригнічувати розвиток 

фітобактеріозів. Для визначення здатності бактеріофагів попереджати розвиток 

фітобактеріозів in vitro використовували асептичні томати сорту «Де Барао 

червоний» (Solanum lycopersicum L cult. “De Barao Red”), які вирощували на 

безгормональному живильному середовищі Мурашигі-Скуга (Murashige et al., 

1962). Суспензії бактеріофагів вносили в живильне середовище перед висадкою 

рослин або на живильне середовище згідно схеми експерименту. При постановці 

експерименту використовували суспензію тест-культури бактерій Pseudomonas 

syringae pv. tomato УКМ шт. В-1022 в концентрації 10
8
 КУО/мл та суспензії 

бактеріофагів – 10
7
 БУО/мл. 

Для перевірки активності фагів в умовах in vivo використовували рослини 

томату сорту «Де Барао червоний». Дослідні рослини уражували суспензією тест-

культури фітопатогенної бактерії, після чого проводили інокуляцію рослин 

суспензіями бактеріофагів згідно схеми експерименту. 

Здатність ізолятів фагів, активних проти культури Serratia marcescens, 

попереджати розвиток хвороби на цибулі ріпчастій (Allium cepa L) в умовах in vitro 

досліджували на лусках цибулі сорту «Глобус». Луски інокулювали суспензією 

тест-культури, після чого здійснювали обробку бактеріофагами згідно схеми 

експерименту. 

Дослідження впливу інактивуючих чинників на бактеріофаги. В якості 

інактивуючих чинників використовували температуру (40 ºС, 50 ºС, 60 ºС), 

розчини NaCl (2, 3, 4N), розчин сечовини (8 M) (Тихоненко и др., 1968).  

Виділення природних культур бактерій із уражених плодів та їхня 

ідентифікація. Вміст бурих зон загнивань з плодів томатів і перців овочевих 

висівали на чашки Петрі методом виснаженого штриха на різні щільні живильні 

середовища – дріжджово-декстрозне середовище з додаванням карбонатів, м’ясо-

пептонний агар, лізогенне середовище, кукурудзяно-декстрозне середовище (Atlas, 

2006). 

Для визначення культурально-морфологічних особливостей природних 

культур бактерій. Виділені бактерії культивували за різних температур з 

подальшим визначенням їх концентрації. Для визначення типу клітинної стінки 

бактерій використовували метод Грама (Reddy et al., 2007). Визначення 

морфологічних особливостей колоній бактерій проводили на щільних живильних 

середовищах (Ercolani et al., 1984). Колонії з однаковими морфологічними 

особливостями виокремлювали і проводили тест на цитохромоксидазну активність 

(Hugh et al., 1853). 

Дослідження фізіолого-біохімічних властивостей виділених культур бактерій 

проводили як на спеціалізованих середовища, так із застосуванням тест-системи 

«ENTERO-16» та «NEFERM-21» фірми «ErbaLachema», Чехія. Всі отримані 



результати для природних культур бактерій порівнювали із діагностично-

значимими ознаками видів, наведеними у визначнику бактерій Бержі (Хоулт и др., 

1997).  

Дослідження фітопатогенних властивостей виділених ізолятів бактерій 

проводили методом овочевих дисків (Метлицкий и др., 1969) та рослин-

індикаторів (Klement et al., 1964). У якості позитивного контролю використовували 

штам фітопатогенної бактерії Xanthomonas vesicatoria B-1105. 

Тест на чутливість до антибіотиків проводили в бактеріологічному 

аналізаторі «VITEK-2» фірми «BioMerioux», Франція з касетою AST-GN38 (Spanu 

et al., 2006). 

Результати дослідження, аналіз та узагальнення отриманих даних 

Робота присвячена виділенню літичних бактеріофагів із агроценозів України, 

їх дослідженню, як потенційних складових фагопрепаратів проти збудників 

фітобактеріозів, викликаних деякими бактеріями із родин Enterobacteriaceae та 

Pseudomonadaceae. У роботі різнобічно досліджені молекулярно-біологічних 

властивості бактеріофагів, обговорюються методичні  підходи створення 

антибактеріальних препаратів на основі фагів. Проведено ряд експериментів, які 

показали здатність  отриманих ізолятів вірусів попереджати розвиток 

фітобактеріозів в умовах in vitro та in vivo.  

Пошук бактеріофагів, які здатні лізувати клітини шкодочинного фітопатогену 

Pseudomonas syringae є важливим завданням, вирішення якого дозволить знизити 

втрати врожаїв. Впродовж першого етапу досліджень із зразку перцю овочевого 

(Capsicum anuum L) виділено 2 ізоляти бактеріофагів (PS1 і PS2), які мали 

здатність лізувати газон тест-культури Pseudomonas syringae pt. tomato УКМ шт В-

1022. Ізолят PS1 призводив до утворення великих негативних колоній з діаметром 

10 мм. Вірус накопичувався до високих титрів (2х10
12 

БУО/мл), що свідчило про 

його високу специфічність щодо свого природного хазяїна.  

На електрофореграмах зафіксовано 5 смуг (рис. 2), які відповідали основним 

структурним білкам. Один з білків мав молекулярну масу 37,2 кДа. Мажорні білки 

із схожими молекулярними масами описано для представників родини Podoviridae, 

підродини Autographivirinae, роду φKMV-подібних бактеріофагів (фаги РТ2, KP34, 

φKMV) (Lavigne et al., 2006) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Електрофореграмма ізоляту фагу PS1. 

 

Аналіз електронно-мікроскопічних зображень капсидів ізоляту бактеріофагу 

PS1 засвідчив що віріони фагу PS1 мали ікосаедричний тип симетрії, їх розмір 



складав 50 (±3) нм, довжина хвостових відростків – 8 (±2) нм, що характерно для 

представників родини Podoviridae морфотипу С1 (Abedon et al., 2005) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Електронно-мікроскопічне зображення віріонів ізоляту фагу PS1, бар – 

50 нм. 

При подальших дослідженнях стійкості ізоляту фагу PS1 встановлено, що він 

швидко втрачав свою активність при зберіганні за кімнатної температури (Т=24 

°С). За 3 тижні концентрація вірусу в фаговій суспензії зменшилась на 3 порядки, 

за 5 тижнів фаг повністю втратив свою інфекційність, у зв’язку з чим ізолят було 

вилучено з подальших досліджень. 

Ізолят бактеріофагу РS2, який призводив до утворення дрібних негативних 

колоній діаметром 2 мм теж  вірусу втрачав свою інфекційність.  

Надалі обстежено 80 зразків овочів із симптомами розвитку бактеріозів. Із 

зразків томатів звичайних та перців овочевих, відібраних у Київській області, 

ізольовано низку нових ізолятів бактеріофагів (рис. 3).  

 

А          Б  

Рис. 3. Загальний вигляд томатів (А), з якого виділено ізоляти фагів; Б) 

гетерогенність негативних колоній бактеріофагів на газоні тест-культури 

Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ В-1022. 

 

Отримані ізоляти бактеріофагів розділили на 3 групи за розмірами негативних 

колоній: L (φΨ 1-4), M (φΨ 5-7) та S (φΨ 8-10). Для подальшої роботи обрали 

ізоляти групи L: φΨ1-4. Ці віруси утворювали великі негативні колонії, що 

свідчило про невеликі розміри їх капсидів і дозволило зробити припущення: віруси 

могли легко дифундувати в ґрунті та проникати в уражені рослини. 

За результатами електронної мікроскопії ізоляти φΨ 1 φΨ2 мали розміри 

віріонів 50±3 нм, але відрізнялись хвостовими відростками: у ізоляту φΨ1 

хвостовий відросток мав форму конуса (7±2 нм), а у ізоляту φΨ2 – циліндру (5±1 



нм). Розмір вірусних часток ізоляту φΨ3 склав 45±2 нм. За морфологічними 

характеристиками дані ізоляти є представником родини Podoviridae, морфотипу С1 

(рис. 4). 

 

А  Б  В  

Рис. 4. Електронно-мікроскопічне зображення ізолятів фагів φΨ1 (А), бар  

20 нм; φΨ2 (Б), бар 50 нм та φΨ3 (В), бар 100 нм. 

 

Подальші дослідження ізолятів φΨ3 та φΨ4 дозволили з’ясувати, що виділені 

віруси є нестабільними за оптимальних умов зберігання у фізіологічному розчині 

NaCl та температури +4 °С. Натомість ізоляти φΨ1 та φΨ2 виявилися стабільними,  

інфекційність останніх не зменшувалась упродовж 5 місяців зберігання за 

температури +24 °С у середовищі із хлороформом. Зважаючи на це вирішено 

зосередити увагу на цих ізолятах бактеріофагів, як найбільш перспективних.  

На електрофореграммах обох ізолятів φΨ1 та φΨ2 виявили 2 смуги, які 

утворили білки з молекулярними масами 38,8 та 36,6 кДa. Відомо, що подібні 

молекулярні маси характерні для капсидних білків бактеріофагів родини 

Podoviridae, підродини Autographivirinae, групи Т7-подібних фагів, (капсидні білки 

gp 10A та gp 10B) (рис. 5).  

 

Рис. 5. Електрофореграмма ізолятів фагів φΨ1 та φΨ2 

У результаті проведених досліджень встановлено, що тривалість життєвого 

циклу бактеріофагів ізоляту φΨ1 становила 55±2 хвилин, а вихід вірусу становив 

89±2 нові інфекційні частки. Життєвий цикл ізоляту φΨ2 тривав 58±2 хвилини, з 

однієї ураженої клітини утворювалося 94±2 інфекційні  частки. Так, для 

бактеріофагу Т7, який є типовим представником родини Podoviridae, тривалість 

життєвого циклу варіює у межах від 27 до 40 хв, внаслідок інфекції одна 

пермісивна бактеріальна клітина продукує 70-120 фагових часток (Birch et al., 

2012).  



У результаті досліджень здатності ізолятів φΨ1 і φΨ2 попереджати розвиток 

бактеріозу в умовах in vitro встановлено, що рослини, інокульовані бактеріями і 

висаджені на щільне живильне середовище, в яке додали суспензією бактеріофагів, 

продовжили свою вегетацію, на томатах не спостерігали розвитку хвороби. 

Аналогічні результати отримано для другої вибірки, експериментальні рослини 

якої інокулювали бактеріями, потім – суспензією бактеріофагів. Натомість у 

вибірці рослинах, оброблених суспензією бактерій і висаджених на середовище без 

додавання бактеріофагів спостерігали швидке прогресування хвороби, 

контамінацію живильного (рис. 6). 
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Рис. 6. Експериментальне ураження безкореневих регенерантів томатів сорту 

“Де Барао Червоний” бактерією Pseudomonas syringae pt. tomato шт. В-1022 in 

vitro. А – без додавання бактеріофагів, Б – з додаванням вірусів у живильне 

середовище. 

 

Антибактеріальну активність ізолятів φΨ1 та φΨ2 проти їх бактерії-хазяїна 

перевіряли в умовах in vivo на тест-системі рослина-фітопатогенна бактерія. В 

результаті проведених досліджень показано, що разового додавання суміші 

ізолятів фагів φΨ1 та φΨ2 достатньо для захисту модельних рослин від інфекції, 

яку викликав штам Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ В-1022. У групі рослин 

(n=25), які не обробляли сумішшю бактеріофагів уже за 12 діб після інокуляції 

бактеріальною суспензією спостерігали симптоми хвороби. На апікальних листках 

модельних рослин фіксували появу крайових хлорозів, які на 16 добу прогресували 

у некрози (рис. 7). 
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Рис. 7. Симптоми на рослинах томатів після ураження суспензією бактерій 

Pseudomonas syringae pt. tomato шт. В-1022 та обробки бактеріофагами. А, Б, В – 

листки рослин, оброблених тільки бактерією; Г – бактерією з додаванням суспензії 

бактеріофагів. 



Отримані результати досліджень стосовно ефективності бактеріофагів у якості 

фаготерапевтичних агентів корелюють з результатами, отриманими іншими 

дослідників для різних видів фітопатогенних бактерій: Xanthomonas oryzae, 

Xanthomonas campestris pv. pruni (Kuo et al., 1971, Saccardi et al, 1993). 

Ефективність фаготерапії фітобактеріозів залежить від багатьох чинників, зокрема 

стадії росту культури бактерії-збудника, концентрації бактеріофагів у препараті, 

кліматичних умов, за яких застосовують фаговмісні препарати. У своїх 

дослідженнях ми використовували оптимізовані умови для прогресування 

хвороби, яку спричинюють бактерії Pseudomonas syringae pv. tomato і молоді тест-

культури, сприйнятливі до ураження бактеріофагами, тому отримані нами 

результати є обнадійливими, проте потребують додаткової перевірки в польових 

умовах.  

Саме тому в подальшому були проведені дослідження збереження 

інфекційних властивостей вірусних ізолятів, рекомендованих як складових для 

фаготерапевтичних препаратів, під впливом хімічних і фізичних чинників.   

Під час досліджень впливу температури в 313 К змін інфекційності ізолятів 

бактеріофагів φΨ1 та φΨ2 не спостерігали протягом часу, відведеного на 

експеримент. За впливу температури в 323 К відбувалося зниження інфекційності 

ізолятів бактеріофагів у 100 разів. За дії температури в 333 К інфекційність ізолятів 

фагів знижувалася на 4 порядки. Варто зазначити, що температура в 323 К та 333 К 

не є фізіологічною за кліматичних умов України, тому інактивація вищезгаданих 

ізолятів фагів за впливу таких температур є передбачуваною. Разом із тим 

температура в 313 К (40 ºС) не призводила до втрати вірусами інфекційності. 

Досліджували вплив 8М розчину сечовини (CH4N2O) на інфекційність ізолятів 

бактеріофагів φΨ1 та φΨ2. У грунті та розчинах ця сполука є джерелом катіонів 

NH4
2+

 та аніонів NO3
-
. У результаті досліджень виявлено, що інфекційність ізолятів 

фагів φΨ1 та φΨ2 під дією 8М розчину сечовини знижується на 4 порядки.  

За впливу розчинів NaCl різної нормальності (4N, 3N, 2N) встановлено, що 

осмотичний шок, спричинений переходом фагових часточок із гіпертонічного 4N 

розчину NaCl в ізотонічний призводить до зниження інфекційності ізолятів φΨ1 та 

φΨ2 на 4 порядки, при переході із гіпертонічного 3N розчину – на 1 порядок. При 

переході вірусних часточок із 2N розчину NaCl в ізотонічний розчин втрати 

інфекційності не спостерігали.  

Отримані в результаті експериментів дані свідчать про те, що виділені ізоляти 

фагів φΨ1 та φΨ2 є стійкими до дії чинників, що знаходяться в межах, які можна 

визначити як «фізіологічний вплив». Віруси не є стійкими до дії високих, 

некліматичних («фізіологічних») температур (333 К, 60 ºС), 8М розчину сечовини, 

різким переходам із гіпертонічних розчинів (4N розчин NaCl) в ізотонічні.   

В процесі роботи не отримано вірусів, які уражують бактерії Pectobacterium 

carotovorum pv. carotovorum В-1084
Т
, Pectobacterium atrosepticum В-1098

Т
, 

Xanthomonas campestris pv. campestris В-1059, Clavibacter michiganensis pv. 

michiganensis Ас-629
Т
. Відсутність фагів у досліджуваних зразках могла свідчити 

про відсутність штамів бактерій-хазяїв вірусів в агроценозах або ж присутність у 

геномах бактерій лізогенних фагів. Зважаючи на це ми провели індукцію профагів 

у музейних культурах бактерій, які зазначено вище. В результаті індукції профагів 

із штамів Pectobacterium carotovorum pv. carotovorum В-1084
Т
, Pectobacterium 



atrosepticum В-1098
Т
, Xanthomonas campestris pv. campestris В-1059 з живильних 

середовищ, в яких відбувалась індукція, виділяли бактерицини (рис. 8). Із 

живильного середовища, в якому в якому проводили індукцію профагів з культури 

Kamagateibacter intermedius IMBG 180 (позитивний контроль) виділяли 

бактерицини у вигляді вірус-подібних часток, які нагадували хвостові відростки 

бактеріофагів родини Myoviridae. 
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Рис. 8. Бактерицини, виділені із живильних середовищ після культивування 

Pectobacterium carotovorum pv. carotovorum В-1084
Т
 (А), Pectobacterium 

atrosepticum УКМВ-1098
Т
 (Б), Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ В-1059 

(В). Бар 100 нм (50 нм для В). 

 

Індукція профагів у Clavibacter michiganensis pv. michiganensis Ас-629
Т
 не 

принесла результатів. Варто зауважити, що для фітопатогенного актиноміцету 

Clavibacter michiganensispv. michiganensis із літературних данних відомо усього 2 

фаги – CMP1 та CN77, які були виділені в США (Wittmann et al., 2010). 

Зважаючи на викладене вище, для наступного етапу досліджень вважали за 

доцільне змінити схему роботи і виділити як збудники бактеріозів, так і їхні 

віруси, позаяк такий підхід дозволяв отримати природні культури фітопатогенних 

бактерій, які є актуальними в агроценозах, так і віруси, які уражують культури 

бактерій-хазяїв. 

Згідно вищезазначеного підходу до роботи, упродовж третього етапу 

досліджень отримано 38 зразків овочів, серед яких 25 – зразки томатів (Solanum 

lycopersicum L) і 13 – зразки перцю овочевого (Capsicum anuum L).  

 Відповідно, отримали 38 ізолятів бактерій (І-XXXVIII) і суміші специфічних 

до них бактеріофагів. Основними симптомами на уражених рослинах були бурі та 

чорні зони загнивань, мацерація тканин, специфічний запах, виділення ексудатів, 

некротизація плодів  

При дослідженні оптимальних температур для росту встановили, що бактерії 

утворюють значну кількість колонії на щільних живильних середовищах за 

температурних значень 22-30 °С. Ріст за вищезгаданих температур характерний 

для більшості видів фітопатогенних бактерій (Yaung et al., 1977). Деякі культури 

виділених нами бактерій, зокрема ІІ, X характеризувалися властивістю рости за 

температури 37 та 40 °С, що не характерно для фітопатогенних бактерій (Schaad et 

al., 1988). 

Після розділення бактеріальних угруповувань на окремі культури, їх 

фарбували за Грамом. Встановлено, що більшість виділених ізолятів бактерій 

(окрім культур VIIc, VIId, VIIe, Xc, Xd, XVb, XVс) належать до грамнегативних 

бактерій, що характерно для фітопатогенних бактерій, 98 % видів яких є 

грамнегативними (Bull et al., 2010). 



При ураженні рослин пеларгонії зональної (Pelargonium zonale L'Hér) 

ізолятами фітопатогенних бактерій спостерігали розвиток некрозів на листкових 

пластинках протягом 18 годин після інокуляції (рис. 9) і подальше відмирання 

уражених бактеріями зон впродовж 96 годин.  

 

 
Рис. 9. Ураження пеларгонії зональної: А – некротична реакція після ураження 

ізолятами бактерій XII-a, VI-a, b, XVII-a; Б – некротична реакція при ураженні 

ізолятами бактерій XI-a, b, XVII-b, XXIV-c,e. 

 

В результаті експериментів встановлено, що чисті культури бактерій XІa, 

XIIa, XVIIIа, XXXIIIа, XXXIVа володіють пектиназами, ферментативна активність 

яких вдвічі перевищувала активність пектинази музейного штаму Pectobacterium 

carotovorum УКМ 81075
T
. Так, найменшу активність порівняно із активністю 

інших культур, виявлено у культури XXXIVа (зменшення маси кубику на 0,154 г). 

Втім, такий рівень ферментативної активності вдвічі вищий, порівняно з 

активністю колекційного штаму Pectobacterium carotovorum УКМ 81075
T
 (0,092 г). 

Для подальшого визначення систематичного положення бактерій відібрали 10 

культур (ІІ, VI, VII, XI, X, XII, XV, XVII, XXII, XXIV) за ознакою чутливості до 

бактеріофагів. Отримані дані, отримані після застосування тест-систем, 

порівнювали із даними визначника Бержі. В результаті не спостерігали 

відмінностей між біохімічними характеристиками культур, зазначеними у 

Визначнику і результатами, отриманими після використання тест-систем. 

Згідно з результатів біохімічних тестів та додаткових тестів встановлено 

таксономічне положення деяких природних культур бактерій, зокрема: II (а-d) – 

Proteus mirabilis, VI-a,b – Serratia marcescens, VII-a – Xanthomonassp, Х-а – 

Pectobacterium carotovorum, Х-b – Pseudomonas syringae, X-d – Clavibacter 

michiganensis, XVII-a,b – Pantoea agglomerans, XXII-a – Pantoea agglomerans, 

XXIV-a,d,e – Enterobacter cloacae. 

Серед вищезгаданих бактерій є поширені збудники хвороб томатів 

(Pectobacterium carotovorum, Pseudomonas syringae, Pantoea agglomerans, 

Clavibacter michiganensis), втім, особливу увагу привертає детекція у зразках 

томатів та перців овочевих таких бактерій, як Serratia marcescens, Proteus 

mirabilisта Enterobacter cloacae.  

Штами Serratia marcescens та Enterobacter cloacae описані як збудники хвороб 

цибулі ріпчастої (Allium cepa L) та часнику посівного (Allium sativum L), детекція 

цих бактерій на томатах відбулася вперше. Штами Proteus mirabilis раніше не були 

асоційовані із хворобами рослин, проте впродовж останніх років почали з’являтися 

повідомлення про те, що вищезгаданий вид бактерії зустрічається в томатах (Garg 



et al., 2013). Варто зазначити, що ці види бактерій здатні уражувати людей і 

викликати інфекції у індивідів із ослабленим імунітетом (Kaplan et al., 2009).  

Результати досліджень показали, що культура Enterobacter cloacae мала 

стійкість до таких антибіотиків, як амоксіциллін (МІК≥32 мг/л), цефалексін 

(МІК≥64 мг/л), цефподоксім (МІК=0,5 мг/л), енрофлоксацин (МІК≤0,12 мг/л). 

Відомо, що представники виду Enterobacter cloacae синтезують β-лактамази (Yang 

et al., 1988), що надає вищезгаданим бактеріям стійкості до β-лактамів 

(амоксіциллін), у тому числі цефалоспоринів (цефалексін, цефподоксім). Втім, 

виділена нами культура також була резистентною до антибіотиків 

фторхінолонового ряду другого покоління (енрофлоксацин), що свідчило про 

стійкість ізоляту Enterobacter cloacae до представників двох груп антибіотиків (β-

лактамів та фторхінолонів), які мають різні механізми дії. Окрім вищесказаного, у 

культури Enterobacter cloaceae детектували помірну чутливість до фуранових 

антибіотиків (нітрофурантеїн, МІК=64 мг/л) із прогностичним висновком про 

формування стійкості до цієї групи антибіотиків.  

Досліджена культура Proteus mirabilis виявила стійкість до дії таких 

антибіотиків, як енрофлоксацин (МІК≤0,12 мг/л), нітрофурантоїн (МІК=256 мг/л), 

тетрациклін (МІК≥16 мг/л). Стійкість до нітрофурантоїну та тетрацикліну є 

природною для бактерій виду Proteus mirabilis (Graevenitz et al., 1971), позаяк 

стійкість до фторхінолонів не є характерною для бактерій вищезазначеного виду. 

Зважаючи на те, що виділені нами бактерії є стійкими до антибіотиків, які 

застосовуються у ветеринарній практиці, ймовірно, культури Enterobacter cloaceae 

та Proteus mirabilis потрапили в агроценози разом із органічними добривами 

(перегній, гуано) або ж були занесені туди тваринами.  

Одним із засобів контролю виділених природних культур бактерій можуть 

стати бактеріофаги. Саме тому подальші зусилля були направлені на виділення 

специфічних бактеріофагів. Виділення вірусів здійснювали з тих же зразків.  

Ізольовано 2 лінії фагів, що уражували культуру Proteus mirabilis. Ізоляти 

вірусів φPrm 1 і φPrm 2 утворювали дрібні негативні колонії, діаметром 0,5-1мм. 

За результатами електронної мікроскопії встановлено, що ізолят φPrm 1 є 

представником родини Myoviridae, позаяк ізолят φPrm 2 – Siphoviridae. Ізолят 

φPrm1 мав ікосаедричну голівку 80×80±4 нм і хвостовий відросток довжиною 90±5 

нм, у той час розміри голівки ізоляту φPrm 2 склали 110×110±6 нм, видовженого 

хвостового відростку – 300±10 нм. За морфологічними особливостями віріонів 

ізолят φPrm 1 належав до вірусів морфотипу А1, а ізолят φPrm 2 – В1 (рис. 10). 
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Рис.10. Електронно-мікроскопічні зображення ізолятів бактеріофагів φPrm 1, 

(А) і φPrm 2, (Б). Бар 100 нм. 

 



До природної культури, визначеної нами як Enterobacter cloacae виділено 3 

ізоляти бактеріофагів. На газоні віруси призводили до утворення негативних 

колоній з різними морфологічними особливостями: ізолят φEntc 1 утворював 

великі негативні колонії, діаметром 5-7 мм з іррегулярними зонами навколо чіткої 

центральної частини та концентричними колами поза їх межами. Ізоляти φEntc 2 

іφEntc 3 призводили до утворення середніх (3 мм) і дрібних (1 мм) негативних 

колоній. Після електронно-мікроскопічних досліджень встановлено, що віруси 

належать до 3 різних родин: ізолят φEntc 1 є представником родини Podoviridae, 

морфотип C3, він має значно видовжену голівку (80×30±4нм) і короткий хвостовий 

відросток (15±3нм); ізолят φEntc 2 є членом родини Inoviridae, морфотип F, має 

довгий, гнучкий капсид, розмірами 600±30 нм; ізолят φEntc 3 є членом родини 

Siphoviridae, морфотип B1, розмір голівки складав 50×50±4нм,  хвостового 

відростку – 100±5нм (рис. 11).  
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Рис. 11. Електронно-мікроскопічні зображення ізолятів бактеріофагів, 

спечицічних до Enterobacter cloacae: A) ізолят φEntc 1; Б) ізолят φEntc 2; В) ізолят 

φEntc 3. Бар – 100 нм (200 нм для Б). 

 

Окрім вищезазначених умовно-патогенних ентеробактерій, впродовж останніх 

років зростає увага до Serratia marcescens. Цей вид бактерії описаний як 

етіологічний агент нозокоміальних інфекцій у людини та тварин (Smith et al., 1984, 

Kamarudin et al., 1996). Окрім цього, Serratia marcescens описана як бактерія-

збудник фітобактеріозу цибулі ріпчастої (Allium cepa L), відомого як м’яка бура 

гниль цибулі (Escobar et al., 2001).  

Після інокуляції газону культури Serratia marcescens IMB шт. 180 стічною 

водою спостерігали формування негативних колоній з різними морфологічними 

особливостями. Розмір колоній першого типу (ізолят CSm 1) склав 2-3 мм, край 

чіткий; колонії другого типу були дещо більшими, їх розмір складав 4-6 мм (ізолят 

CSm 2).  

В результаті виділення чистих ліній бактеріофагів на газоні тест-культури 

Serratia marcescens IMB шт. 180 спостерігали утворення третього типу негативних 

колоній – дрібних, діаметр яких не перевищував 1 мм. Бактеріофаги, що 

утворювали такі негативні колонії, були виокремлені нами і описані, як третій 

ізолят, PpSm. 

На електронно-мікроскопічних зображенях виявили, що віріони усіх ізолятів 

фагів, СSm1, СSm2, PpSm складаються із видовжених ікосаедричних голівок та 

довгих скоротливих хвостових відростків. Так, ізолят CSm1 мав голівку, розмір 

якої склав 92±3×58±3 нм, хвостовий відросток мав довжину 102±3 і товщину 18±2 

нм. Віріони ізоляту PpSm мали схожу будову, розміри голівок склали 102±4×70 нм, 



довжина хвостових відростків 90±4 нм, товщина16±4 нм. Віріони ізоляту СSm2 

мали дещо менші розміри від віріонів двох вищеописаних вірусів, голівки мали 

розміри 73±3×80±2 нм, довжина дових нескоротливих хвостових відростків 86±3 

нм, товщина 14±2 нм. Всі вищезазначені ізоляти бактеріофагів віднесені нами до 

представників родини Myoviridae, морфологічні особливості їх капсидів свідчили 

про приналежність ізолятів до морфотипу А2, до якого також належать 

бактеріофаги Т2 та Т4 (рис. 12). 
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Рис. 12. Бактеріофаги, що уражують Serratia marcescens. А – ізолят CSm1 (бар 

– 40 нм), Б – ізолят PpSm (бар – 40 нм), В – ізолят CSm2 (бар – 50 нм). 

 

Після проведення електрофорезу на елекрофореграммах (рис. 18) виявляли 

лінії, утворені структурними білками ізолятів бактеріофагів CSm1, CSm2, PpSm. 

Окрім білків бактеріофагів, виділяли і білки бактерії-хазяїна. Це було необхідно 

для того, щоб зменшити вірогідність обчислення мас не фагових, а бактеріальних 

білків, які могли бути виявленими у доріжках із фаговими білками і могли 

спотворити результати експерименту (рис. 13). 

 

 

 
Рис. 13. Електрофореграмма ізолятів фагів CSm1, CSm2, PpSm: 1 – ізолят 

CSm2; 2 – ізолят PpSm; 3 – ізолят CSm1; 4 – білки бактерії Serratia marcescens. 
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Маси основних капсидних білків вірусів Serratia marcescens порівнювали із 

молекулярними масами структурних білків типового представника родини 

Myoviridae – бактеріофагу T4. Так, молекулярна маса головного капсидного білку 

Т4 складала 56 кДа (Parker et al., 1984), позаяк молекулярна маса білку, що 

утворював мажорну смугу для ізоляту бактеріофагу CSm 1 склала 56,8 кДа, ізоляту 

фагу PpSm – 57 кДа, ізоляту фагу CSm 2 – 58 кДа. Обчислені молекулярні маси 

інших білків ізолятів CSm1, CSm2, PpSm за значеннями були близькими із 

молекулярними масами структурних білків бактеріофагу Т4. На основі отриманих 

нами даних є можливість зробити висновок, що вищезгадані ізоляти бактеріофагів 

є подібними до бактеріофагу Т4, а відтак можуть бути віднесеними до роду Т4-

подібних вірусів, підродини Tevenvirinae, родини Myoviridae, порядку Caudovirales. 

Необхідно звернути увагу на той факт, що бактеріофаги групи Т4 не здатні 

лізогенізувати уражені бактерії, всі вони є літичними вірусами із короткими 

життєвими циклами (тривалістю 25-45 хв). Відповідно, детектовані нами ізоляти 

бактеріофагів CSm1, CSm2, PpSm можуть бути використані задля боротьби із 

фітобактеріозами, які викликає Serratia marcescens.  

В результаті встановили, що обробка лусочок цибулі бактеріофагами 

унеможливлює розвиток інфекції, спричинений Serratia marcescens, у той час як 

рослини, які не обробляли суспензіями бактеріофагів уражувалися бактерією (рис. 

14).  
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Рис. 14. Попередження розвитку симптомів фітобактеріозу під впливом 

ізоляту бактеріофагу CSm1: а) контроль; Б – бактерія + бактеріофаг.  

 

В результаті роботи із бактеріофагами, що уражували культури Proteus 

mirabilis, Enterobacter cloacae та Serratia marcescens показано, що віруси, які 

можна використовувати для боротьби із цими фітопатогенними бактеріями 

доцільно виділяти із природних осередків поширення бактерій-хазяїв.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі була показана здатність природних ізолятів бактеріофагів 

попереджати розвиток бактеріозів, спричинених деякими фітопатогенними 

бактеріями-представниками родин Enterobacteriaceae та Pseudomonadaceae.  

1. Вперше в Україні виділено та ідентифіковано фаги (PS1, PS2, φΨ1-10, 

CSm1, CSm2, PpSm), специфічні до Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ шт. В-



1022, Serratia marcescens ІМВ шт. 180 – поширених та шкодочинних збудників 

бактеріозів цінних сільськогосподарських культур; 

2. Встановлено, що ізоляти бактеріофагів φΨ1 та φΨ2 не уражують інші 

патовари Pseudomonas syringae, мають літичний життєвий цикл, тривалістю 55±2 

(φΨ1) та 58±2 (φΨ2) хвилин, обидва віруси належать до роду Т7-подібних 

бактеріофагів підродини Autographivirinae родини Podoviridae, порядку 

Caudovirales, позаяк бактеріофаги CSm1, CSm2, PpSm не уражують інші види 

ентеробактерій і належать до роду Т4-подібних бактеріофагів підродини 

Tevenvirinae родини Myoviridae, порядку Caudovirales;  

3. Ізоляти бактеріофагів φΨ1 та φΨ2 у концентрації 10
7
 БУО/мл 

стримували розвиток фітобактеріозу, викликаного культурою Pseudomonas 

syringae pv. tomato УКМ шт. В-1022 в умовах in vitro та in vivo, а ізоляти 

бактеріофагів CSm1, CSm2, PpSm попереджали розвиток бактеріозу, спричиненого 

культурою Serratia marcescens ІМВ шт. 180 в умовах in vitro; 

4. Найбільш перспективні ізоляти бактеріофагів φΨ1 та φΨ2 були 

стійкими до впливу фізико-хімічних чинників, їх інфекційність не знижувалась за 

впливу температури в 313 К, осмотичного шоку при переході із гіпертонічного в 

ізотонічний розчин NaCl, тривалому зберіганні за кімнатної температури у 

середовищах із додаванням хлороформу,  що свідчить про доцільність їх 

використання у якості ефективних фаготерапевтичних агентів; 

5. Виділені із уражених рослин природні культури бактерій індукували 

реакцію надчутливості у тютюну (Nicotiana tabacum cult. “Samsun”) та пеларгонії 

зональній (Pelargonium zonale), володіли пектиназною та амілазною активністю. За 

біохімічними показниками більшість бактерій належали до родини 

Enterobacteriaceae (Serratia marcescens, Pantoea agglomerans, Proteus mirabilis, 

Enterobacter cloacae, Pectobacterium carotovorum), а деякі ізоляти (Proteus mirabilis, 

Enterobacter cloacae) мали стійкість до антибіотиків (енрофлоксацину, 

нітрофурантеїну); 

6. Нововиділені ізоляти бактеріофагів взаємодіяли виключно із своїми 

бактеріями-хазяями і не взаємодіяли із музейними штамами фітопатогенних 

бактерій. За морфологічними характеристиками бактеріофаги, активні проти 

Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, класифіковані представники родин 

Myoviridae (ізоляти Proteus mirabilis φPrm 1 та φPrm 2), Podoviridae (ізолят 

Enterobacter cloacae φEntc 1), Inoviridae (ізолят Enterobacter cloacae φEntc 2), 

Siphoviridae (ізолят Enterobacter cloacae φEntc 3); 

7. Виділення бактеріофагів і їх хазяїв із агроценозів дозволяє швидко 

селектувати перспективні з огляду фаготерапії фітобактеріозів віруси, що 

дозволить створювати вітчизняні препарати на основі бактеріофагів на кшталт тих, 

що існують в інших країнах («AgriPhage», «AgrіPhage-CMM») і використовувати їх 

для боротьби із шкодочинними бактеріями, актуальними для 

сільськогосподарських угідь України. 
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АНОТАЦІЯ 

Біологічні властивості бактеріофагів фітопатогенних бактерій-

представників родин Pseudomonadaceae і Enterobacteriaceae та перспективи їх 

застосування в профілактиці бактеріозів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015 р. 

Дисертація присвячена вивченню біологічних властивостей бактеріофагів, які 

уражують деякі види фітопатогенних бактерій із родин 

Pseudomonadaceae і Enterobacteriaceae. В результаті досліджень виділено низку 

вірусів (PS 1, 2, φΨ 1-10), специфічних до Pseudomonas syringae pv. tomato та 



бактеріофаги, активні проти Serratia marcescens (ізоляти CSm1, CSm2, PpSm), 

показана ефективність бактеріофагів φΨ1 та φΨ2 стримувати розвиток 

фітобактеріозу, спричиненого Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ шт. В-1022 в 

умовах in vitro та in vivo. Встановлено, що ізоляти бактеріофагів φΨ1 та φΨ2 є 

стійкими до дії інактивуючих чинників, вплив яких перебував у фізіологічних 

межах існування вірусів. Вищезазначені віруси мали короткий життєвий цикл, їх 

коло бактерій-хазяїв обмежувалось штамом Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ 

шт. В-1022. За результатами електронно-мікроскопічних досліджень та 

електрофорезу білків встановлено, що ізоляти φΨ1 та φΨ2 є представниками роду 

Т7-подібних бактеріофагів підродини Autographivirinae родини Podoviridae, 

порядку Caudovirales. 

Бактеріофаги, активні проти Serratia marcescens ІМВ 180 попереджали 

розвиток бактеріозу цибулі в умовах in vitro. За своїми морфологічними 

особливостями та білковим складом ізоляти CSm1, CSm2, PpSm класифіковано до  

роду Т4-подібних бактеріофагів підродини Tevenvirinae родини Myoviridae, 

порядку Caudovirales.  

Виявлено, що в угруповання збудників бактеріозів рослин проникають 

бактерії, які асоційовані із хворобами людини та тварин (Proteus mirabilis, 

Enterobacter cloacae) і мають резистентність до антибіотиків (енрофлоксацину, 

фурантоїну та ін). Втім, із зразків уражених овочів виділено бактеріофаги, активні 

проти таких полібіотрофних бактерій, що свідчить про доцільність вивчення 

природних популяцій вірусів, з яких можна виокремити бактеріофаги, активні 

проти актуальних фітопатогенних та умовно-патогенних бактерій.  

Ключові слова: бактеріофаги, фітобактеріози, фаготерапія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Биологические свойства бактериофагов фитопатогенных бактерий-

представителей семейств Pseudomonadaceae и Enterobacteriaceae и 

перспективы их использования в профилактике бактериозов. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.06 – вирусология. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена изучению биологических свойств литических 

бактериофагов, изолированных из агроценозов Украины и специфических к 

некоторым фитопатогенным бактериям семейств 

Pseudomonadaceae и Enterobacteriaceae и их использованию в качестве агентов 

фаготерапии фитобактериозов. Подобный подход позволяет получить 

эффективные нетоксические биопрепараты на основе вирусов, которые 

циркулируют в естественной среде обитания бактерий.  

Во время выполнения работы из образцов овощей были получены новые 

линии бактериофагов, способных лизировать тест-культуры Pseudomonas 

syringaepv. tomato УКМ шт. В-1022 (изоляты вирусов PS 1, 2, φΨ 1-10) и Serratia 

marcescens IMB шт. 180 (изоляты вирусов CSm1, CSm2, PpSm), также получены 

бактериофаги, активные против природных культур бактерий. В результате 

проведенных исследований показано, что изоляты бактериофагов φΨ 1 и φΨ 2 



предупреждает инфицирование растений культурой-хозяином Pseudomonas 

syringaepv. tomato УКМ шт. В-1022 в условиях in vivo и in vitro в концентрации 10
7 
 

БОЕ/мл, что ниже рекомендуемых литературой концентраций (10
8
–10

9 
БОЕ/мл). 

Дальнейшие исследования изолятов бактериофагов φΨ 1 и φΨ 2  позволили 

установить устойчивость этих вирусов к неблагоприятным физико-химических 

воздействиям окружающей среды, таким как температура (313 К), воздействию 

катионов NH4
2+

 и анионов NO3
-
, осмотическому шоку, вызванному переходом 

вирусных частиц из гипертонического раствора NaCl в изотонический. Показано, 

что инфекционность вирусных частиц не снижается при воздействии 

физиологических значений температуры и осмоса, но уменьшается на 4 порядка 

при воздействии нефизиологических, экстремальных уровней воздействий. Также 

следует отметить тот факт, что вышеупомянутые изоляты бактериофагов 

сохраняли свою инфекционность при длительном хранении, что немаловажно, 

поскольку быстрая инактивация вирусов при хранении снижает эффективность 

препаратов на  их основе.  

При исследовании морфологических особенностей бактериофагов и их 

белкового состава мы определили таксономическое положение изолятов 

бактериофагов φΨ 1 и φΨ 2. Оба вируса относятся к роду Т7-подобных 

бактериофагов подсемейства Autographivirinae семейства Podoviridae, порядка 

Caudovirales. Как и большинству вирусов этой группы, бактериофагам φΨ 1 и φΨ 2 

был присущ короткий жизненный цикл, длительностью 55±2 (φΨ1) и 58±2 (φΨ2) 

минут с продуцированием многочисленного вирусного потомства после лизиса 

клетки – 89±2 частиц для φΨ 1 и 94±2 частицы для φΨ 2, соответственно. Все 

вышеупомянутые качества позволили нам сделать вывод о том, что изоляты 

бактериофагов φΨ 1 и φΨ 2 перспективны в качестве потенциальных агентов 

фаготерапии.  

В свою очередь, бактериофаги Serratia marcescens IMB шт. 180 – CSm1, CSm2, 

PpSm предупреждали развитие бактериоза, вызванное бактерией-хозяином на луке 

в условиях in vitro. В отличии от бактериофагов φΨ 1 и φΨ 2, три вируса были 

членами рода Т4-подобных бактериофагов подсемейства Tevenvirinae семейства 

Myoviridae, порядка Caudovirales. Инфекционность этих бактериофагов не 

снижалась после длительного хранения, вирусы не инфицировали другие 

фитопатогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae (Pantoea agglomerans, 

Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum В-1084
Т
, Pectobacterium atrosepticum 

УКМ В-1098
Т
). Все вышеупомянутые свойства делают изоляты CSm1, CSm2, PpSm 

перспективными в качестве агентов фаготерапии. 

Также установлено, что рядом с популяциями фитопатогенных бактерий 

обитают такие виды бактерий, как Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae. Было 

доказано, что эти бактерии имеют устойчивость к антибиотикам (энрофлоксацину, 

нитрофурантоину), что делает подобные бактерии потенциально опасными для 

здоровья человека. Несмотря на это, из растительного материала были получены 

бактериофаги, которые лизировали культуры полибиотрофных бактерий Proteus 

mirabilis (изоляты φPrm 1 та φPrm 2), Enterobacter cloacae (изоляты φEntc 1, φEntc 

2, φEntc 3). Все вышеупомянутые изоляты бактериофагов не взаимодействовали с 

музейными штаммами фитопатогенных бактерий и лизировали только природные 

культуры бактерий-хозяев. Это свидетельствует о необходимости изучения 



естественных популяций вирусов, из которых можно получить бактериофаги, 

способные разрушать клетки фитопатогенных и условно-патогенных бактерий.  

Ключевые слова: бактериофаги, фитобактериозы, фаготерапия. 

 

SUMMARY 

Zaika S.A. The biological properties of bacteriophages of phytopathogenic 

bacteria, members of the families Enterobacteriaceae and Pseudomonadaceae and 

prospects of their application in the prevention of bacterioses. - Manuscript. 

Thesis for the acquisition of Candidate’s of Biological Science degree in speciality 

03.00.06 – virology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 
Thesis is devoted to isolation of lytic bacteriophages specific to plant disease-

causing bacteria belonging to the families Enterobacteriaceae and Pseudomonadaceae 

from the agrocenoses of Ukraine and study of their properties. New lines of 

bacteriophages capable to lysing Pseudomonas syringae pv. tomato, Serratia marcescens 

were isolated from the samples of vegetables. The following properties of isolated 

bacteriophages were studied: latent period and burst size, plaque morphology, host range, 

efficiency of plating, morphology and sensitivity to environmental factors.  It was 

demonstrated that coinoculation of bacteria with bacteriophages successfully inhibited 

plant pathogens and prevented development of bacteriosis in vitro and in vivo. It was 

shown the stability of bacteriophage isolates φΨ1 φΨ2 under influence of inactivating 

environmental factors such as temperature, cations and anions, osmotic shock. 

 It was determined the presence of some opportunistic human pathogens (Proteus 

mirabilis, Enterobacter cloacae) among phytopathogenic bacteria (Pantoea 

agglomerans, Pectobacterium carotovorum) in  vegetables. Detected bacteria were 

shown to be resistant to some antibiotics (enrofloxacine, nitrofurantoine, tetraciyline) and 

may contribute to horizontal spreading of resistances among bacterial populations. 

Considering the potential risk of opportunistic human pathogens for consumer’s health, 

spesific bacteriophages capable to case the lysis of detected bacteria were isolated from 

the same samples of vegetables.  

The results allow for a fresh look at agrocenosis and to create a strategy for the 

control not only plant pathogenic bacteria, but also those that are able to penetrate into 

plant and cause infectious diseases in humans and animals consuming  vegetable 

products. 

Key words: bacteriophages,bacteriosis, phage therapy. 
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