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ВСТУП 

 

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 [1]. 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, 

якібудуть здатні уражувати економічно важливі культури рослин, неодмінно 

збільшиться. Подібне явище призведе 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 [2].  

З другої половини ХХ століття кількість хвороб, які виявляють в 

агроценозах, почала стрімко зростати. Описано нові 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 [3]. Навідміну від фітовірусів, проти яких розробляють системи 

захисту на кшталт РНК-інтерференції, фітопатогенні бактерії уникають 

захисних реакцій рослинного організму, адже мають численні чинники 

вірулентності [4], 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 
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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 [5]. Іншим важливим 

чинником, що обмежував використання біоцидів, був негативний вплив цих 

сполук на нормофлору ґрунту, рослини і організми, які населяли агроценози [6, 

7]. 

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 [8]. 

Бактеріофаги, як природні компоненти мікробних угруповань, можуть бути 

використані як ефективні протимікробні агенти [9]. Після тривалої коеволюції 

із мікроорганізмами-хазяями, бактеріофаги виробили механізми уникнення 

захисних систем бактерій, таких як рестрикційно-модифікаційні системи, 

модифікаційно-залежні системи [10].  

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.  
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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 врожаїв [11].  

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); 
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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 
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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 дослідженнь 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. 
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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 
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«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. 
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РОЗДІЛ 1. БАКТЕРІОФАГИ І ФІТОПАТОГЕННІ БАКТЕРІЇ 

 

 

1.1.  Загальні відомості про бактеріофаги 

 

Перші відомості про бактеріофаги з’явилися наприкінці ХІХ століття. В 

1896 гоці британський бактеріолог Ернест Ханкін помітив, що води ріки Ганг 

мають бактерицидну дію, яка зникає після кип’ятіння [12]. В 1915 році 

Фредерік Туорт описав агент, що уражував бактеріальні культури і викликав 

лізис бактеріального газону з утворенням негативних колоній-бляшок, він 

висунув припущення що літичний агент мав вірусну природу  [13]. В 1917 році 

Фелікс д’Ерель назвав невідомий агент «бактеріофагом», що у перекладі з 

грецької означало «пожирач бактерій». Усвідомлюючи значимість відкриття та 

можливості прикладного застосування бактеріофагів, д’Ерель почав 

використовувати їх для лікування діареї [14]. Перші дослідження показали 

ефективність фагів і наукові роботи, пов’язані з вірусами бактерій, почали 

з’являтися у медичних журналах [15].  

Із появою першого робочого електронного мікроскопу в 1938 році і 

впровадженню методу електронної мікроскопії у вірусологію в 1939 році 

вдалося візуалізувати віруси бактерій і довести їх приналежність до вірусів, а 

не до токсинів [16]. Перші електронно-мікроскопічні дослідження 

бактеріофагів показали, що це гетерогенна група вірусів з різноманітними за 

формою, розмірами та структурою віріонами, ці дані дали початок першій 

систематиці бактеріофагів [17]. Далі знання про віруси бактерій 

розширювалися за сприяння «Фагового гуртка» Сальвадора Лурії та його учнів 

[18], більшість яких використовували фаги E. coli та бактерію-хазяїна як тест-

систему, що сприяло розвитку молекулярної біології, генетики та біотехнології. 

З 90-х років ХХ століття дослідження бактеріофагів вийшло на новий рівень, 

були з’ясовані екологічні ролі бактеріофагів та оцінений їх вплив на біосферу і 

процеси, які її формують [19].  
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Бактеріофаги – гетерогенна група вірусів, які уражують представників 

царства Eubacteria домену Bacteria. Фаги не єдині відомі віруси, що уражують 

мікроорганізми, поряд з ними існують віруси архей (домен Archaea). Часто під 

терміном «бактеріофаги» об’єднують усі види вірусів прокаріот, але це не 

вірно. Перші бактеріофаги описано як віруси евбактерій, зокрема – кишкової 

палички (Esherichia coli) та кишкових шигелл (Shigella spp.), перші віруси архей 

виділено із мікроорганізмів (1974 рік), які вважалися бактеріями, та потім були 

відокремлені в домен Archaea. Після розподілу хазяїв «бактеріофагів» на 

окремі домени живого (1977 рік, [20]) віруси архей деякі школи вірусологів 

помилково ототожнюють із бактеріофагами, але віруси бактерій і віруси архей 

суттєво відрізняються між собою в організації геномів, структурі віріонів, 

життєвих циклах, шляхах виходу із уражених клітин. Відповідно до нових 

даних, бактеріофаги це віруси виключно бактерій, у той час як віруси архей – 

це окрема, самостійна група вірусів яку не слід ототожнювати з бактеріофагами 

[21]. У Західній літературі віруси архей інколи називають «архефагами» за 

аналогією із бактеріофагами [22]. Віруси бактерій і віруси архей дві 

поліфілетичні гілки вірусів в межах групи прокаріотичних організмів [21]. 

Окремі бактеріофаги здатні уражувати як клітини бактерій, так і клітини архей, 

зокрема фаг φН (родина Myoviridae) та фаг φM1 (родина Siphoviridae), деякі 

представники родини Tectiviridae  здатні уражувати бактерій, інші – архей [23]. 

Подібне явище є винятковим для бактеріофагів, у той час як жоден відомий 

вірус із групи вірусів архей не здатний уражувати клітини евбактерій [21]. 

Як група вірусів, які уражують особливу групу хазяїв, бактеріофаги мають 

ряд ознак, які відрізняють їх від інших груп вірусів: 

1. Геноми 95% відомих бактеріофагів представлені дволанцюговою 

молекулою ДНК, 97% відомих фагів мають ДНК-геном [24]; 

2. ДНК бактеріофагів є А-Т збагаченими [25]; 

3. ДНК фагів містять нетипові мінорні основи, зокрема 5-

гідроксиметилцитозин, 6-метиламінопурин, які захищають геноми вірусів від 

деградації системами рестрикції-модифікації бактерій [26]; 



16 
 

4. 95% бактеріофагів мають капсид змішаного типу симетрії, 

представлений голівкою ікосаедричного типу симетрії і хвостовим відростком 

спірального типу симетрії [27]; 

5. Бактеріофагам притаманне явище мозаїчності геномів: окремі 

генетичні блоки є мобільними і можуть дрейфувати з одного фагового геному в 

інший при суперінфекції, сприяючи генетичному різноманіттю [28]; 

6. Бактеріофаги забезпечують горизонтальний дрейф генів у бактерій, 

зокрема чинників вірулентності переносячи їх від одного виду-хазяїна до 

іншого, що призводить до появи змінених штамів бактерій [29]; 

7. Бактеріофаги мають найбільш високу швидкість реплікації, відому 

у вірусів, в окремих випадках повний цикл відтворення, від ураження клітини 

до виходу фагового потомства, займає 5 хвилин (бактеріофаг φХ176) [30]. 

 Наразі відомо, що кожен вид бактерії уражує щонайменше 1 вид 

бактеріофагу [24]. Ці віруси є високоспеціалізованими паразитоїдами, у 

більшості випадків вони інфікують певний штам бактерії-хазяїна, такі 

бактеріофаги називають типоспецифічними (моновалентними). Фаги, які 

здатні уражувати багато штамів або видів бактерій, називають полівалентними 

[31]. Специфічність бактеріофагів до того хазяїна – генетично детермінована 

ознака і залежить від виду бактерії, в геномі якої закодовані рецепторні білки, 

які розпізнаються вірусами при інфікуванні. Так, фаг Т5 (родина Siphoviridae) 

використовує для проникнення феррихром-залізний транспортер (білок Fhu-

A), який є консервативним для багатьох бактерій родини Enterobacteriaceae 

[32].  

Моновалентність бактеріофагів пов’язують із здатністю взаємодіяти з 

певним типом рецепторів або специфічними ліпополісахаридами, у той час як 

полівалентні бактеріофаги можуть взаємодіяти із консервативними 

рецепторами бактерій, часто – з білками, які входять до складу статевих пілей – 

пілінами [33]. Відповідно, полівалентні фаги у більшості є стать-специфічними 

і результативність їх реплікації в хазяях, що належать до різних видів бактерій, 
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залежить в першу чергу від систем захисту, які наявні в ураженій бактеріальній 

клітині та здатності фагів уникати дії захисних систем [34].   

З-поміж багатьох груп вірусів фаги вивчені незначною мірою. 

Метагеномні дослідження малої частини Світового океану дозволили висунути 

припущення що людству відомо менше однієї десятимільйонної частини 

реальної кількості видів бактеріофагів [35]. Попри колосальну представленість 

у біосфері (за підрахунками, кількість віріонів фагів на Землі складає ~ 1031, 

щосекунди відбувається ~ 1024 продуктивних інфікувань бактеріальних клітин, 

щохвилини з’являється ~ 1027 нових фагових часток), 95 % відомих фагів мають 

схожий план будови (рис. 1). Їх капсиди змішаного типу симетрії складаються 

із двох основних відділів: 

1) Голівки ікосаедричного типу симетрії, в якій зосереджено генетичний 

матеріал, а подекуди білки, які приймають участь в захисті фагової ДНК від 

бактеріальних систем деградації чужорідної ДНК (РМ-системи) та систем 

захисту, які кодують інтегровані профаги (СУС); 

2) Хвостового відростку спірального типу симетрії, який виконує ряд 

життєво-важливих функцій, основною з яких є розпізнавання рецепторів на 

поверхні клітини та забезпечення проникнення нуклеїнової кислоти 

бактеріофагу до клітини-хазяїна [27].  

 

Рис. 1.1. Електронно-мікроскопічне зображення бактеріофагу, що уражує 

Pectobacterium spp. 1 – голівка ікосаедричного типу симетрії, 2 – хвостовий 

відросток та його компоненти – конектор (а), чохол (б), базальна пластинка (в) 

та термінальні фібрили (г). 

а 

1 

2 

б 
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Бактеріофаги, що мають зазначений вище тип будови і геном, 

представлений дволанцюговою молекулою ДНК згідно даних Міжнародного 

комітету з таксономії вірусів [36] об’єднані в порядок Caudovirales і за 

властивостями хвостових відростків, особливостями геномів розділені на 3 

великі родини – Myoviridae – мають товстий хвостовий відросток, здатний до 

скорочення; Sіphoviridae – мають довгий і гнучкий хвостовий відросток, 

нездатний до скорочення і Podoviridae – віруси із коротким не скоротливим 

хвостовим відростом. Морфологічні особливості віріонів бактеріофагів 

слугують одним із демаркаційних критеріїв. 

Решту бактеріофагів віднесено до 7 родин (Plasmaviridae, Corticoviridae, 

Tectiviridae, Inoviridae, Microviridae, Cystoviridae, Leviviridae) царства Vira. 

Кожна родина об’єднує представників з унікальною будовою віріонів, різними 

типами нуклеїнових кислот, особливостями реплікації та взаємодії із бактерією-

хазяїном. Нажаль, у повідомленнях Міжнародного комітету із таксономії 

вірусів не зазначена точна кількість видів бактеріофагів, описаних у наукових 

працях. За даними провідних науковців (Ганс Акерманн, Стівен Абедон), які 

займаються вивченням бактеріофагів, станом на 2011 рік відомо понад 5000 

видів бактеріофагів [37], проте щороку відкривають нові види.  

 

 

1.1.1. Життєві цикли бактеріофагів 

 

Тривалі взаємодії між організмом-хазяїном і вірусами та особливості 

функціонування бактеріальних клітин позначилися на життєвих стратегіях 

бактеріофагів і в результаті еволюції призвели до формування двох типів 

репродукції бактеріофагів: 

- Лізогенного циклу розвитку – типу взаємодії, при якому вірусний геном 

інтегрується в геном бактерії-хазяїна за умов, коли інфікована бактерія не 

здатна забезпечити повноцінну реплікацію вірусу. Інтегрований вірус – 

профаг, може існувати в геномі бактерії як його частина впродовж тривалого 
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періоду і передаватися від покоління до покоління кожній дочірній клітині 

разом із поділом батьківської хромосоми [38]. Вихід із стану профагу 

забезпечується різними шляхами, зокрема зміною умов середовища мешкання 

хазяїна на несприятливі, стресом під дією чинників середовища – УФ-

опромінення, дії антибіотиків і тд [29]. Вплив будь-якого стресового чинника 

на бактерію призводить до активації альтернативних σ-факторів, які часто є 

енхансерами промоторів профагів [39]. Наявність профагів унеможливлює 

ураження клітини вірусом того ж виду, що і профаг, а часто і багатьма іншими 

вірусами через кодування профагами систем уникнення суперінфекції (СУС) 

[34]. Явище лізогенії притаманне багатьом вірусам, зокрема членам родин 

Siphoviridae та Myoviridae [40]. Лізогенію здатні встановлювати і нитчасті 

бактеріофаги родини Inoviridae [41]. 

Лізогенізація фітопатогенних бактерій – один із природних механізмів їх 

стійкості до фагів і є проблемою при створені препаратів проти фітопатогенних 

бактерій. Лізогенізовані культури часто набувають нових властивостей завдяки 

привнесенню в їх геноми разом із геномами фагів генів чинників вірулентності 

(явище, відоме як лізогенна конверсія) [29]. Лізогенні фаги здатні до лізису 

клітин при ураженні метаболічно-активних пермісивних клітин. Фаги, які 

здатні встановлювати лізогенію і розвиватися літично називають помірними.  

Модифіковані внаслідок біотехнологічних та генетичних маніпуляцій 

помірні фаги, зокрема представники родини Inoviridae, використовуються як 

зсоби з доставки цільових генів до бактерій-продуцентів продуктів при 

біотехнологічних маніпуляціях (трансдукції клітин [41]) і теоретично можуть 

бути розглянуті як перспективні агенти у боротьбі з фітопатогенними 

бактеріями у якості векторів доставки до клітин генів, що впливатимуть на їх 

ріст, генів-активаторів стресових факторів, генів, продукти яких можуть 

порушувати роботу токсин-антитоксинових систем (ТАС) [42]. Суттєвим 

недоліком при використанні нитчастих помірних бактеріофагів у якості 

фаготерапевтичних агентів є їх нестабільність: іновіруси дуже чутливі до 

полярних розчинників, субодиниці їх капсидних білків стабілізовані 
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гідрофільними зв’язками, що забезпечує вірусним часточкам гнучкість, проте 

віріони легко руйнуються під дією детергентів які часто застосовуються при 

зберіганні бактеріофагів і їх виділенні. 

- Літичний цикл розвитку притаманний переважній більшості 

бактеріофагів. У популяціях, що складаються із пермісивних клітин, цикл 

розвитку бактеріофагу закінчується формуванням численного фагового 

потомства та лізисом уражених клітини. Віруси, життєвий цикл яких 

закінчується руйнуванням уражених бактеріальних клітин і які не мають 

власних механізмів лізогенізації бактерій [43] називають літичними, або 

вірулентними.  

Літичні бактеріофаги конкурують між собою за хазяїна, кожна пермісивна 

клітина, яка здатна реалузувати репродукцію вірусу, уражується єдиною 

вірусною часточкою і часто стає несприйнятливою до інфікування іншими 

вірусами внаслідок активації систем фагової інтерференції.  

Літичні бактеріофаги, що мають геноми із низькою кодуючою здатністю 

(представники родин Leviviridae, Microviridae), недостатньою для кодування 

систем попередження суперінфекції та абортування інфекції, спричиненої 

вірусами-конкурентами, реплікуються швидко. Так, бактеріофаг φХ174 (родина 

Microviridae) реп лікується у клітині і руйнує її впродовж 5 хв, у той час як 

інший вірус, Т4, лізує уражені клітини за 25 хв [30]. Фаги, яким притаманний 

літичний розвиток є найбільш перспективними для використання у якості 

протимікробних агентів. 

Упродовж останніх років деякі науковці стверджують про існування 

третього типу взаємодії вірус-бактерія – псевдолізогенію [44]. За таких 

відносин геном бактеріофагу існує у бактеріоплазмі у вигляді автономного 

генетичного елементу як у деяких помірних фагів (Ff, Pf1), але його реплікація 

уповільнена або не відбувається взагалі, відповідно, уражена клітина не 

продукує вірусних часток. Ця риса псевдолізогенних вірусів нагадує поведінку 

інтегрованих профагів. Реактивація геному вірусу відбувається при активації 

бактеріального клітинного циклу, реплікація геному бактеріофагу 
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синхронізується із реплікацією бактеріального геному і вірусні частки, що 

утворюються, залишають бактеріальну клітину при її поділі [45].  

Вважається, що подібний тип взаємодії виникає вірусу і хазяїна виникає 

після ураження бактеріофагом непермісивної клітини і володіють механізмами 

уникнення бактеріальних систем рестрикції-модифікації (РМ) [34], проте не 

здатні до встановлення лізогенії. Якщо уражена псевдолізогенним вірусом 

культура бактерій перебуває в умовах, коли її подальший розвиток 

уповільнюється (відсутні поживні речовини, жорстка конкуренція за субстрат) 

культура росте повільно, уражені клітини продукують незначну кількість 

вірусів при кожному поділі, що сприяє інфікуванню новоутворених дочірніх 

клітин. За змін умов росту на сприятливі, бактеріальні клітини починають 

реплікуватись, що призводить до активації геномів псевдолізогенних вірусів, в 

результаті чого уражені клітини гинуть, а віруси знову набувають здатності 

розвиватися, як літичні віруси [45].  

Бактеріофаги, які здатні встановлювати псевдолізогенію, слід розглядати у 

якості перспективних агентів у боротьбі із фітопатогенними бактеріями. 

Володіючи інформацією щодо механізмів реактивації таких вірусів, можна 

штучно створити умови для їх реактивації, що призведе до загибелі уражених 

вірусами бактеріальних клітин. 

Псевдолізогенізація часто розглядається як варіант літичного циклу 

розвитку або ж вірусоносійства, проте деякі бактеріофаги, зокрема 

представники родини Cystoviridae – φ6, φ7, φ8, розвиваються переважно 

вищезазначеним шляхом. Віріони цистовірусів мають зовнішню ліпідну 

оболонку і два шари білків. Як і віріони реовірусів (родина Reoviridae), капсиди 

цистовірусів депротеїнізуються тільки частково, а тому існують у 

бактеріоплазмі у вигляді білкових тілець, всередині яких локалізовані 3 

сегменти геномної дволанцюгової РНК. У випадку цистовірусів 

псевдолізогенізація встановлюється шляхом синтезу мінорного капсидного 

білку Р1, який формує білкову оболонку, з L-сегменту геному вірусу [46]. 
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Імовірно, псевдолізогенізація, як особливий тип взаємодії бактеріофагів і їх 

хазяїв встановлюється у клітинах, які називають персисторами.  

Бактеріофаги широко розповсюджені в оточуючому середовищі, вони є 

організмами-убіквістами: фаги були виявлені у ґрунтових водах [47], річках 

[48], водах, що застосовуються для іригації [49], стоках [50], океанах [51] і  

біоаерозолях [52]. Також фагові частки виявили на поверхні панцирів 

ракоподібних і молюсків [53], на поверхні овочів і трав. 

 

 

1.2.  Коротка характеристика фітопатогенних бактерій 

 

Перші згадки про епіфітотії, спричинені фітопатогенними бактеріями 

датуються II тисячоліттям до нашої ери [54]. В ІІІ столітті до н.е. грецький 

філософ Теофраст зауважив, що рослини природньої флори не уражуються 

численними хворобами, від яких потерпають культурні рослини [55]. 

Відсутність наукових методів для обґрунтування цих явищ унеможливлювало 

розробку підходів для боротьби з ними.  

В 1665 році описана перша хвороба, спричинена фітопатогенним грибом-

збудником іржі троянд (Phragmidium mucronatum) [56]. В 1878 році Томасом 

Джонатаном Бюрреллем доведено, що бактерії асоційовані із хворобами рослин 

– «сонячним опіком» яблуні [57]. 1885 році він довів своє припущення 

експериментально: уразивши бактерією Pectobacterium amylovorum (Erwinia 

amylovora) листя яблуні (Malus domestica Borkh.) за тиждень дослідник 

спостерігав утворення некрозів-опіків, характерних для хвороби. Його роботу 

продовжив Ервін Сміт – фундатор бактеріальної фітопатології. В 1902 році в 

Копенгагені відбулося перше зібрання вчених, після якого з’явилася наука, 

відома як «фітопатологія». 

 Під терміном «фітопатогенні бактерії» розуміють усі види 

прокаріотичних організмів з домену Bacteria, які здатні уражувати рослини і 

викликати розвиток хвороб. Фітопатогенні бактерії – клітини невеликого 
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розміру, 1-5 µм довжиною, 98 % видів яких належить до групи 

неспороутворюючих паличковидних грамнегативних протеобактерій (відділ 

Proteobacteria, клас Gammaproteobacteria) [58]. Решта 2 % видів є 

грампозитивними паличковидними формами (роди Rhodococcus, Leisfonia, 

Bacillus), деякі з них здатні до спороутворення (Bacillus mycoides, клас Balilli). 

Серед фітопатогенних бактерій відомі представники, позбавлені клітинних 

стінок (роди Spiroplasma, Phytoplasma, клас Mollicutes, відділ Firmicutes). 

Остання група грампозитивних фітопатогенних бактерій представлена 

актиноміцетами (Clavibacter, Streptomices, відділ Actinobacteria) [59], клітини 

яких мають різну форму.  

Згідно даних літератури, станом на 2010 рік відомо 41 рід, 150 видів і 

понад 700 патоварів фітопатогенних бактерій. Найбільш чисельні за кількістю 

видів і як наслідок, колом рослин-хазяїв, є роди Xanthomonas, Pseudomonas [60].  

Більшість фітопатогенних бактерій невибагливі до умов культивування і 

підтримуються на простих живильних середовищах. Температурний оптимум 

росту для цих бактерій лежить у межах 24-30 °С [61].  

 В природних умовах рослини колонізовані різноманітними організмами, у 

тому числі і бактеріями. Ті з них, що населяють поверхню рослинних покривів, 

зокрема поверхню листя (філлоплану), називають епіфітами (епіфітна 

мікрофлора) [62]. Бактерії, які колонізують внутрішнє середовище рослинного 

організму мають назву ендофіти (ендофітна мікрофлора) [63]. Види бактерій, 

для яких організм рослини не є екологічною нішою, але які здатні протягом 

нетривалого часу перебувати в ньому і не порушувати його життєдіяльності 

називають бактеріями-транзієнтами. Коренева система рослин (ризоплан) 

перебуває в тісних відносинах із ризофітною мікрофлорою, сформованою у 

тому числі бактеріями. Види, які представляють перераховані вище групи 

бактерій, є мутуалістичними або ж коменсальними для рослин-хазяїв і 

сприяють їх нормальній життєдіяльності [64]. Залежно від умов середовища 

існування бактерії, які колонізують рослини, можуть належати до аеробних та 

факультативно-анаеробних організмів  [65]. 
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Збудники фітобактеріозів не здатні паразитувати в живих клітинах рослин 

(вийнятки – представники родів Phytoplasma, Spiroplasma), натомість вони 

здатні засвоювати вміст відмерлих клітин. За своїм походженням фітопатогенні 

бактерії можуть бути як ендофітами, так ризофітами і грунтовими 

сапротрофами, які набули здатності колонізувати органи рослин та викликати 

загибель клітин. Авірулентні штами бактерій можуть ставати вірулентними. 

Подібних ознак, непритаманним їм раніше, бактерії набувають внаслідок 

горизонтального дрейфу генів та обміну плазмідами [66]. Розвиток хвороби і 

ступінь її прояву залежить від особливих бактеріальних метаболітів, які 

називають чинниками вірулентності [4]. Фітопатогенні бактерії не мають 

тропності до певної тканини чи органу рослини і часто є толерантними одна до 

одної, тому у природі вони зустрічаються у складі мультиугруповань, що 

складаються із кількох видів бактерій або патоварів одного і того ж виду 

бактерії [67].  

Фітопатогенні бактерії розпізнають рослини-хазяї за специфічними 

речовинами – хемоатрактантами, які останні виділяють у грунт під час 

вегетації. Хемотаксис бактерій здійснюється як тільки специфічний атрактант 

досягне бактеріальної клітини. Експериментально було встановлено, що 

оптимум хемотаксису спостерігається за температур, на 5 °С нижчих від 

оптимальних температур росту бактеріальної культури та за нейтрального 

значення рН. Для Pectobacterium amуlovorum доведений позитивний хемотаксис 

на фумарат, малат, сукцинат. Хімічні зміни в молекулах хемоатрактантів 

призводять до інгібування реакції хемотаксису [68]. 

Після розпізнавання та зближення із рослиною-хазяїном фітопатогенні 

бактерії взаємодіють з ними за допомогою білків-адгезинів. Більшість 

збудників бактеріозів рослин не мають спеціалізованого механізму адгезії, лиш 

ті, які поширюються ксилемою та флоемою утворюють пілі, які залучені в 

адгезії [69]. 

Складний механізм адгезії притаманний бульбочкоутворюючим бактеріям 

роду Agrobacterium. Для забезпечення адгезії ці організми потребують 
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послідовної появи трьох продуктів: молекул глюканів, активності генів 

целюлозосинтаз і локусу att, білки-продукти якого залучені в перенесенні Т-

ДНК бактерії до клітини-мішені [70].  

Після адгезії відбувається колонізація рослини, основними енхансерами 

колонізації є чинники колонізації: 

- Чинники колонізації – білки та мукополісахариди, які відповідають за 

проникнення фітопатогенних бактерій до рослини-хазяїна і поширення цих 

бактерій між системами органів ураженої рослини. До чинників колонізації 

належать білки-адгезини, джгутики та пілі. Органели руху утворюються із 

білків секреторної системи IV типу (T4SS). Локуси генів таких білків і їх 

гомологів виявлені у більшості фітопатогенних бактерій. Окрім розселення, 

білки відповідають за захист від стресуючих впливів, спричинених 

несприятливими умовами довкілля у бактерій-представників родів 

Xanthomonas, Pseudomonas. Більшість фітопатогенних бактерій – рухомі форми, 

які мають від 1 до сотень джгутиків. Серед поширених представників бактерії 

роду Pseudomonas і споріднені роди (Ralstonia, Xanthomonas) мають 1-7 полярні 

джгутики [71]. Представники роду Erwinia, Pantoea, Pectobacterium є 

перитрихами. 

Перебіг бактеріозу залежить від кількості чинників вірулентності [4], які 

закодовані в геномі та плазмідах бактерій-збудників хвороби та ступеню їх 

експресії. Більшість чинників вірулентності кодуються ділянками геномів 

бактерій, відомими як «острови патогенності» (РАІ) [72]. Всього виділяють 5 

класів чинників вірулентності: 

- Секреторні білки ІІІ класу (T3SS) і відповідно, їх локуси – hrp/hrc 

відомі у більшості видів фітопатогенних бактерій за винятком представників 

роду Agrobacterium та бактерії Xylella fascidiosa. Білки, які експресуються з цих 

генів є білками-індукторами реакції надчутливості (HR) і призводять до 

розвитку некрозів навколо місця проникнення бактерій. Секреторні білки ІІІ 

класу можуть мати як хромосомну (Pseudomonas, Erwinia, Pantoea), так і 

плазмідну (мегаплазміда 2.09 Mb Ralstonia solanacearum, плазміда pPATH 
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Pantoea agglomerans) локалізацію. Білки, що секретуються з локусу hrp – 

гарпіни, залучені в утворенні Hrp-пілей (інжектісом) – особливих структур, 

крізь які фітопатогенні бактерії впорскують до клітини-мішені ефекторні 

пептиди, що набувають активності тільки після фолдінгу шаперонінами 

евкаріотичної клітини. Ефекторні пептиди відповідають за загибель клітин 

уражених рослин [73]. 

- Фітотоксини – головні чинники вірулентності фітопатогенних бактерій. 

Вони кодуються численними локусами з «острівців патогенності» і 

відрізняються за будовою у різних видів бактерій. Позаклітинна секреція 

фітотоксинів зумовлена роботою секреторних систем І-V типів (T1SS-T5SS). 

Експресія фітотоксинів починається відразу після активації бактеріальних 

клітин, яка відбувається після адгезії. Представники роду Pseudomonas кодують 

широкий спектр ліпопептидних фітотоксинів, які отримали назву сірінгоміцини 

та сірінгопептиди, вони відповідають за розвиток некрозів в тканинах 

уражених рослин. За механізмом дії вищезгадані фітотоксини є мембранними 

перфораторами: заякорюючись в плазмалемі рослинної клітини-мішені, 

сірінгоміцин формує пори, крізь які у міжклітинний простір дифундують 

електроліти, що призводить до осмотичного шоку і загибелі клітини. Інша 

група фітотоксинів, які секретують псевдомонади, це коронатіни, 

табротоксини та фазеолотоксини. Вищезазначені білки є антагоністами 

ферментів рослинних клітин. Так, фазеолотоксин взаємодіє з 

орнітилкарбомаілтрансферазою (OTC), ферментом, залученим до біосинтезу 

аргініну і утилізації надлишків продуктів обміну нітрогену [74]. Бактерії 

Xanthomonas albilineans секретують фітотоксин альбіцідін, який, інтерферуючи 

із захисними чинниками рослин (R-білками), призводить до розвитку 

системних хлорозів. 

- Ферменти – третя велика група чинників вірулентності фітопатогенних 

бактерій. Їх позаклітинний експорт забезпечується секреторними системами І 

та ІІ типів (T1SS і T2SS). Основними ферментами, які сприяють ураженню 

рослини-хазяїна є протеази, ліпази, целюлази, пектинази, ксіланази. Дія 
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ферментів спрямована на пошкодження клітинної стінки і компонентів, з яких 

вона складається – геміцелюлози, лігніну та пектину. Більшість бактерій, що 

викликають симптоми у вигляді «м’яких гнилей» (Pectobacterium carotovorum, 

P. amylovorum) секретують пектатні та пектинові ліази (Pels), 

пектинметилестерази, полігалактуронази, субстратом для яких є пектин. Окрім 

руйнування клітинної стінки, фітопатогенні бактерії секретують ліпази, які 

руйнують ліпіди, що входять до складу зовнішньо- та внутрішньоклітинних 

мембран. Пошкодження мембран, зокрема мембран апарату Гольджі, 

ендоплазматичного ретикулюму, мітохондрій призводить до активації 

апоптичних каскадів та загибелі клітин шляхом апоптозу [75].  

- Екзополісахариди (EPS) – відіграють важливу роль у збереженні 

мікроорганізмів-збудників в макроорганізмі-хазяїні, його поширенні та захисті 

від імунної відповіді рослин [76]. Продукція екзополісахаридів лежить в основі 

утворення біоплівок та захисті мікробних популяцій від дії оксидативного 

стресу, біоцидів, антибіотиків та бактеріофагів [77]. При висушуванні ЕПС 

здатні зв’язуватися з водою, що сприяє гідратації бактеріальних колоній і 

захищає їх від зневоднення. Продукування екзополісахаридів пов’язане з 

утворенням ексудатів на пізніх стадіях інфекції і сприяє поширенню бактерій-

збудників хвороби на нові рослини шляхом механічної передачі. У окремих 

фітопатогенних бактерій продукція екзополісахаридів є головним чинником 

вірулентності. Ralstonia solanaceavorum продукує екзополісахарид EPS1, що 

закупорує камери ксилеми і призводить до їх розриву шляхом осмотичного 

шоку [78]. Подібний вплив на судинні системи уражених рослин мають ЕПС 

аміловоран та леван бактерії Erwinia amylovora (Pectobacterium amilovorum) та 

ксантан бактерій роду Xanthomonas. Окрім осмотичного шоку, ксантан 

супресує накопичення каллози у місцях пошкодження рослинних тканин, 

спричинених ксантомонадами [79], що призводить до подальшої колонізації 

ураженої рослини бактеріями.  

- Фітогормони – основні чинники патогенності галоутворюючих 

фітопатогенних бактерій – Pantoea agglomerans pv. gypsophilae, Pantoea 
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savantanoi pv. savantanoi, Pantoea savantanoi pv. nerii. Синтез ауксинів (індол-3-

оцетової кислоти) і цитокінінів призводить до надмірного розростання 

кореневої системи і формування галів в яких паразитують бактерії [80]. 

Представники роду Pseudomonas – P. savastanoi pv. phaseolicola і  P. syringae 

pv. glycinea синтезують інший гормон – етилен [81]. Синтез етилену 

призводить до ростових порушень, зокрема видовження міжвузлів, внаслідок 

чого порушується нормальний транспорт, рослини стають уразливими до 

поривів вітру, внаслідок яких вони можуть зломатися. 

Окрім п’яти вищезгаданих, у ряду фітопатогенних бактерій виділяють 

мінорні чинники вірулентності, до яких належать ліпополісахариди (LPS). 

Ліпополісахариди бактерій роду Erwinia є коактиваторами бактеріальних 

глюканаз. Катехолові і гідроксаматні сидерофори у бактерій цього ж роду 

захищають клітини Erwinia amylovora від пероксидних радикалів [82].  

Пептидні чинники вірулентності (ПЧВ), зокрема 

метіонінсульфоксидредуктаза, захищають бактеріальні білки від 

супероксидного пошкодження і є важливим фактором вірулентності у Erwinia 

chrysanthemi [83]. 

Фітопатогенні бактерії є значною загрозою для рослинництва як 

відкритого, так і захищеного ґрутну. Вони мають численні механізми для 

уникнення рослинної імунної відповіді, деградації клітинних стінок і 

порушення функціонування клітин та систем органів рослин. Всі види 

фітопатогенних бактерій після колонізації рослин-хазяїв використовують не 1, а 

відразу декілька чинників вірулентності, що ускладнює перебіг хвороби і 

фактично унеможливлює лікування уражених рослин без фізичного усунення 

бактерій-збудників хвороби.  

Для України її географічне розташування зумовлює особливості 

поширення фітопатогенних бактерій та періоди їх активності. В умовах із 

змінами пор року ураження рослин фітопатогенними мікроорганізмами має 

циклічний характер. Активність фітопатогенних бактерій пов’язана з двома 

основними чинниками оточуючого середовища – вологістю та температурою. 
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Висока вологість і температура сприяють розмноженню фітопатогенних 

бактерій в уражених рослинах. Для більшості фітопатогенних бактерій 

температурний оптимум росту лежить у межах 22-30 °С, вологості повітря 80-

100 %. В Україні період сприятливих для розвитку фітобактеріозів температур 

триває з травня по жовтень. Під час осіннє-зимового періоду зберігання врожаю 

фітопатогенні бактерії є малоактивними [84].  

За впливу несприятливих умов оточуючого середовища, зокрема, низької 

температури, фітопатогенні бактерії витримують промерзання до -20 °С і здатні 

зберігатися на відмерлих рослинних рештках впродовж зимового періоду. 

Швидкість мінералізації рослинного матеріалу визначає час життя бактерій у 

ґрунті. Під час осіннє-зимового періоду зберігання рослин збудники 

фітобактеріозів зберігаються в посадковому матеріалі – насінні, бульбах, 

цибулинах, саджанцях. В умовах захищеного ґрунту, зокрема в тепличних 

господарствах, фітопатогенні бактерії залишаються активними впродовж 

усього періоду вегетації рослин [85]. 

Рослинний організм має ряд захисних механізмів, спрямованих на 

унеможливлення проникнення фітопатогенних організмів до його внутрішнього 

середовища. Серед захисних бар’єрів особливу роль відіграють воскові й 

кутинові шари, що вкривають листкові пластинки й молоді стебла. 

Фітопатогенні бактерії не кодують ферментів, які здатні розчинити такі 

бар’єри, тому місцями проникнення бактерій до рослинного організму 

слугують природні отвори на поверхнях органів рослин – продихи, сочевички, 

гідатоди. Окремо слід згадати такі вхідні ворота інфекції, як трихоми [65]. 

Основним типом передачі фітопатогенних бактерій є горизонтальний. 

Вищезгаданицй тип передачі реалізується за рахунок прямого проникнення 

бактерій до рослини крізь природні отвори, механічного пошкодження покривів 

рослин, за допомогою векторів та насіння. 

Пряме проникнення фітопатогенних бактерій реалізується крізь 

продиховий апарат, сочевички, гідатоди, трихоми. Носіями бактерій, в першу 

чергу, є вода: дощі, град, тумани, випари. Фітопатогенні бактерії, зокрема 
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представники роду Pseudomonas, кодують специфічні білки, відомі як 

зовнішньоклітинні центри нуклеації води (локус генів ina). Білки-нуклеатори 

інкрустують клітинну стінку бактерій і слугують активаторами кристалізації 

води, ядрами утворення мікрокристалів льоду. Це явище лежить в основі 

формування атмосферних опадів, які, залежно від висоти перебування бактерій 

над рівнем моря, перетворюються на сніжинки (град) або краплини. Бактерії, 

які виступають центрами кристалізації атмосферних опадів, здатні 

переміщуватися разом із повітряними масами у складі хмар на значні відстані і 

випадати у вигляді опадів за сотні і тисячі кілометрів від місця, звідки вони 

піднялися в атмосферу. Завдяки цьому бактерії виду Pseudomonas syringae 

детектуються майже в усіх біотопах Землі – починаючи від тропічних лісів 

Центральної Африки і закінчуючи крижаними пустелями Ґренландії. Водна 

фаза між часточками ґрунту виступає кофактором інфікування рослин через 

кореневу систему [87]. 

Механічне пошкодження захисних покривів рослини здійснюється у 

різний спосіб. Пошкодження може бути викликане природним шляхом – тертям 

листя/стебел близькоростучих рослин; атмосферними явищами – градом, 

сильними зливами, пилом при буревіях; за допомогою людини при 

маніпуляціях із знаряддями праці, контактах із контамінованими бактеріями 

поверхнями, іншими носіями бактерій [65]. 

Векторна передача фітопатогенних бактерій здійснюється шляхом 

пошкодження покривів рослини тваринами-переносниками. Основними 

переносниками є комахи із гризучими та колюче-сисними ротовими апаратами, 

птахи та ссавці, які живляться на уражених рослинах і передають збудники 

фітобактеріозів здоровим рослинам при наступному живлені. Ефективність 

передачі бактерій залежить від часу життя останніх на ротових апаратах комах, 

здатності секретувати екзополісахариди й утворювати капсули, які захищають 

бактеріальні клітини від висихання. Важливу роль у виживанні фітопатогенних 

бактеріях на ротових апаратах тварин відіграють умови оточуючого 

середовища – температура, вологість, інсоляція. Прикладом векторної передачі 
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є передача збудника сонячного опіку яблуні – Erwinia amylovora птахами та 

бджолами-запилювачами [88]. 

Для фітопатогенних бактерій поки що не описано механізмів вертикальної 

передачі, проте з’являються повідомлення що деякі фітопатогенні бактерії роду 

Liberibacter (L. asiaticus, L. africanus) мають низький рівень вертикальної 

передачі (2-6%) і здатні розмножуватися в комахах-векторах [86]. 

Одним з основних механізмів передачі фітопатогенних бактерій є передача  

за допомогою насіння. Збудники фітобактеріозів здатні проникати в ендосперм 

і колонізувати його, а після активації росту насінини – колонізувати і 

уражувати молодий рослинний організм. Здатність проникати в насіння є 

властивістю, що забезпечує поширення бактерій на значні території і дозволяє 

їм проникати в нові агроценози. Так, фітопатогенний актиноміцет Clavibacter 

michiganensis, збудник хвороб родини Пасльонових (Solenaceae Juss), за 40 

років проник майже в усі агроценози, в яких вирощують томати, разом із 

ураженим насінням. Наразі цей вид бактерії є карантинним у більшості країн 

світу [89]. З насінням розповсюджуються збудники кутастої плямистості листя 

огірка (Pseudomonas syringae pv. lachrymans), судинного бактеріозу капусти 

(Xanthomonas campestris pv. campestris), збудник рожевого бактеріозу пшениці 

(Erwinia rhapontici). Уражене насіння у більшості випадків не має симптомів і 

не відрізняється від здорового. 

У післяжнивних рештках фітопатогенні бактерії зберігаються до повної 

їхньої мінералізації: чим повільніше відбувається процес руйнування 

рослинних решток, тим тривалішим є час, протягом якого бактерії лишаються 

життєздатними. В стовбурах загиблих дерев, які повільно руйнуються, бактерії 

зберігаються довше, ніж у рештках листя і стебел, які лишаються на нивах 

після прибирання врожаю. Після руйнування рослинних решток між 

фітопатогенними бактеріями та ґрунтовими мікроорганізмами відбувається 

боротьба за ресурси й перші часто гинуть, не витримуючи конкуренції. Виняток 

становлять деякі спороутворювальні бактерії роду Bacillus та збудник 

кореневого раку плодових – Agrobacterium tumefaciens. 



32 
 

Численним видам фітопатогенних бактерій притаманна властивість 

зберігатися протягом певного періоду в неактивній фазі на поверхні рослин і 

латентно – в їхніх тканинах. Збудник бактеріального опіку плодових (Erwinia 

amylovora) протягом багатьох місяців залишається на поверхні бруньок, не 

спричиняючи прояву хвороби. Такий спосіб збереження фітопатогену 

називають поверхневою контамінацією. 

Особливу роль у збереженні та поширенні фітопатогенних бактерій 

відіграють рослини-резерванти –  представники природної флори і бур’яни. 

Бактерії-збудники хвороб, як правило, не викликають симптомів на рослинах 

природної флори. Уражені рослини природної флори є толерантними до 

більшості фітопатогенних бактерій. На відміну від вищеописаного явища, на 

уражених бактеріями бур’янах можна виявити симптоми, які патогени 

викликають на рослинах-хазяях. Боротьба з бур’янами, які виступають 

рослинами-резервантами та рослинами-накопичувачами фітопатогенних 

бактерій є важливим завданням для підтримки чистоти агроценозів [90]. 

Фітопатогенні бактерії уражують різні органи рослин, спричинені ними 

хвороби мають свої характерні особливості. Візуальна діагностика не дозволяє 

чітко розділити природу збудника хвороби на ураженій рослині, захисна 

реакція самого рослинного організму на різні фітопатогени є візуально схожою: 

некрози та хлорози на листі, почорніння та пухлини на корі, утворення галів і 

наростів на корінні, енації.  

Симптоми бактеріозів мають ряд спільних ознак з симпомами, 

спричиненими вірусами: формування некрозів є наслідком дії фітотоксинів, 

формування хлорозів – фітотоксинів і екзополісахаридів, ростові порушення – 

видовження міжвузель, загущеність кущів – дією фітогормонів бактеріального 

походження. У той же час для бактеріозів характерний такий симптом, як 

в’янення ураженої рослини. Зів’ялість є наслідком інфільтрації бактерії до 

судинної системи рослини і закупорювання судин слизом – екзополісахаридами 

[79]. В результаті транспорт через ксилему та флоему порушується, ситоподібні 

трубочки руйнуються, порушується тургор клітин, органів і рослина в’яне. 
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Іншим симптомом, який відрізняє бактеріальні хвороби від вірусних є 

утворення гнилі і ексудату.  

Інша група фітопатогенних організмів – гриби, викликають симптоми, які 

нагадують симптоми бактеріозів. Основними ознаками, які відрізняють дві 

групи фітопатогенів є те, що гнилі, які викликають фітопатогенні гриби є 

«сухими»: гриби не секретують екзополісахаридів, їх міцелії, руйнуючи 

тканини ураженої рослини, вростають в місце ураження й забезпечують 

живлення грибного організму, що призводить до утворення цупких зон та 

шорстких чорних, бурих плям на поверхні рослин. Ще одна суттєва відмінність 

між фітопатогенними грибами та бактеріями – фаза статевого розмноження та 

спороношення, як обов’язкова частина життєвого циклу грибів. Під час фази 

статевого розмноження гриби утворюють різноманітні структури – 

конідієносці, аски, плодові тіла, що супроводжується виходом частини міцелію 

гриба з ураженої рослини, наслідком чого є утворення «іржі» та «нальоту» на 

рослині, які можна візуалізувати [91]. 

Патологічний процес, який викликають бактерії на уражених організмах 

називається фітобактеріоз. Усі фітобактеріози поділяють на 2 великі групи за 

ступенем ураженості рослин і характерними проявами:  

- Дифузні (системні) – збудник проникає до судинної системи рослини і 

поширюється нею, колонізуючи органи. Швидкість розгортання дифузного 

бактеріозу залежить від місця потрапляння фітопатогенної бактерії до 

рослинного організму і прямо пропорційна відстані вхідних воріт інфекції до 

провідної системи. Так, при ураженні через корінь спостерігається швидке 

прогресування хвороби, при уражені крізь листкові пластинки – повільне. 

Основний симптом дифузного бактеріозу – в’янення. За перебігом хвороби і її 

тривалістю більшість дифузних бактеріозів є ознакою гострої стадії перебігу 

хвороби – короткотривалої і в більшості випадків, летальної для рослини. 

- Локальні (місцеві) – збудник проникає до організму-хазяїна, але через 

відсутність органел руху (рід Bacillus, Clavibacter) його поширення провідною 

системою ускладнюється і він колонізує лише певний тип тканин. Симптоми 
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локальних бактеріозів – некрози, хлорози, утворення галів і головне – гнилей. 

Локальні бактеріози можуть переростати у дифузні при тривалому 

співіснуванні збудника і організму-хазяїна. Зокрема бактерії роду 

Agrobacterium, які є галоутворюючими, упродовж років можуть населяти 

кореневу систему і повільно просуватися провідною системою до надземної 

частини рослини шляхом пасивного транспорту. Відповідно, такий перебіг 

хвороби є хронічним [65]. 

Спільні ознаки і численні прояви різних симптомів на різних рослинах, 

спричинених бактеріями одного і того ж роду роблять неможливим польову 

діагностику патовару збудника і унеможливлюють швидку розробку механізмів 

протидії хворобі і її поширенню між рослинами. В Україні гостро стоїть 

проблема у швидкій діагностиці бактерій-збудників та ефективних методах 

протидії, які не позначаться на якості кінцевих продуктів рослинництва – зерні, 

плодах, бульбах та ін. Обидві вимоги можна задовольнити за допомогою 

бактеріофагів: розробка ефективних системи фаготипування фітопатогенних 

бактерій полегшить встановлення патовару бактерії, а препарати на основі 

фагів призведуть до елімінації збудників бактеріозів із рослинних угруповань 

[92].  

 

 

1.2.1. Методи боротьби з фітопатогенними бактеріями 

 

Фітобактеріози завдають значних фінансових збитків і потребують 

злагоджених механізмів контролю та боротьби із бактеріями-збудниками. 

Перед вченими та аграріями стоїть 2 основних завдання: 

1) Не допустити проникнення етіологічних агентів фітобактеріозів в 

агроценози країни, що передбачає суворий фітосанітарний нагляд за 

посадковим матеріалом, тарою, знаряддями праці, що ввозиться на територію 

України а також створення системи експрес-тестування рослин на найбільш 
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шкодо чинні штами фітопатогенних бактерій, які циркулюють в агроценозах 

України; 

2) Створити ефективну систему протидії існуючим збудникам 

фітобактеріозів включно із обов’язковим щорічним моніторингом поширення 

фітопатогенних бактерій в агроценозах, змін в їх структурі штамового 

різноманіття, попередженням їх поширення та розробкою ефективних методів 

протидії фітобактеріозам. 

Перше завдання вирішується завдяки діяльності Державної ветеринарної 

та фітосанітарної служби України і передбачає дотримання обов’язкових норм 

карантину усього посадкового матеріалу: насіння, саджанців, цибулин, бульб та 

дослідження рослин відповідними мікробіологічними, вірусологічними та 

паразитологічними методами.  

Діяльність фітосанітарних служб призводить до убезпечення агроценозів 

від потрапляння нових збудників бактеріозів, проте навіть ретельний 

фітосанітарний нагляд не дає 100% гарантії щодо чистоти провезеного 

рослинного матеріалу, особливо при транспортуванні значних об’ємів врожаю. 

Достатньо 1 ураженої бульби без видимих симптомів щоб фітопатогенні 

бактерії проникли на нову територію, це стосується і контамінованої тари та 

шкідників, зокрема крилатих комах – тлі (Aphididae), клопів (Heteroptera), жуків 

(Coleoptera), які можуть потрапляти до транспортуючих механізмів і полишати 

їх при транзиті врожаю [94]. Особливу увагу слід звертати на птахів (шпаків – 

Sturnus vulgaris L, граків – Corvus frugilegus L, омелюхів – Bombycilla garrulus 

L), які переносять фітопатогенні бактерії (Erwinia amylovora, Erwinia horticola) 

на значні відстані на дзьобах після живлення і відігравати важливу роль у 

поширенні збудників на нові сільськогосподарські угіддя. Ще одним фактором, 

який не підлягає фітосанітарному нагляду є атмосферні явища – суховії, дощі, 

тумани [87].  

У зв’язку із вищеописаними неконтрольованими механізмами 

проникнення фітопатогенних бактерій у нові агроценози постає потреба у 
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створені ефективної системи протидії бактеріозам. Всі методи, які допомогають 

реалізовувати ці потреби можна розділити на декілька груп: 

1) Фізичні методи боротьби із збудниками фітобактеріозів полягають 

у дії фізичних чинників на рослинний матеріал, який може бути 

контамінований фітопатогенними бактеріями. В першу чергу це пвлив 

температури, який реалізується у вигляді термічної стерилізації насіння, 

поверхні саджанців. Ряд методів спрямований на захист бруньок та молодих 

стебел шляхом створення фізичного бар’єру між рослинними тканинами та 

зовнішнім середовищем – рослини воскують або парафінують.  

В окремих випадках для усунення поверхневої контамінації застосовують 

УФ-опромінення. Обов’язковим етапом при зборі насіння рослин, плоди яких є 

соковитими і багатими на цукри є просушування насіння, яке здійснюється 

гарячими потоками повітря (Т=50-55 °С) у сухих приміщеннях. Це допомогає 

позбавитися від бактерій, які не здатні утворювати слизові капсули та 

мікрокапсули. Недоліком фізичних методів боротьби є унеможливлення 

знищення бактеріальних клітин, які здатні проникати в зародок насінини і 

бактерій, які здатні утворювати спори спокою (рід Bacillus) [95].  

2) Хімічні методи боротьби базуються на використанні широкого 

спектру хімічно-активних речовин: детергентів (діацид, етанол) – для 

поверхневого знезараження рослинного матеріалу та біоцидів (пестициди, 

протимікробні препарати) – для боротьби із фітопатогенними бактеріями 

безпосередньо на полях. Першими протимікробними агентами, які 

застосовували були негашене вапно (СаО) та сполуки купруму (Cu2+) – 

порошок малахіту (Cu2(CO3)(OH)2), хризоколи (Cu, Al)2H2Si2O5(OH)4×nH2O), 

мідного купоросу (CuSO4×7Н2О) та хлориду міді (CuCl2) [96, 97]. Сполуки 

купруму високотоксичні для фітопатогенних бактерій та грибів, вони мали 

численні механізми впливу на функціонування білків та нуклеїнових кислот 

бактерій [98], проте тривале застосування купрум-вмісних сполук призводило 

до їх накопичення в ґрунті, що негативно впливало на мікрофлору і як 
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результат – зниження родючості ґрунтів [99] та розвитку стійкості у збудників 

фітобактеріозів до профілактичних концентрацій речовин.  

З відкриттям антибіотиків пенамового ряду [100] та впровадженням їх у 

масове виробництво [101] ці сполуки як природного, так напівсентитичного i 

синтетичного походження розглядали як перспективні і дієві засоби у 

профілактиці хвороб людини, тварин та рослин, зокрема сонячного опіку 

яблуні (збудник – Erwinia amylovora), бактеріального раку томатів (збудник – 

Clavibacter michiganensis pt. michiganensis) та ін. Серед препаратів 

застосовували тетрацикліни, аміноглікозиди, пенами, макроліди, 

хлорамфінекол [102]. Вплив антибіотиків на ґрунтову мікрофлору і 

фітопатогенні мікроорганізми був схожим на вплив сполук міді, бактерії 

набули антибіотикорезистентності, у той час як ґрунтова та епіфітна 

мікрофлора зазнавали негативного впливу і численні види симбіотичних 

мікроорганізмів зникали з агроценозів [103]. У зв’язку з розвитком 

антибіотикорезистентності та міграцією генів стійкості від фітопатогенних 

бактерій до патогенів людини і тварин, використання антибіотиків у ряді країн 

зазнало обмежень, а в Україні – заборонено.  

3) Біологічні методи боротьби з фітопатогенними мікроорганізмами 

передбачають як агротехнічні заходи – сівозміну, утилізацію рослинних решток 

(спалювання стерні, сілосування рослинної маси, вапнування грунту) [104], так 

і методи, які базуються на біологічних принципах: 

А) використанні мікроорганізмів-антагоністів – Pantoea agglomerans, 

Bacillus pumilus, Pseudomonas fluorescens та інших, як елементів природного 

стримування фітопатогенів. Так, Bacillus pumilus продукує природні 

антибіотики і антимікотики, які захищають рослини і грунт від поширення 

бактерій та іржастих грибів [105], штами Pseudomonas fluorescens захищають 

рослини від колонізації фітопатогенними бактеріями Pectobacterium 

carotovorum, Pectobacterium atrosepticum, продукуючи антибіотик мупіроцин 

[106]. Штами бактерії Pantoea agglomerans мають аналогічний вплив на 

фітопатогенні бактерії родів Erwinia, Pectobacterium, Serratia, Pantoea. 
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Недоліками методу є здатність деяких бактерій-антагоністів отримувати гени 

патогенності від бактерій і набувати фітопатогенних властивостей [81]; 

Б) Використання біологічно-активних речовин, що є продуктами 

життєдіяльності організмів, зокрема бактерій, грибів, рослин [104]. Механізм 

дії цих речовин потребує додаткогово дослідження, але більшість із них мають 

в своєму складі антибіотики та речовини-індуктори захисних реакцій рослин; 

В)  Використання літичних бактеріофагів. 
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РОЗДІЛ 2. ФАГОТЕРАПІЯ ФІТОБАКТЕРІОЗІВ 

 

 

2.1. Перспективи розвитку фаготерапії в Україні з огляду світової 

практики 

 

Перші відомості про бактеріофаги фітопатогенних бактерій з’явилися в 

першій половині ХХ століття. Невдовзі після відкриттів Туорта і д’Ереля, в 

1924 році вчені Вільям Моллман і Карл Хеймстріт показали, що очищений сік 

капусти, ураженої фітопатогенними бактеріями, може викликати лізис 

бактеріальних колоній Xanthomonas campestris pv. campestris, поширеного 

збудника гниття овочів [107]. Кількома роками пізніше Кунс і Котіла 

інокулювали диски моркви бактерією Pectobacterium carotovorum pv. 

carotovorum, що є збудником гниття моркви, та бактерією разом із 

бактеріофагом. Гниття починалося тільки там, де бактерія була нанесена без 

додавання вірусу. Бактеріофаг попереджав розвиток бактеріозу, лізуючи 

клітини збуднику хвороби [108]. Пізніше вони виділили і дослідили фаг, який 

попереджав розвиток хвороби картоплі, відомої під назвою «чорна ніжка», 

збудником якої є Pectobacterium atrosepticum. В 1934 році Мейсі, досліджуючи 

розвиток і спад епіфітотії бактеріального опіку бавовнику (збудник – 

Xanthomonas malvacearum) у Єгипті висунув гіпотезу, що бактеріофаги 

відповідальні за загибель бактерій на полях під час розливів Нілу: повенева 

вода переносила літичні віруси, попереджаючи розвиток хвороби [109]. В 1935 

році Томас, вивчаючи розвиток стюартової хвороби кукурудзи, збудником якої 

є Pantoea stewartii, інокулював хворі рослини фаголізатом, отриманим ним під 

час дослідження і зміг зменшити кількість хворих рослин із 18 % до 1,4 % 

[110].  

Не зважаючи на обнадійливі результати інтерес до фаготерапії рослин 

суттєво знизився після низки розгромних статей із відвертою критикою 

бактеріофагів, як терапевтичних агентів (Окабе, Гото 1963 рік). Це призвело до 
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зниження наукового інтересу до пошуку нових бактеріофагів, а інтенсифікація 

використання антибіотиків у сільському господарстві привела до того, що з 

1961 року антибіотики були офіційно рекомендовані для профілактики і 

захисту рослин (Таєр, Стол).  

Сумарна площа, яка щороку відводиться під сільськогосподарські 

культури рослин в Україні, складає близько 22 мільйонів гектарів. На полях 

вирощують близько сотні видів рослин, що уражуються бактеріями, поруч із 

якими обов’язково зустрічаються і бактеріофаги. У зв’язку із цим, кожна 

уражена бактеріозом рослина є потенційним джерелом бактеріофагів, які можна 

використовувати для лікування хвороби. Вітчизняні вчені впродовж останніх 80 

років вивчали бактеріофаги, які уражували актуальні фітоепідеміологічні 

штами бактерій, за цей час розроблено десятки патентів, в яких йде мова про 

використання бактеріофагів. Втім, на ринку фагових препаратів України, що 

застосовуються для лікування фітобактеріозів, існує незначна кількість 

препаратів на основі бактеріофагів («Пентафаг С»), а тому існує потреба у 

створенні нових препаратів, якими можна лікувати різноманітні культури.  

З літературних джерел відомо, що ряд країн комерціалізували 

використання бактеріофагів. Так, компанія «Phage Biotech» (Тель Авів, Ізраїль), 

розробляє препарати, що використовуються для лікування бактеріозів тварин, 

рослин та людини. Їхня продукція – «ListShield™», «EcoShield™» і 

«SalmoShield™» використовується для лікування хвороб, спричинених 

ентеробактеріями і є сертифікованою в багатьох країнах, зокрема FDA, США. 

Інший приклад – продукт «StaphTAME» мультинаціональної фірми 

«GangaGen» із штаб-квартирою в Бангалорі, Індія. Фаговий препарат 

«StaphTAME» є химерним білком Р128, який отримано із бактеріофагу К, що 

уражує Staphylococcus aureus. Білок Р128 це продукт злиття двох генів: 

лізоциму бактеріофагу К (білок Р56) та антирецептору бактеріофагу К –

лізостафіну. В результаті білок Р128 є димером, один домен якого – цистеїн-

гістидинаміногідролаза, інший – суперспецифічний антирецептор до 

Staphylococcus aureus. Відповідно, білок Р128 зв’язується виключно із 
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бактеріями Staphylococcus aureus і не здатен пошкоджувати нормофлору 

людини. Лізостафін забезпечує специфічність препарату до усіх відомих 

штамів золотистого стафілококу, навіть ванкоміцин- та метицилін-

резистентних.  

У світі відомо близько 30 підприємств, подібних до «GangaGen» та «Phage 

Biotech». 2 комерційні препарати одного з них – «OmnyLitics» (США), 

використовуються для профілактики і захисту рослин від хвороб, спричинених 

Pseudomonas syringae pt. tomato, Xantomonas campestris pv. vesicatoria 

(«AgriPhage») та Clavibacter michiganensis sbsp. michiganensis («AgriPhage-

CMМ»). Продукти компанії «OmnyLitics» являють собою суміші природних 

літичних ізолятів бактеріофагів, виділених із уражених плодів томатів, що 

відібрали з агроценозів Флориди.  

Українські аграрії потребують вітчизняних препаратів-аналогів 

«AgriPhage» та «AgriPhage-CMМ», адже агроценози нашої держави потерпають 

від фітопатогенних бактерій, проти яких закордонні препарати на основі 

бактеріофагів не будуть ефективними, зважаючи на різні штами бактерій, що 

циркулюють в агроценозах США і України. Зважаючи на це українським 

вченим варто розробляти вітчизняні препарати, оскільки популяції 

бактеріофагів в агроценозах України вивчені в незначній мірі. 

 

 

2.1.1. Властивості, що дозволяють вірусам долати захисні 

механізми бактерій 

 

Бактеріофаги, як природні складові екосистем і вузькоспеціалізована група 

вірусів, представники якої коеволюціонували з організмами-хазяями впродовж 

сотень мільйонів років, набули здатності уникати дії захисних систем бактерій 

[111], на відміну від антибіотиків. Будь-який антибіотик впливає на бактерії 

впродовж нетривалого часу і призводить до загибелі клітин або зупинки їх 
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росту, проте цей ефект в еволюційному плані є короткотривалим і призводить 

до появи резистентних форм трьома основними шляхами: 

А) отриманням генів резистентності до антибіотиків від їх природних 

продуцентів внаслідок горизонтального перенесення генів від так званих 

природних резисторів; 

Б) накопиченням точкових мутацій в генах молекул-мішеней антибіотиків. 

Незважаючи на те, що рівень природних точкових мутацій у бактерій низький 

(1 нуклеотид на 108 нуклеотидів) це дозволяє швидко селектувати резистентні 

форми бактерій за умов довкілля; 

В) зміною функцій секреторних систем і перетворенням одних клітинних 

транспортних систем на системи виведення (ефлюкс-систем) антибіотиків з 

бактерії, в першу чергу це стосується трансмембранних білкових каналів [112].  

Можливість модифікацій хімічних сполук, особливо таких складних, як 

антибіотики, обмежена, нові модифікації не гарантують ефективності, часто 

корелюють із токсичністю і не нівелюють антибіотикорезистентності, яка 

формується не до конкретного препарату, а до цілого класу препаратів [113].  

Натомість резистентність до фагів формується поступово, проте віруси 

мають механізми її уникнення. Розрізняють 4 основні типи стійкості бактерій 

до фагів [114]:  

1) Попередження адсорбції фагів. Подібна стратегія захисту 

бактеріальної клітини від взаємодії з фаговими частками реалізується шляхом 

блокади/модифікації рецепторів до фагів, продукуванням позаклітинного 

матриксу та продукцією конкуруючих інгібіторів, які зв’язуючись з 

рецепторами до фагів блокують/маскують їх від розпізнавання вірусами. Варто 

зауважити, що кожна бактеріальна клітина має принаймні один, а то і всі три 

шляхи захисту і відповідно віруси, які уражують такі клітини, мають механізми 

їх уникнення. Так, ліпопротеїди ТrаТ у F+-штамів E. coli блокують 

зовнішньоклітинні білки OmpA, що є рецепторами для багатьох фагів. Віруси 

уникають цього механізму стійкості шляхом зміни рецепторів або набувають 

здатності модифікувати їх [115].  
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Особливим випадком зміни поверхневих білкових рецепторів є явище 

фазової варіантності. У багатьох бактерій, зокрема представників роду 

Bordetella, зміну фаз контролює двокомпонентна регуляторна система BvgAS. 

Клітини, які перебувають в Bvg+ фазі синтезують фактори колонізації і 

вірулентності (адгезини, токсини, T3SS-білки), у Bvg– фазі їх секреція 

припиняється. Основний фаговий рецептор – пертактиновий автотранспортер 

(Prn) експресується лише в Bvg+ фазі, тому ефективність фагової інвазії клітин, 

зокрема фагом BPP-1, в мільйон разів вища для клітин, які перебувають у Bvg+ 

фазі, порівняно із клітинами, які перебувають у Bvg– фазі. Вартим уваги є факт, 

що фаг BPP-1 здатен інфікувати і кітини, які перебувають у Bvg– фазі, в якій 

бактерії не синтезують рецепторів, використовуючи альтернативні рецептори, 

проте кількість фагових часточок, що адсорбуються на клітини, на порядки 

менша [116]. 

Позаклітинний матрикс бактерій, представлений здебільшого 

полісахаридами, розщеплюється вірусними ліазами та гідролазами, які є 

структурними білками базальних пластинок бактеріофагів та рецептор-

зв’язуючих комплексів і часто експресуються вірусами перед лізисом 

бактеріальної клітини з кластерів пізніх генів. Бактерії родів Pseudomonas, 

Azotobacter утворюють навколо себе капсули із альгінатів, що призводить до 

унеможливлення проникнення бактеріофагів до клітин, проте відомі віруси які 

здатні долати бар’єри у вигляді альгінат них купсул. Фаг F116, який уражує 

штами Pseudomonas, експресує  альгінатну ліазу, яка сприяє його поширенню в 

популяції мікроорганізму-хазяїна, значно знижуючи в’язкість позаклітинного 

матриксу. Для інших вірусів, зокрема бактеріофагу 2 і φPLS-I наявність 

альгінатів є обов’язковою умовою первинного розпізнавання хазяїна і 

рецепторної адсорбції [117]. 

2) Попередження проникнення фагової нуклеїнової кислоти 

реалізується за рахунок активності систем попередження (уникнення) 

суперінфекції – СПС (СУС, Sie). Головними елементами СПС є трансмембранні 

та мембран-асоційовані білки, що кодуються геномами профагів і вірулентних 
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бактеріофагів. Функцією СПС є встановлення вірусної інтерференції (фаг-

профаг, фаг-фаг взаємодії), а наслідок цього – захист хазяїна бактеріофагу від 

проникнення інших бактеріофагів. Бактеріофаг Т4 має дві такі системи - imm і 

sp. Imm попереджає проникнення чужорідної ДНК до ураженої Т4 клітини 

шляхом модифікації сайтів ін’єкції нуклеїнової кислоти через специфічну зміну 

трансмембранних білків бактерії, Sp інгібує активність структурного лізоциму 

Т4 (білок gp5), попереджаючи деградацію пептидоглікану і унеможливлюючи 

проникнення ДНК інших Т4-подібних бактеріофагів [118]; 

3) Деградація/рестрикція фагових геномів здійснюється під 

впливом бактеріальних систем рестрикції-модифікації (RMS I-IV типів) та 

метилаз. Уникати дії RMS вірусам дозволяють частково метильовані геноми, 

які слугують мішеннями для бактеріальних метилаз (фаг λ і його енхансер 

бактеріальних метилаз білок Ral) [119]. Інший спосіб захисту геному полягає в 

тому, що геноми деяких вірусів не мають сайтів рестрикції – особливих 

олігонуклеотидних послідовностей, які розпізнаються ендо- і екзонуклеазами 

RMS. Так, полівалентний фаг K, який уражує бактерії роду Staphylococcus, не 

містить жодного Sau3A-сайта рестрикції [120].  

Серед інших варіантів уникнення дії RMS – модифікація сайтів рестрикції 

нетиповими нуклеотидами, такими як 5-гідроксиметилцитозин (бактеріофаг 

Т4), 6-метиламінопурин (бактеріофаг Т2). Відповідно, такі сайти не 

розпізнаються екзонуклеазами і геноми фагів зберігаються в бактеріоплазмі. 

Зрозуміло, що наявність нетипових нуклеотидів створює прецидент в 

еволюційному арм-реслінгу, тому бактерії окрім систем рестрикції-модифікації 

мають інші механізми захисту, спрямовані на виявлення послідовностей ДНК, 

які містять нетипові нуклеотиди. Модифікаційно-залежні системи (MDS) 

розпізнають вірусні метильовані та гідроксильовані геноми і руйнують їх, 

імовірно, за допомогою ендонуклеаз. Нажаль, цей тип захисних систем 

вивчений недостатньо добре, відомо що у багатьох бактерій, зокрема E. coli, 

таких систем декілька: MCRA, MCRBC і MRR. Фаги, серед яких Т4, 
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протидіють MDS шляхом глікозилювання гідроксильованих та метильованих 

основ [121]. 

У результаті горизонтального дрейфу генів, зумовленого лізогенними 

фагами, до геномів деяких бактерій потрапили системи, які розпізнають 

глікозильовані гідроксильовані основи і здатні руйнувати ДНК, до складу яких 

вони входять. Система CT596 привноситься до клітин E. coli разом із λ-

подібними бактеріофагами і відповідає за руйнування геномів літичних фагів, 

які здатні і глікозилювати і гідроксилювати свою ДНК, уникаючи впливу як 

RMS, так і MDS. Білковий комплекс GmrS-GmrD атакує глікозильований 5-

гідроксиметилцитозин у складі геномної ДНК вірусів, проте не здатний 

руйнувати ДНК, яка містить 5-гідроксиметилцитозин. Деякі раси фагу Т4 

пакують у капсиди білки-антагоністи системи CT596 – IPI, в своїй активованій 

формі IPI* руйнує димери GmrS-GmrD, проте окремі штами E. coli кодують 

«злиті» форми GmrS-GmrD, які стійкі до впливу вірусних білків-антагоністів, 

тому еволюційний арм-реслінг триває [122]. 

Представники родини Podoviridae, зокрема фаги Т7 і Т3 мають унікальні 

системи протидії рестрикційно-модифікаційним системам: продукти гену 0,3 – 

білок Ocr (Т7) і OcrLP (Т3). Ці білки є антагоністами RMS І і ІІІ типів, що 

мімікрують під конформаційні особливості фагових дволанцюгових ДНК. Коли 

ендонуклеази атакують ці білки, вони незворотньо зв’язуються з ними і 

інактивуються [123].  

Останній механізм руйнації фагових ДНК – CRISP-Cas система, дія якої 

базується на явищі РНК-інтерференції. У геномах бактерій існують локуси, які 

складаються із коротких паліндромних повторів – CRISP та генів Cas, 

асоційованих з ними. Якщо бактеріальну клітину інфікує бактеріофаг, який у 

складі свого геному містить послідовність, гомологічну послідовності в області 

спейсера CRISP, синтезуються олігонуклеотидні РНК, які зв’язуються з 

гомологічними послідовностями в геномі фагів і комплекс ДНК-спейсер 

деградується системою білків Cas. Наразі встановлено, що віруси ефективно 

уникають впливу системи CRISP-Cas, тому що короткі паліндромні повтори в 
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їх геномах, які розпізнаються цією системою, є гарячими точками мутацій і 

коротких делецій, які призводять до втрати афінності спейсерів з такими 

зміненими ділянками геному [124]; 

4) Абортування фагової інфекції здійснюється за рахунок активності 

Abi-систем, яких відомо більше 50, всі вони є частинами геномів повноцінних і 

дефектних профагів й спрямовані на переривання інфекції спричиненої 

літичними бактеріофагами. Так, ентеробактерії, які уражені фагом λ отримують 

разом із ним систему Rex, що складається із двох білків – А і В. Білок RexА є 

внутрішньоклітинними сигнальним білком, який активує RexВ – йонний канал. 

При реплікації літичних фагів їх реплікативні комплекси взаємодіють із RexА, 

активуючи його. Активований білок рекрутує йонний канал RexВ, який знижує 

мембранний потенціал і призводить до зупинки синтезу АТФ та усіх АТФ-

залежних процесів, призводячи до абортування реплікації літичного вірусу і 

загибелі ураженої ним клітини. Деякі літичні фаги, зокрема Т4, протидіють дії 

системи Rex за допомогою своїх білків-антагоністів Rex А і В [125]. 

В наслідок тривалої коеволюції бактерій і бактеріофагів останні виробили 

численні стратегії протидії бактеріальним механізмам захисту, що 

унеможливлює отримання штамів бактерій, які будуть цілком резистентними 

до бактеріофагів і матимуть всі захисні механізми, а враховуючи що віруси 

еволюціонують разом із своїми хазяями і весь час продукують нові квазівиди, 

питання щодо несприйнятливості бактерій до вірусів не матиме місця. 

Молекулярно-біологічні підходи дозволили розробити новітній напрям 

боротьби із бактеріями, де у якості терапевтичних агентів виступають не живі 

віруси, а їх складові – ендо- і екзомурамідази. Вірусні мурамідази, або лізоцими 

– специфічна група ферментів, які розщеплюють зв’язки між структурними 

елементами муреїну та інших полісахаридів що входять до складу 

бактеріальної клітинної стінки. Відомо декілька класів вірусних мурамідаз, які 

використовуються вірусами задля проникнення/виходу із ураженої клітини. В 

лабораторних умовах віролізини зарекомендували себе високоактивними і 

нетоксичними сполуками що можуть бути використані для знищення шкодо 
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чинних, у тому числі і фітопатогенних, бактерій, які колонізують 

макроорганізми [126]. 

Останній із новітніх напрямів розробки протимікробних препаратів на 

основі білків бактеріофагів має назву протеїнові антибіотики. Метод базуються 

на використанні низькомолекулярних вірусних літичних пептидів у якості 

протимікробних сполук. Ці пептиди кодуються геномами бактеріофагів, які 

мають дуже обмежену кодуючи здатність (до 5,5 Kb) і тому не можуть 

вміщувати великі гени віролізинів. Вірусні літичні пептиди діють подібно до 

віролізин-холінового механізму перфорації клітинної стінки, але не шляхом 

утворення складних голоферментів, а шляхом впливу на бактеріальні системи 

синтезу муреїгу і його попередників. Виділяють 3 типи вірусних пептидів – Е 

бактеріофагу φX174, L бактеріофагів MS2⁄GA та A2 бактеріофагів Qβ⁄SP, проте 

всі вони мають однаковий механізм дії.  

Білок Е – інгібітор ензиматичної реакції, яку каталізує бактеріальний 

фермент фосфо-MurNAc-пентапептидтранслоказа (MraY). Інгібування 

ферменту призводить до зупинки синтезу клітинної стінки за присутності 

інших ферментів (пептидилпролілізомерази). Пептид Е діє як пеніцилін і 

претендує замінити пенамовий антибіотик грибного походження на 

протеїновий антибіотик вірусного походження [127]. 

 

 

2.2. Практичне використання бактеріофагів в агроценозах 

 

Не зважаючи на незначну кількість фагових препаратів, які застосовуються 

в аграрній фаготерапії, існує багато робіт які говорять на користь фагів та 

доцільність їх використання в профілактиці бактеріозів рослин. Станіер через 

30 років (1967) після ранніх робіт з фаготерапії показав: достатньо 10 фагових 

часток щоб за 21 годину повністю інгібувати розвиток хвороби, спричиненої 

високовірулетними штамами Agrobacterim tumefaciens [128].  
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Цівероло і Кеіл інокулювали листя сливи (Prunus domestica L) фаговими 

препаратами за годину перед інокуляцією збудником хвороби – Xanthomonas 

campestris pv. pruni. Їхні дослідження показали ефективність попередньої 

обробки вірусами і зменшення ефективності ураження рослин фітопатогенними 

бактеріями із 58 % (контрольна група) до 22 %. При внесені вірусної суспензії 

за 24 години до інокуляції бактеріями 71 % оброблених листків не мали ознак 

хвороби впродовж тривалості експерименту [129].  

Бойд показав що томати абсорбують бактеріофаги через 3 години після їх 

внесення у ґрунт. Високий титр вірусів спостерігали в стеблах та коренях 

протягом 14 діб після первинної обробки. В своїх дослідженнях вчений 

спостерігав значне зменшення галів (на 43-72 %) викликаних A. tumefaciens при 

обробці рослин суспензією бактеріофагів за 3 години до внесення культури 

збудника хвороби [130].  

Тсонг-Те Куо, вивчаючи бактеріальний опік рису (Oriza sativa L) – 

Xanthomonas oryzae, виявив у іригаційній воді численні фагові частки. 

Дослідивши ці віруси, дослідник і його колеги інокулювали ними рослини за 1, 

3 і 7 діб до інокуляції фітопатогенними бактеріями. Виявилося, що попередня 

обробка саджанців захищала рис на 100, 96 і 86 %. Було встановлено 

властивість фагів зберігати свою активність протягом 7 діб без присутності 

бактерій-хазяїв у воді на полях та протягом 6 місяців у вигляді фаголізату на 

носіях –  сухому фільтрувальному папері [131].  

Саккарді, працюючи із збудником плямистості плодів слив (Xanthomonas 

campestris pv. pruni) зміг зменшити і попередити розвиток бактеріозу 

використовуючи спрей із вірусів, яким він обробляв уражені плоди та 

філлоплан. Ним виділено 8 нових бактеріофагів, специфічних до вищезгаданого 

збудника фітобактеріозу та встановлений спектр їх літичної активності [132]. 

Танака і його колеги, працюючи із бактеріями-збудниками плямистості 

тютюну (Nicotiana tabacum L) –Ralstonia solanacearum, розробили новий підхід 

до застосування вірусів у якості терапевтичних агентів. Вони використовували 

2 штами бактерії – вірулентний і авірулентний та полівалентний бактеріофаг, 
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що уражував обидва штами. Авірулентний штам слугував накопичувачем 

вірусу і джерелом нових вірусних часток в ураженій рослині та ґрунті, 

вірулентний – мішенню для бактеріофагів. При застосуванні вірусів разом із 

вірулентним штамом вдалося зменшити кількість інфікованих рослин із 95,8 % 

до 39,5 %, а при використанні вірусу, авірулентного і вірулентного штаму до 

17,6 %, що показало високу ефективність запропонованого підходу [133]. 

Контроль бактеріального сонячного опіку, збудником якого є Erwinia 

amylovora – важливе завданням на території США і Канади, де від цієї хвороби 

потерпають груші (Pyrus communis L), яблуні (Malus domestica Borkh) та малина 

(Rubus idaeus L). Шнебель та його колеги використали для цього суміш із трьох 

бактеріофагів. При обробці рослин на ранніх етапах післязимової вегетації 

(цвітіння) їм вдалося зменшити кількість уражених плодів на 37 % [134]. Гілл, 

продовжуючи роботу з цим фітопатогеном і виділив до нього 47 специфічних 

бактеріофагів, які використав для попередження розвитку хвороби на груші. 

Обробляючи дерева у період цвітіння, він створив нову стратегію з 

комбінованого захисту рослин, що базувалася не на використанні авірулентних 

штамів, а симбіотичних бактерій-антагоністів, зокрема культури Pseudomonas 

agglomerans (за новою класифікацією – Pantoea agglomerans), чутливої до ряду 

виділених ним вірусів. Бактерії-носії забезпечували довготривале збереження 

активної популяції бактеріофагів на листі груші і пролонгували їх захисну дію. 

Успіх, якого досягли ці дослідження і запропонований метод дозволив замінити 

попередні методики захисту груш що базувалися на застосуванні антибіотику 

стрептоміцину [135]. 

Флегерті використовував 4 різні бактеріофаги для успішного контролю 

бактеріальної плямистості томатів (Solanum lycopersicum L), викликаних двома 

штамами X. campestris pv. vesicatoria в умовах відкритого та захищеного ґрунту 

[136]. Подальші дослідження в цій галузі Балога і Обрадовіча призвели до 

внесення опрацьованого методу як обов’язкового в контролі бактеріальної 

плямистості томатів на території Флориди і створення препарату «AgriPhage» 

[137]. 
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На даний момент існує 2 відомих комерційних препарати, що 

застосовуються для лікування бактеріозів рослин і які отримали офіційну 

ліцензію FDA. Перший використовують для попередження і лікування хвороб 

томатів, викликаних Xanthomonas campestris pv. campestris та Pseudomonas 

syringae pv. tomato – «AgriPhage» компанії OmnyLytics Inc. Другий – «AgriPhage 

CMМ» для лікування хвороб, спричинених Clavibacter michiganensis pv. 

michiganensis. Поява нових препаратів, аналогічних до них – питання часу. 

 

 

2.3. Проблеми, які виникають при створені фаготерапевтичних 

препаратів. 

 

Промислове виробництво будь-якого біологічного агенту потребує 

особливих підходів і дотримання техніки безпеки, особливо коли мова йде про 

створення виробництва бактеріофагів проти поширених на території України 

фітопатогенних бактерій. Біореатори накопичення представляють загрозу для 

довкілля у випадку аварійної ситуації.  

Недостатня вивченість вірусу і як наслідок – унеможливлення 

прогнозування його поведінки у довкіллі є головною проблемою при створенні 

препарату на основі цілісних, інфекційних вірусних часток. Використання будь-

якого вірусу є порушенням біологічної рівноваги між популяціями хазяїна та 

інфікуючого агента, тому перед залученням вірусовмісного препарату до 

польових випробувань необхідно з’ясувати біологічні особливості вірусу, на 

основі якого цей препарат створений. До таких особливостей належить  коло 

хазяїв, здатність встановлювати лізогенію, тривалість життєвого циклу, 

стійкість вірусу до інактивуючих чинників довкілля, зокрема УФ-опромінення, 

висихання, дії підвищених температур, важливою рисою є стабільність часток 

бактеріофагів у розчинах та специфічність умов зберігання [138]. Відповідно 

тільки ті віруси, які є стійкими до впливу більшості із цих чинників і не здатні 
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встановлювати лізогенію є перспективними кандидатами для застосування у 

фаготерапії фітобактеріозів.  

Бактеріофаги не чутливі до несприятливих чинників оточуючого 

середовища в тій мірі, в якій це необхідно для їх повноцінного виживання. 

Вони мають жорсткі білкові капсиди, стабільність яких різниться між 

родинами: представники родин Myoviridae та Siphoviridae менш стабільні у 

порівнянні із простими вірусами. Їх довгі хвостові відростки, життєво необхідні 

для відтворення, та ікосаедрична голівка, яка є вмістилищем геному, є 

прикадом поєднання вірусної частки із двома типами симетрії симетрії, що 

енергетично «невигідно»: хвостові відростки деградують швидше у порівнянні 

з ікосаедричними головками, їх стабільність залежить від йонів, що присутні у 

грунті/воді/соку рослин, чинників оточуючого середовища [139]. Все це 

призводить до скорочення часу інфекційної активності фагових часток у 

порівнянні з вірусами, що мають ікосаедричний тип симетрії (родини 

Cystoviridae, Leviviridae, Microviridae) або короткі хвостові відростки (родина 

Podoviridae).  

Фаги із ікосаедричним типом симетрії стабільні, вільна енергія ікосаедру 

на порядки менша від вільної енергії тубулярних структур, таким вірусам 

притаманне явище тривалого зберігання в ґрунті та на листі [140]. Фаги із 

спіральним типом симетрії (родина Inoviridae) найменш стабільні у складі 

препаратів, субодиниці їх капсиду стабілізовані за допомогою гідрофобних 

зв’язків, тому капсиди цих вірусів руйнуються під дією органічних розчинників 

на кшталт спиртів та альдегідів та неорганічних – хлороформу [139]. 

Для збереження інфекційності та цілісності фагів у ґрунті та колоїдних 

розчинах науковці пропонують використовувати різного роду носії, що здатні 

пролонгують період зберігання вірусів у різних середовищах. Носії необхідно 

підбирати із урахуванням особливостей будови бактеріофагів, носії можуть 

негативно впливати на мобільність вірусів у краплинно-рідинній фазі ґрунту, 

можуть утримувати на/у собі віруси, не даючи їм вивільнитись (іммобілізація 

бактеріофагів).  
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Серед таких сполук активно використовуються активоване вугілля, казеїн, 

камеді (гуарамова, ксантамова), лігнін-подібні речовини, мука. Ефективними 

себе показали носії на основі прежелатинізованої кукурузної муки (0,5 %), 

цукрози (0,5 %), касекрету (розчинного у воді полімеру казеїну) 0,25 % або 0,5 

% касекрету та 0,75 % цукрози. Ці розчини пролонгують персистенцію 

бактеріофагів у різних фазах від кількох годин до кількох діб. Використання 

подібних розчинів варто розглядати з точки зору можливого впливу носія на 

перебіг інфекції: деякі фітопатогенні бактерії можуть використовувати 

вуглеводні та білки у якості живильного субстрату, а це пришвидшить 

розмноження бактерій на рослинах-хазяях [141]. 

 У природних умовах фаги вільно існують у ґрунті без допоміжних 

іммобілізуючих та потенціюючих засобів, тому питання з носіями слід 

розглядати в контексті збереження фагів у лабораторних умовах та у вигляді 

готового препарату перед застосуванням. Відомі фагові препарати – 

«AgriPhage» та «AgriPhage-CMМ» не містять іммобілізуючих речовин і 

використовуються для лікування і профілактики фітобактеріозів як в умовах 

відкритого, так і захищеного ґрунту. Комерційна привабливість цих препаратів 

пов’язана із раціональним підбором стабільних і стійких до дії несприятливих 

факторів довкілля бактеріофагів і може розглядатися як «золотий стандарт» у 

розробці фагових препаратів для боротьби з фітобактеріозами. 

Таким чином, бактеріофаги є унікальними за прикладним потенціалом 

вірусами, які можна використовувати для боротьби із шкодочинними 

бактеріями. Зважаючи на поширеність і маловивченість бактеріофагів в 

агроценозах України а також на шкоду, яку завдають рослинництву їх бактерії-

хазяї, ми переконані, що наша Батьківщина має у розпоряджені всі необхідні 

ресурси для розробки і створення препаратів на основі бактеріофагів, має ринок 

збуту для таких препаратів і має достатній науково-практичний базис для 

створення технологічного виробництва препаратів на основі бактеріофагів.  
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РОЗДІЛ 3. ОБ’ЄКТИ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Об’єкти досліджень 

 

 

3.1.1. Віруси 

 

Ізоляти бактеріофагів, виділені із зразків рослин, що мали симптоми 

бактеріального ураження та були відібрані в агроценозах України. 

 

  

3.2. Культури бактерій та умови їх культивування 

 

У роботі застосовували культури фітопатогенних бактерій, що уражують 

томати звичайні і перець овочевий та є видами у складі родин 

Enterobacteriaceae й Pseudomonadaceae. Окрім представників вищезазначених 

родин у якості тест-культур для постановки різних реакцій використовували 

бактерії з родин Microbacteriaceae, Xanthomonadaceae, Acetobacteraceae.  

 

3.2.1. Штами бактерій та умови їх вирощування 

 

У роботі було використано штами фітопатогенних бактерій, отримані із 

Української колекції мікроорганізмів (УКМ) Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного: Clavibacter michiganensis sbsp. michiganensis 

штам (шт) УКМ Ас-1998 та Колекції мікроорганізмів ІМБІГ НАН України 

Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum УКМ шт В-1084Т, Pectobacterium 

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

1022, Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ шт В-1059. Для перевірки 

специфічності виділених ізолятів бактеріофагів, активних проти штаму 

Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ шт В-1022 застосовували інші види 
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псевдомонад, зокрема Pseudomonas syringae pv. syringae УКМ шт В-1022, 

Pseudomonas syringae pv. atrofaciens УКМ шт B-1013, Pseudomonas fluorescens 

УКМ шт B-20. 

Для культивування Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum УКМ шт В-

1084Т, Pectobacterium atrosepticum В-1098Т, Pseudomonas syringae pv. tomato 

УКМ шт В-1022, Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ шт В-1059 в 

рідкому живильному середовищі використовували літичне середовище (див. 

3.1.2.). Для підтримки вищезазначених штамів фітопатогенних бактерій 

використовували тверде літичне середовище та картопляно-декстрозне 

серидовище.  

Для культивування Clavibacter michiganensis sbsp. michiganensis шт УКМ 

Ас-1998 використовували рідке середовище Оканіші, для підтримання штаму 

використовували це ж саме середовище, але з додаванням агару (див. 3.1.2.)  

Культури бактерій культивували в термостаті за температури 27 °С 

протягом 2-6 діб. Для підтримання бактеріальних культур їх пересівали на нові 

поживні середовища раз на 14 діб.  

Під час виділення, культивування та проведення експериментів із 

бактеріофагами використовували 18 годинні культури бактерій Pectobacterium 

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

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

campestris pv. campestris УКМ шт В-1059 та 120 годинну культуру Clavibacter 

michiganensis sbsp. michiganensis шт УКМ Ас-1998. Для отримання таких 

культур відбирали клітини із окремої бактеріальної колонії на чашках 

Петрі/пробірках з скошеним щільним живильним середовищем, на яких 

культивувалася вихідна культура і переносили петлею у рідке живильне 

середовище та культивували в термостаті протягом 18 годин без аерації за 

температури 27 °С. Концентрація клітин отриманої тест-культури визначали за 

допомогою стандартів каламуті Макфарланда з використанням денситометра 

«Densi-La-Meter» (ErbaLachema, Республіка Чехія), робоча концентрація 

становила 108 КУО/мл, що відповідає стандарту МакФарлонда 0.5. При 
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отриманні тест-культур із концентрацією клітин понад 108 КУО/мл суспензію 

бактерій розбавляли методом дво- та десятикратних розведень до отримання 

суспензії, яка відповідає оптичній густині стандарту 0.5 за МакФарлондом.  

 

 

3.2.2. Живильні середовища для культивування бактерій 

  

У роботі були застосовані живильні середовища для культивування 

бактерій та вирощування асептичних рослин в умовах in vitro.  

Для культивування Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum УКМ шт В-

1084Т, Pectobacterium atrosepticum В-1098Т, Pseudomonas syringae pv. tomato 

УКМ шт В-1022, Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ шт В-1059 в 

рідкому живильному середовищі застосовували лізогенне середовище (г/л): 

бактотриптон – 10, дріжджовий екстракт – 5, NaCl – 10, pH=7,5 [142]. Це ж 

середовище використовували для отримання 12 годинних культур бактерій, 

необхідних для роботи із бактеріофагами. Для підтримання вищезазначених 

штамів фітопатогенних бактерій використовували щільне літичне середовище 

із додаванням агару (агар – 20) (див. вище) та щільне картопляно-декстрозне 

середовище (КДС: гомогенізована варена картопля – 200, декстроза – 20, агар – 

20, pH=5,6 [144]).  

Для культивування фітопатогенних актинобактерій Clavibacter 

michiganensis sbsp. michiganensis шт УКМ Ас-1998 використовували рідке 

середовище Оканіші (K2HPO4 – 2, MgSO4 – 0,5, дріжджовий екстракт – 4, 

пептон – 4, глюкоза – 10, рН=7,2) [143]. Для підтримання культури Clavibacter 

michiganensis sbsp. michiganensis шт УКМ Ас-1998 використовували щільне 

середовище Оканіші (див. вище) із додаванням агару (агар – 20). 

Для культивування культури бактерії Kamagateibacter intermedius 

(Gluconacetobacter intermedius) шт. IMBG 180 використовували рідке живильне 

середовище Шремма-Хестріна (глюкоза – 2, пептон – 0,5, дріжджовий екстракт 

– 0,5, Na2HPO4 -  0,27, лимонна кислота – 0,115, довести до рН=6,0 за 
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допомогою HCI або NaOH). При культивуванні вищезгаданої культури на 

щільному живильному середовищі до вищезгаданих компонентів додавали 

агар-агар (агар – 20) [155]. 

При виділенні культур фітопатогенних бактерій із уражених ними овочів 

та фруктів застосовували щільні живильні середовища. Дріжджово-декстрозне 

середовище із додаванням карбонату кальцію (ДДКС: декстроза – 20, 

дріжджовий екстракт – 10, CaCO3 – 20, агар – 20, pH=7.0) застосовували для 

культивування бактерій роду Xanthomonas; м’ясо-пептонний агар (MПA: 

пептон – 10, яєчний екстракт – 8, дріжджовий екстракт – 4, м’ясний екстракт – 

8, агар – 10, pH=6.8) застосовували для культивування ентеробактерій. 

Для визначення фізіолого-біохімічних ознак бактерій застосовували 

діагностичні середовища. Тест на цитохромоксидазу проводили в середовищі 

Хью-Лейфсона (головний розчин: пептон – 2, NaCl – 5, KH2PO4 – 0,3, агар – 3, 

бромтимоловий синій – 3 мл; розчин глюкози: глюкоза – 10, dH2O – 60 мл) 

[156]. Для тесту на здатність до розщеплення лактози (тест на β-

галактозидазидазну активність), застосовували ONPG-середовище (основа: 

триптон - 10, NaCl – 5; розчин О-нітрофеніл-β-D-галактопіранозиду, мг/15 мл 

dH2O: ONPG – 80, фосфатний буфер – 5 мл). Середовище зберігали за 

температури +4 °С, перед використанням витримували при кімнатній 

температурі до розчинення кристалів, фільтрували крізь бактеріальний фільтр 

(dпори=0,2 µм) [157].   

Здатність відновлювати нітрати до нітритів досліджували в нітратному 

бульйоні (м’яний екстракт - 3 г, пептон - 5 г, KNO3 - 2 г, 10 г агар-агар, 1 л Н2О, 

pH 7.0) з додаванням реактиву Грісса (г/л оцетової кислоти) розчин А: 

сульфаніламід – 8, оцетова кислота, 5N р-н; розчин Б: N-1-

нафтилетрилендіамин – 6; розчини А і Б перед використанням змішували у 

пропорції 1:1 і додавати в кожну пробірку по 0,1 мл) або реактивом Касаткіна 

(розчин A: 0.1% розчин риванолу в дистильованій воді; розчин В: 12% розчин 

HCl), до складу якого входять сульфаніламід та N-1-нафтилетрилендіамин.  
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Здатність розріджувати желатину визначали методом желатинових 

стовпчиків в м’ясо-пептонній желатині (МПЖ: 100 г желатини на 1 л м’ясо-

пептонного середовища (пептон – 10, NaCl – 5, м’ясний екстракт – 3, желатина 

– 10, агар – 20), довести рН до 7.0 за допомогою 10% розчину NaHCO3). 

Для вирощування асептичних рослин томатів сорту «Де Барао червоний» 

(Solanum lycopersicum L cult. “De Barao red”) in vitro застосовували 

безгормональне живильне середовище Мурашигі-Скуга (МС: розчин з 

макроелементами (мг/л): NH4NO3 – 1,65, CaCl2×2H2O – 440, MgSO4×7H2O – 370, 

KH2PO4 – 170, KNO3  – 1,9; середовище з мікроелементами: H3BO3 – 6,2, 

CoCl2×6H2O – 0,025, CuSO4×5H2O – 0,025, FeSO4×7H2O – 27,8, MnSO4×4H2O – 

22,3, KI – 0,83, Na2MoO4×2H2O – 0,25, ZnSO4×7H2O – 8,6, Na2EDTA×2H2O – 

37,2; вітамінізоване середовище: i-інозитол – 100, B3 – 0,5, B6 – 0,5, B1 – 0,1, 

гліцин – 2, едамін – 1 г, агар – 10 г, pH 5,8).  

При роботі з бактеріофагами бактерій Pectobacterium carotovorus pv. 

carotovorum, Pectobacterium arosepticum, Pseudomonas syringae pv. tomato, 

Xanthomonas campestris pv. campestris та титруванні фагів методом Граціа 

використовували  1,4% та 0,7% агар Міллера (пептон – 10, дріжджовий 

екстракт – 5, NaCl – 10, агар 14/7, рН=7.5). 

 

 

3.3. Розчини та буферні системи, використані в роботі 

 

Більшість розчинів застосовували для роботи з бактеріофагами. При 

виділенні бактеріофагів із зразків використовували фізіологічний розчин (г/л: 

NaCl – 8,58) та 1М натрій-фосфатний буфер (NaCl – 8, KCl – 0,2, 

Na2HPO4×7H2O – 1,44, KH2PO4 – 0,2 рН=7.2). При тривалому зберіганні 

бактеріофагів та під час ультрацентрифугування застосовували 1М тріс-

солянокислий буфер (HOCH2)3CNH2 – 121,14, HClконц – 3 мл, рН=7.0).  

http://en.wikipedia.org/wiki/I-Inositol
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Під час індукції профагів із культур фітопатогенних бактерій 

використовували водні розчини норфлоксацину (г/л: норфлоксацин – 0,4) та 

налідиксової кислоти (налідиксова кислота – 0,3). 

Задля проведення високошвидкісного центрифугування зразків 

бактеріофагів виготовляли водні розчини хлористого цезію (г/мл CsCl3 – 1,42; 

1,63). 

Для постановки гель-електрофорезу готували наступні буфери та 

середовища: концентрований розчин поліакриламіду (г/100 мл: акриламід – 

29,2, бісакриламід – 0,8); 1,4 М тріс-солянокислий буфер (HOCH2)3CNH2 – 17, 

HCl – до встановлення рН розчину на рівні 8.8); 0,5 М тріс-солянокислий буфер 

(HOCH2)3CNH2 – 6,04, HCl – до встановлення рН розчину на рівні 6.8); 10% 

розчин додецилсульфату натрію (C12H25SO4Na (SDS) – 10); 10% розчин 

персульфату амонію (NH4)2S2O8 (PSA) – 10); електродний буфер (г/л: 

(HOCH2)3CNH2 – 2,97, гліцин – 14,26, C12H25SO4Na – 0,99, рН=7.8); буфер 

зразку (0,5 М тріс-солянокислий буфер, рН=6.8 – 0,2 мл, гліцерин – 0,4 мл, 10% 

р-н SDS – 0,4 мл, 2β-меркаптоетанол – 0,028 мл, 1% бромтимоловий синій – 

0,01 мл); 14% розділяючий гель (1,4 М тріс-солянокислий буфер рН 8.8 – 3,4 

мл, 10% р-н SDS – 0,14 мл, 10% р-н PSA – 0,1, концентрований розчин 

поліакриламіду – 6,3 мл, TEMED – 15 мкл), 5% стартовий гель (0,5 М тріс-

солянокислий буфер, рН=6.8 – 1,25 мл, dH2O – 2,8 мл, 10% р-н SDS – 0,05 мл, 

10% р-н PSA – 0,05, концентрований розчин поліакриламіду – 0,85 мл, TEMED 

– 7 мкл) розчин для фарбування гелю (кумасі блакитний – 100 мл, метанол – 50 

мл, оцтова кислота – 10 мл, вода – 40 мл), розчин для відмивки гелю після 

фарбування – 7% р-н оцтової кислоти (мл/л: 98% оцтова кислота – 70).  

Під час виготовлення полімерних плівок для мідних сіточок, що 

застосовували в електронно-мікрокопічних дослідженнях, використовували 

0,1% розчин формвару в 99% хлороформі. Для контрастування нанесених на 

плівочки фагових часточок використовували 2% розчин уранілацетату 

(UO2(CH3COO)2). 
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3.4. Матеріали, реактиви та прилади, використані в роботі 

 

При проведенні досліджень використовували: 

- чашки Петрі склянні (ВАТ «Лазорь», Україна); 

- пробірки біологічні (14×120 мм) скляні (ПАТ «Склоприбор», Україна); 

- колби конічні, об’ємом 200-500 мл, колби тригорлі круглодонні, об’ємом 

1-2 л (ПАТ «Склоприбор», Україна); 

- піпетки скляні, об’ємом 1-2 мл (ПАТ «Склоприбор», Україна); 

- ступки фарфорові, діаметром 100 мм (ВАТ «Фарммедтех», Україна); 

- пробірки пластикові фірми «Eppendorf» на 1,5-2 мл («Eppendorf», 

Німеччина); 

- насадки пластикові для автоматичних піпетних дозаторів («Сфера сім», 

Україна); 

- автоматичні піпетні дозатори на 5 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл 

(«Eppendorf», Німеччина); 

- поліетиленгліколь 6000 (“Serva”, США);  

- сухе живильне середовище LB (“Sigma-Aldrich ”, США); 

- триптон порошкоподібний (“Sigma-Aldrich ”, США); 

- пептон порошкоподібний (“Sigma-Aldrich ”, США); 

- дріжджовий екстракт гранульований (“Sigma-Aldrich”, США); 

- кумасі блакитний R-250; N-n-нітрофенілфосфат (“Serva”, США); 

- додецилсульфат натрію (“Merk”, Німеччина); 

- набір маркерних білків для електрофорезу SM 0431 (“Fermentas”, США); 

- EDTA, гліцин, тріс; акриламід, бісакриламід (“Sigma-Aldrich ”, США); 

- неорганічні компоненти, зокрема солі металів (“Альфарус”, Україна; 

“Симбіас”, Україна); 

-  етанол (“Укрзооветромпостач”, Україна); 

-  хлороформ («Альфарус», Україна) 

-  тритон Х-100 - (“Sigma-Aldrich ”, США); 

 -    електронний мікроскоп JEОM 1400 (JEOL, Японія); 
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 -     світлові мікроскопи MICROmed XS-5520 та Biomed MS-1 ZOOM (ВАТ 

«Фарммедтех», РФ) 

-  низькошвидкісна центрифуга РС-6 та високошвидкісна центрифуга 

Beckman L5-50B («Beckman Coulter Inc», США); 

-      термостат ТВ-80-1 (ТОВ «Медкомплекс-АВК», РФ);  

-      сухожарова шафа ГПО-150 (ТОВ «НПП-Укрорсинтез», Україна) 

-      ламінарний бокс ЛБ-1 (ТОВ «Проінтех», РФ); 

     -      шафа сушильна СШУ («Вектор», РФ); 

-      денситометр Densi-La-Meter («ErbaLachema», Чехія); 

-      мікробіологічний аналізатор VITEC-2 («BioMerieux», Франція). 

 

 

3.5. Виділення бактеріофагів із зразків уражених овочів та умови 

роботи з ними 

 

 

3.5.1. Методи виділення бактеріофагів 

 

Бактеріофаги виділяли із зразків овочів, які було відібрано в агроценозах 

різних областей України (Київської, Сумської, Кіровоградської, Черкаської, 

Херсонської) протягом літньої вегетації та осінньо-зимового періоду зберігання 

овочів. Овочі для дослідження відбирали за наявністю симптомів 

бактеріального ураження, а саме: локальних та системних м’яких бурих гнилей, 

некрозів бульб, коренів, виділення ексудату з плодів. Упродовж першого етапу 

дослідження відібрано 360 зразків уражених овочів, другого – 100, третього – 

38. Бактеріофаги виділяли прямим методом та методом збагачення.  

Окрім уражених овочів з агроценозів перерахованих вище областей 

відбирали зразки грунту. Особливу увагу приділяли зразкам грутну, що були 

відібрані з коріння бур’янів. Отримані зразки транспортували до лабораторії 
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кафедри вірусулогіїї ННЦ «Інститут біології» в стерильній тарі, після чого з 

них проводили виділення бактеріофагів прямим методом. 

Для безпосереднього виділення вірусів зразки овочів нарізали на шматки 

вашлю 5 г і заливали стерильним фізіологічним розчином (див. 3.1.3) або 

натрій-фосфатним буфером у співвідношені (m/v) 1:4 [145]. Отриману суміш 

гомогенізували, фільтрували крізь марлю. Отриманий гомогенат проціджували 

у пробірки для низькошвидкісного центрифугування і центрифугували у 

режимі 5000 об/хв протягом 25 хв за 5 °C у центрифузі. Отриману надосадову 

рідину відбирали, додавали 3 мл 98% хлороформу для запобігання 

контамінації.  

При виділенні бактеріофагів методом збагачення [146] зони м’якої 

мацерації рослинних тканин на поверхні уражених овочів промивали 

стерильною дистильованою водою, обробляли 75% р-м етилового спирту, після 

чого розрізали кутикулу і переносили частину вмісту зони ураження в пробірку 

із рідким літичним середовищем (див. 3.1.2). Пробірки залишали в термостаті 

за температури 27 °С упродовж 48 годин, протягом яких концентрація 

бактеріофагів збільшувалася завдяки лізису бактерій, що розвивалися в 

середовищі.  

Далі поживне середовище із видимими ознаками росту бактерій 

центрифугували у режимі 5000 об/хв протягом 20 хв для осадження 

бактеріальних клітин та залишків рослинних тканин. Отриману надосадову 

рідину відбирали в пробірки та додавали 5 мл 99 % хлороформу для 

запобігання контамінації та екстракції органічних залишків. 

Отриману після центрифугування надосадову рідину висівали на газони 

тест-культур бактерій методом подвійних агарових шарів для детекції 

специфічних до цільової культури бактеріофагів. У пробірку із охолодженим до 

температури 40 °С верхнім агаром Міллера (див. 3.1.2) додавали 200 мкл 18 

годинну тест-культуру фітопатогенних бактерій (Pectobacterium carotovorus pv. 

carotovorum В-1084Т та Pectobacterium atrosepticum УКМ В-1098Т, Pseudomonas 

syringae pv. tomato УКМ В-1022, Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ В-
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1059) або 350 мкл п’ятиденної культури Clavibacter michiganensis pv. 

michiganensis УКМ Ас-629Т та 1 мл отриманого після низькошвидкісного 

центрифугування зразку бактеріофагу.  

Якщо на газоні тест-культури спостерігали утворення поодиноких 

негативних колоній їх морфологічні особливості описували, а бляшки 

сколювали й переносили у стерильні пробірки «Eppendorf» із фізіологічним 

розчином хлориду натрію (1 мл). Після 12 годинної інкубації за температури 4 

°С бактеріофаги титрували до 106 БУО/мл і висівали на чашки Петрі за методом 

Граціа на тест-культуру, з якої вірус був виділений першопочатково. Виділення 

чистих ліній фагів здійснювали після щонайменше 5 кратного пересівання 

вірусів з окремої поодинокої негативної колонії [145]. 

Усі виділені ізоляти бактеріофагів отримували назви за культурами 

бактерій, проти яких вони виявляли активність. За відсутності чітких 

рекомендацій щодо номенклатури бактеріофагів на рівні природних ізолятів, 

ізоляти бактеріофагів, що були активними проти Pseudomonas syringae pv. 

tomato УКМ шт В-1022 називали «PS» від перших літер латинської назви 

бактерії-хазяїна - Pseudomonas syringae або «φΨ» (грецька літера «φ» (phi) від 

«phage» - «фаг», та «Ψ» (psy) від «Pseudomonas syringae» з порядковим 

номером виділеного ізоляту. Так, ізолят бактеріофагу φΨ 1 є першим виділеним 

ізолятом, активним проти культури Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ шт 

В-1022, φΨ 2 – другим і тд. Для назв ізолятів бактеріофагів, що були активними 

проти інших культур бактерій використовували грецьку літеру «φ» та перші 

літери латинської біномінальної назви виду бактерії-хазяїна, так, бактеріофаги, 

що лізували газон природної культури Proteus mirabilis називали φPrm 1, 2, 

активні проти Enterobacter cloacae – φEco 1, 2 і тд. 
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3.5.2. Методи накопичення бактеріофагів 

 

 

Для накопичення вірусів використовували методи культивування бактерій-

хазяїв на щільних та рідких живильних середовищах.  

При накопиченні вірусів на щільному живильному середовищі методом 

змивного лізису чисті лінії бактеріофагів концентрацією 105-106 БУО/мл 

висівали на чашки Петрі з підготовленою бактеріальною тест-культурою 

методом подвійних агарових шарів. За суцільного лізису газону бактеріальної 

тест-культури чашки заливали 15 мл фізіологічного розчину NaCl (див. 3.1.3) і 

ставили у холодильник на 12 годин за температури 4 °С. Після цього 

фізіологічний розчин NaCl, у який протягом 12 годин дифундували 

бактеріофаги з лізованої бактеріальної тест-культури, зливали у центрифужні 

пробірки, за потреби у пробірки знімали верхній шар 0,7 % агару Міллера (див. 

3.1.2) і центрифугували у режимі 5000 об/хв протягом 15 хв. Після цього 

надосадову рідину збирали, пропускали крізь бактеріальний фільтр з діаметром 

пори 0,2 µм і зберігали за температури 4 °С.    

При накопиченні вірусів методом аерації у стерильні тригорлі колби 

вносили 150-200 мл рідкого живильного літичного середовища, в яке додавали 

суспензію клітин тест-культури фітопатогенної бактерії, отриманої після 18 

годин культивування на щільному літичному середовищі або КДС (див. 3.1.1). 

Інокульоване живильне середовище культивували за температури 27 °С 3-4 

години для збільшення концентрації клітин бактерій до 109-1010 КУО/мл. Із 

газону тест-культури бактерії-хазяїна досліджуваного бактеріофагу сколювали 

1-3 негативні колонії і вносили до аераційної колби, за відсутності газону із 

негативними колоніями додавали 0,5 мл чистої лінії бактеріофага. 

Культивування проводили протягом 16-18 годин за температури 27 °С. 

Накопичення вважали вдалим за умови відсутності видимого росту тест-

культури в культуральній рідині. Після культивування фаголізати відбирали і 

піддавали диференційному центрифугуванню (5000 об/хв. 20 хв., 37000 об/хв. 



64 
 

120 хв.). Осади, отримані після ВШЦ ресуспендували в 200 мкл стерильного 

фізіологічного розчину NaCl і зберігали за температури 4 °С [146]. 

 

 

3.5.3. Визначення активності досліджуваних бактеріофагів 

 

Активність виділених бактеріофагів визначають за властивістю викликати 

лізис бактеріальної тест-культури в рідких (метод Апельмана) або щільних 

(метод Граціа) живильних середовищах і чисельно виражають ступенем 

максимального розведення, в якому досліджувані фаги проявляють свою 

літичну дію.  

До 2,5 мл. розплавленого та охолодженого до температури 40 °С 0,7 % 

агару Міллера додавали 0,2 мл бактеріальної тест-культури у концентрації 108 

КУО/мл та 1 мл бактеріофагу, попередньо розведеного фізіологічним розчином 

NaCl. Вміст пробірки ретельно перемішували і виливали у чашки Петрі на 

нижній агар, давали застигнути вехньому шару та інкубували за температури 27 

оС упродовж 12-16 годин. Після цього здійснювали підрахунок негативних 

колоній на газонах тест-культур.  Для статистичної достовірності кожен дослід 

проводили в трьох повторностях [147]. 

При роботі зі штамом актинобактерії Clavibacter michiganensis pv. 

michiganensis УКМ Ас-1998 агар Міллера заміщували на щільне живильне 

середовище Оканіші з різним вмістом агару (2 % і 0,7 %).  

 

 

3.5.4. Визначення тривалості життєвого циклу виділених 

ізолятів бактеріофагів 

 

Швидкість з якою бактеріофаги лізують клітини бактерій-хазяїв є вагомим 

критерієм оцінки перспективності бактеріофагів у якості фаготерапевтичних 

агентів.  
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Визначення тривалості життєвого циклу природних ізолятів бактеріофагів 

проводили методом С. Лурії. Суспензію бактеріофагів у відомій концентрації – 

107 БУО/мл титрували до отримання суспензії із концентрацією 50 БУО/мл. 

Отриману фагову суспензію (0,5 мл) додавали до 18 годинної тест-культури 

бактерій (4,5 мл), що мала концентраціє 108 КУО/мл. Після цього бактеріальну 

культуру, інокульовану бактеріофагами, ретельно перемішували і інкубували в 

термостаті за температури 27 ºС протягом 20 хв. Через 20 хвилин інокульовану 

бактеріофагами тест-культуру висівали на тверде живильне середовище з 

інтервалом 2 хв впродовж 40 хв методом агарових шарів (див. 3.2.3), додаючи в 

розріджений верхній агар Міллера 0,2 мл інокульованої бактеріофагами тест-

культури.  

Проміжок часу, впродовж якого фіксували утворення на газоні 1-2 

негативних колоній вважали часом екліпс-фази. Коли кількість негативних 

колоній раптово зростала, проміжок часу коли це відбувалося, фіксували. Цей 

проміжок часу і є тривалістю життєвого циклу бактеріофагу. 

Кількість негативних колоній, які утворюються на газоні після завершення 

екліпс-фази відповідає кількості фагових часток, які виходять із бактеріальних 

клітин після їх лізису.  

 

 

3.5.5. Встановлення частоти виникнення резистентних 

форм бактерій за впливу вірусів 

 

Встановлення частоти винекнення резистентних форм бактерій до 

досліджуваних бактеріофагів проводили для з’ясування можливості 

використання бактеріофагів у якості агентів фаготерапії. 

Простим методом урахування кількості резистентних форм (КРФ) бактерій 

до бактеріофагів є висів культурального середовища, в якому відбувалося 

накопичення вірусу на щільне живильне середовище з подальшим обрахунком 

кількості утворених бактеріальних колоній на цьому середовищі. Кількість 
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колоній порівнювали з кількістю бактеріальних клітин у культуральній рідині, 

вирахувану за допомогою денситометра та стандартів каламуті Макфарлона. 

До тригорлої колби вносили 300 мл рідкого літичного середовища і 

додавали 20 мл 18 годинної тест-культури бактерії у концентрації 108 КУО/мл. 

Бактеріальні клітини культивували упродовж 4 годин з аерацією за температури 

27 °С, після чого визначали концентрацію бактерій за стандартами каламуті 

Макфарлона. До колби вносили 1 мл чистої лінії фагу у концентрації 106 

БУО/мл і продовжували культивування іще 12 годин. Через 12 годин 1 мл 

культурального середовища відбирали і титрували методом 10-ти кратних 

розведень до 10-9 і висівали на агар Міллера методом агарових шарів (див. 

3.2.3) і інкубували за температури 27 °С впродовж 16 годин. Далі 

підраховували кількість бактеріальних колоній, що утворилися на живильному 

середовищі і вираховували відносну частоту появи резистентних форм бактерій 

[148] до бактеріофагів, виходячи з першопочаткової концентрації бактерій (сП) 

та кількості резистентних форм бактерій в найбільшому розведенні (сР), звідси:  

Δс= сР/сПх100%. 

 

 

3.5.6. Індукція профагів з лізогенізованих культур бактерій 

 

Для індукції профагів використовували методи, що базуються на 

використанні біологічних та фізичних чинників. Серед біологічних чинників 

слід зазначити речовини хінолонової та фторхінолонової природи, що блокують 

топоізомеразу ІІ: налідиксова кислота, норфлоксацин. Вони сприяють активації 

стресових σ-фаторів, що в свою чергу є активаторами та енхансерами генів 

профагів. Схожий вплив має УФ-опромінення, як фізичний стресовий чинник. 

За літературними даними саме ці індуктори дозволяють отримати фагові 

частинки після обробки тест-культур [150]. 

За фізичної індукції профагів тест-культуру бактерій висівали суцільним 

газоном на поверхню поживного середовища КДС (див. 3.1.2). Після 
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формування газону культуру опромінювали за допомогою УФ-лампи і 

опромінювали упродовж 5 хв за потужності опромінення 760 ергів/см2. Після 

опромінення бактерії змивали з поверхні живильного середовища за допомогою 

фізіологічного розчину NaCl і ставили в термостат на 2 год за температури 27 

°С. Упродовж цього часу індуковані профаги залишали бактеріальний геном, 

самовідтворювалися і залишали бактеріальні клітини шляхом лізису. Отриману 

суспензію бактеріальних клітин піддавали диференційному центрифугуванню у 

режимах 5000 об/хв протягом 20 хв, далі отриману надосадову рідину 

центрифугували у режимі 37000 об/хв протягом 2 год. Отримані після 

високошвмдкісного центрифугування осади ресуспендували у тріс-

солянокислому буфері (див. 3.1.3) та досліджували за допомогою ТЕМ на 

наявність бактерицинів та фагів [149]. 

За біологічної індукції профагів виготовляли розчини налідиксової 

кислоти (300 мкг/мл) і норфлоксацину (400 мкг/мл, див. 3.1.3). У тригорлі 

колби вносили 300 мл літичного середовища, додавали суспензію 18 тест-

культури досліджуваного штаму фітопатогенної бактерії і культивували в 

термостаті за температури 27 °С протягом 4-6 годин для збільшення кількості 

бактеріальних клітин до 109-1010 КУО/мл. Після цього до культурального 

середовища, інокульованого бактеріями, додавали 5 мл розчину антибіотика-

індуктора і культивували в термостаті за вищезгаданих умов іще 16 годин. 

Отриману культуральну рідину центрифугували у режимах, які зазначені для 

виявлення бактерицинів та фагів за фізичної індукції [150]. 

У якості контролю дії індукторів використовували 72 годинну культуру 

бактерії Kamagateibacter intermedius шт. IMBG 180, яку культивували в 

середовищі HS (див. 3.1.2) із додаванням норфлоксацину або налідиксової 

кислоти. За позитивної дії індукторів у рідкому живильному середовищі HS 

виявляли бактерицини та вірус-подібні часточки сферичної форми після 12 

годин культивування. 
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3.5.7. Метод диференційного центрифугування 

 

Диференційне центрифугування використовували для отримання 

концентрованих зразків. 

Перший раунд центрифугування здійснювали за температури 5 °С 

протягом 20 хв у режимі 5000 об/хв. Отриману надосадову рідину піддавали 

високошвидкісному центрифугуванню у режимі 37000 об/хв протягом 2 годин 

на центрифузі УЦП-65, ротор РКС-50, 100000 g. Супернатант зливали у 

флакони, осад, що утворився, ресуспендували у стерильному фізіологічному 

розчині NaCl (200 мкл). Далі зконцентровану суспензію бактеріофагів 

переносили у стерильні пробірки і зберігали за температури 2 °С.  

Для очищення віріонів бактеріофагів здійснювали центрифугування у 

градієні густини CsCl (див. 3.1.3). Градієнт готували безпосередньо перед 

центрифугуванням. Суспензію фага об`ємом 0,6 мл наносили на градієнт і 

центрифугували у режимі 35000 об/хв упродовж 4 години за температури 10 °С. 

Отримані після диференційного центрифугування зразки використовували для 

проведення електрофорезу [151]. 

 

 

3.5.8. Визначення молекулярної маси капсидних білків вірусів  

 

Для вивчення білкового складу капсидів бактеріофагів використовували 

метод електрофорезу білків за Леммлі [151]. Електрофорез білків проводили із 

застосуванням приладу для електрофорезу «Хійу Каллур», Латвія. Блок 

живлення – ПЕФА-1.  

На першому етапі готували камеру, стартовий та розділяючий гелі, зразки. 

Камеру для електрофорезу знежирили ефіром та етиловим спиртом (96%) і 

зібрали. Приготували та залили розділяючий гель (див. 3.1.3) на 2 см нижче 

верхнього краю скляної пластинки, після чого нашарували ізобутанол, 

насичений водою для рівномірної полімеризації поверхні гелю. Після 
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полімеризації ізобутанол видаляли, гель промивали дистильованою водою. Далі 

готували і заливали стартовий гель, вставили гребінку для утворення лунок.   

Готували зразки для електрофорезу, для цього у конічні пробірки додавали 

досліджуваний матеріал та маркерні білки (30 мкл), потім додавали 10 мкл 

буферу зразку та інкубували їх при 100 °С на водяній бані упродовж 3 хвилин. 

Для визначення маси досліджуваних білків використовували набір маркерів 

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

США) з наступними молекулярними масами: ß-галактозидаза – 116,0 кДа, 

альбумін – 66,2 кДа, овальбумін – 45,0 кДа, лактатдегідрогеназа – 35,0 кДа, RE-

аза Bsp981 – 25,0 кДа, ß -лактоглобулін – 18,4 кДа, лізоцим –14,4 кДа. 

У лунки в стартовому гелі вносили по 40 мкл зразку, в окрему лунку 

додавали маркерні білки зазначеного вище виробництва. Підключали прилад до 

джерела струму та встановлювали режим 40 мА на 60 хв. Фарбування гелю 

здійснювали протягом ночі водним розчином кумасі блакитного R-250 

(”Sigma“, США), що складався з 0,1% кумасі блакитного R-250, 50% метанолу, 

10% оцтової кислоти і 40% Н2О. 

Гель після фарбування відмивали водним розчином 7%-ої оцтової кислоти.  

Отримані гелі сканували, дані про молекулярні маси отримували шляхом 

комп’ютерної обробки результатів та побудови калібрувальних графіків в 

пакеті програм «Office Exсel». 

 

 

3.5.9. Метод трансмісійної електронної мікроскопії 

 

Виготовляли сіточки-підкладинки на основі міді. На сіточки наносили 

плівку на основі 0,1 % розчину формвару (див. 3.1.3), препарати виготовляли 

методом флотації, занурюючи готову сіточку-підкладинку у зразок із 

досліджуваним ізолятом бактеріофагів на 2 хв. У якості контрастеру 

використовували 2 % розчин уранілацетату натрію на воді, сіточку з нанесеним 

зразком витримували в контрастері 30 с. Після контрастування залишки 
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контрастера забирали за допомогою стерильного фільтрувального паперу, 

сіточки-підкладинки просушували впродовж 16 годин, після чого проводили 

електронно-мікроскопічні дослідження бактеріофагів використовуючи 

трансмісійний електронний мікроскоп JEOL-1400 [152] на базі Лабораторії 

біофізичних методів досліджень при Інституті мікробіології і вірусології ім. 

Д.К. Заболотного НАН України. 

 

 

3.5.10. Перевірка антибактеріальної активності 

бактеріофагів в умовах in vitro та in vivo  

 

Для перевірки 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 (див. 3.1.3). Схема 

експерименту є модифікацією дослідів Тцонг-те Куо [131]. В експерименті було 

залучено 51 рослину. В розріджене живильне середовище MS додавали ізоляти 

фагів, активні проти збудника бактеріальної крапчастості томату (Pseudomonas 

syringae pv. tomato УКМ В-1022). Концентрація вірусів при інокуляції 

середовища складала 107 БУО/мл. Після внесення вірусів до живильного 

середовища вносили суспензію бактерій у концентрації 109 КУО/мл. У застигле 

щільне живильне середовища висаджували асептичні рослини (n=21) і 

вирощували їх в умовах оранжереї за температури 24 °С, інсоляція тривала 

впродовж 14 годин. Другу групу рослин висаджували в живильне середовище 

без додавання бактеріофагів, після чого рослини і середовище інокулювали 

суспензією бактеріальної тест-культури в концентрації 109 КУО/мл. Третю 

групу рослин висаджували на живильне середовище, після чого рослини 

інокульовали тест-культурою фітопатогенних бактерій у концентрації 109 

КУО/мл, обробку суспензією бактеріофагів у концентрації 107 БУО/мл 

проводили через одну годину після інокуляції бактеріальними клітинами. 
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Контрольну групу рослин обробляли стерильним гіпотонічним фізіологічним 

розчином NaCl. 

Тривалість експерименту складала 3 тижні, фіксуючи зміни в 

фізіологічному стані рослин, живильному середовищі. 

Для перевірки активності фагів в умовах in vivo використовували рослини 

томату сорту «Де Барао червоний». Насіння рослин-індикаторів попередньо 

знезаразили за допомогою 0,5% розчину перманганату калію і пророщували в 

термостаті за температури 27 °С протягом 72 год.  При появі паростків насіння 

висаджували у підготовлену грунтосуміш («Універсальний грунт» ТОВ 

«Мехедово») у контейнери з розрахунку 1 рослина/контейнер. Через 3 тижні 

розсаду на стадії 4 справжніх листків уражували суспензією тест-культури 

фітопатогенної бактерії Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ В-1022  

концентрацією 108 КУО/мл, після чого інокульовані рослини обробляли 

ізолятами бактеріофагів у концентрації 107 БУО/мл. Загалом сформовано 6 груп 

рослин по 25 шт у кожній групі. У контрольній групі рослин –  15 шт. 

Експеримент є модифікацією дослідів А. Заккарді [132]. 

Рослини першої групи обприскували і поливали суспензією тест-культури 

фітопатогенних бактерій у концентрації 108 КУО/мл без додавання 

бактеріофагів. Рослини другої групи поливали і обприскували суспензіями 

фагів і бактерій одночасно. У третю групу входили рослини, що були 

обприскані суспензією бактерій, а через 24 год – суспензією бактеріофагів. До 

четвертої групи увійшли рослини, що були інокульовані суспензією бактерій, 

обробку фагами здійснили через 72 год після інокуляції бактеріями. Рослини 

п’ятої експериментальної групи були інокульовані суспензією бактерій, 

обробку фагами проводили через 120 год після обробки бактеріями. Рослини із 

шостої експериментальної групи інокулювали суспензією бактеріофагів за 24 г 

до обробки суспензією бактерій. Контрольну групу рослин обприскували 

гіпотонічним фізіологічним розчином. 

Після інокуляції рослини вирощували в оранжереї за температури 24 °С та 

90 % вологості повітря. Тривалість експерименту складала 30 діб. 
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Здатність ізолятів фагів, специфічних до культури Serratia marcescens, 

попереджати розвиток фітобактеріозів, спричинених бактеріями на цибулі 

ріпчастій (Allium cepa L). Експеримент проводили на лусках цибулі «Глобус» 

(Allium cepa L cult. “Glob”). Групу лусок у кількості 15 інокулювали 18 

годинною тест-культурою бактерії Serratia marcescens. Інші групи лусок (3 по 

15 рослин) уражували бактеріями, після чого обприскували суспензіями фагів 

CSm1, CSm2, PpSm у концентрації 108 БУО/мл. Контрольну групу з 10 лусочок 

інокулювали стерильною дстильованою водою. Чашки Петрі із лусочками 

інкубували в термостаті за температури 27 °С та 100 % вологості впродовж 21 

доби. 

 

 

3.5.11. Вивчення чутливості досліджуваних бактеріофагів 

до інактивування 

 

Для визначення впливу температури на інактивування бактеріофагів 

використовували пробірки однакового діаметру. В дослідну пробірку вносили 

4,5 мл фізіологічного розчину NaCl та 0,5 мл бактеріофагу і витримували її в на 

водяній бані за температури 40° С, 50° С та 60° С протягом 10 хв. Через кожний 

період часу із пробірки брал проби по 0,1 мл, які швидко розводили в фіз. 

розчині та титрували методом десятикратних розведень, після чого висівали на 

щільне літичне середовище. Визначали відсоток активного фагів, порівняно із 

контролем, яким слугували віруси, що тримали за кімнатної температури. 

Враховували, що температура інактивування бактеріофагів підпорядковується 

кінетиці реакцій першого порядку, визначали константу швидкості 

інактивування бактеріофагів згідно формули за методикою А. Тихоненко [153]. 

При довлідженні інактивування бактеріофагів сечовиною використовували 

з 8 М розчин сечовини. Змішували рівні об’єми розчину сечовини та суспензії 

бактеріофагів у концентрації 107 БУО/мл, після чого суміш інкубували в 

термостаті за температури 27 °С упродовж 20 хв. Після інкубації зразки 
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відбирали і титрували методом подвійних агарових шарів. Визначали відсоток 

активного фагу і константу швидкості інактивації за формулою, наведеною 

вище. 

Осмотичний шок призводить до руйнування капсидів бактеріофагів 

шляхом раптового зростання осмотичного потенціалу в голівці внаслідок 

перенесенням вірусних часточок із гіпертонічного в ізотонічний розчин NaCl. 

Для цього виготовляли 4, 3, 2 та 1 М розчини NaCl. У пробірки налили по 4,5 

мл кожного розчину і додали 0,5 мл чистої лінії досліджуваного бактеріофагу у 

концентрації 107 БУО/мл. Суспензію фагів перемішували та інкубували за 

температури 27 °С протягом 15 хв. Після цього аліквоту отриманого зразку (0,5 

мл) переноси в іншу пробірку з 4,5 мл фізіологічного розчину і титрували 

методом десятикратних розведень, після чого висівали на газон тест-культури 

бактерії. Визначали відсоток активного фагу і константу швидкості інактивації 

за формулою, наведеною вище. 

 

 

3.6. Виділення природних культур бактерій та їхня ідентифікація 

 

Виділення природних культур бактерій проводили впродовж третього 

етапу досліджень. Усього було виділено 38 ізолятів бактерій із зразків томатів 

та перців овочевих. Всі виділені ізоляти позначали латинськими цифрами (І-

XXXVIII). Про розділені бактеріальних консорціумів на окремі культури до 

лабораторної назви культури додавали маленьку латинську літеру. Так, 

культури ІІ-а, ІІ-b, II-c, II-d – це чотири культури бактерій, які були отримані 

після розділення консорціуму ізоляту бактерії ІІ. Після ідентифікації культур до 

видів лабораторну назву замінювали на біномінальну назву.  

Для виділення фітопатогенних бактерій плоди томатів та перцю овочевого 

омивали та знезаражували за допомогою 72 % розчином етилового спирту. Далі 

кутикули розрізали і вміст бурих зон загнивань висівали методом 

виснажувального штриха на щільні живильні середовища – ДДКС, МПА, ЛС, 
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КДС і поміщали на 96 год у термостат за температури 27 °С. Якщо на щільних 

живильних середовищах увторювалися одиничні колонії їх пересівали на 

скошену агаризовану поверхню, застосовуючи середовища ЛС і КДС [154] для 

подальших дослідженнь і отримання чистих культур бактерій. Якщо утворені 

колонії зливалися, їх  виокремлювали і титрували методом десятикратних 

розведень до отримання суспензії, яка містила 5 КУО/мл і 50 КУО/мл, після 

чого культури знову пересівали на щільні живильні середовища до утворення 

одиничних колоній з однаковими морфологічними характеристиками. 

Виділення чистих культур бактерій вважали успішним після семикратного 

пересівання культури з одиничної колонії і формуванням колоній з такими ж 

морфологічними характеристиками, якими володіла вихідна культура 

фітопатогенних бактерій.  

 

 

3.6.1. Визначення культурально-морфологічних ознак 

виділених культур бактерій 

 

Виділені із зразків уражених овочів бактерії культивували в термостатах за 

різних температур – 4 ºС, 18 ºС, 24 ºС, 28 ºС, 37 ºС, 42 ºС для визначення 

оптимальної температури росту бактерій. Через 72 години бактеріальну 

культуру змивали, концентрацію бактеріальних клітин після культивування 

визначали за допомогою денситометра Densi-La-Meter (ErbaLachema, 

Республіка Чехія). Оптимальною температурою культивування вважали таке 

значення, за якої бактеріальні культури утворювали суспензію з найбільшою 

оптичною густиною. 

Для визначення типу клітинної стінки виділених природних культур 

бактерій використовували метод Грама у модифікації Калини. Предметне 

скельце знежирювали милом, тримаючи скельце з боків, після чого мило 

стирали. В центр скельця наносили краплину фізіологічного розчину, після 

чого із чашки Петрі або пробірки з бактеріальним газоном петлею переносили 
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частину бактеріальної колонії і розтирали її по краплині, утворюючи мазок. 

Утворений мазок фіксували за допопомгою жару: кілька разів скельце 

проносили над пальником до висушування мазку. На фіксований мазок 

наносили один із основних барвників – кристалічний фіолетовий (1% розчин) і 

витримували 1 хв, після чого фарбу зливаюли, а мазок заливали йодним 

розчином Грама (КІ×Н2О у співвідношенні 2:1) і залишали на 1-2 хв до 

почорніння мазку. Потім розчин зливали, мазок промивали 96% етиловим 

спиртом до знебарвлення, після чого скельце і мазок промивали дистильованою 

водою впродовж 2 хв. Після промивання зразок заливали розчином сафраніну 

або фуксину (0,25%) і витримували іще 1 хв. Скельце востаннє промивали 

водою, висушували і продивлялися під світловим мікроскопом (MICROmed 

XS5520) з додаванням імерсійного масла.  

Грам-позитивні бактерії не здатні утримувати барвник кристалічний 

фіолетовий і тому забарвлювалися фуксином у рожевий та малиновий кольори, 

грам-позитивні – у фіолетовий [158].  

Для дослідження морфологічних особливостей колоній природних культур 

їх титрували до 5 БУО/мл і висівали на щільне живильне середовище КДС, 

після чого інкубували в термостаті за температури 27 ºС впродовж 72 годин 

[155]. Бактеріальні колонії, що увторилися на живильному середовищі, 

досліджували за допомогою бінокулярного мікроскопу (Biomed MS-1 ZOOM), 

описуючи морфологічні особливості за такими параметрами, як розмір колонії 

(велика, середня, дрібна), її колір, край (рівний, розірваний), поверхня 

(гладенька, шорстка), профіль. Колонії з однаковими морфологічними 

особливостями виокремлювали, пересівали і за умови що морфологічні 

особливості колоній не змінювалися навіть після 5 пересівання на свіже 

живильне середовище отримані природні кульури бактерій вважали чистим, 

після чого культури знову фарбували за Грамом і проводили тест на визначення 

цитохромоксидазної активнсоті (OF-тест). 
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3.6.2. Дослідження фізіолого-біохімічних характеристик 

виділених культур бактерій 

 

Для з’ясування систематично значимих ознак виділених культур бактерій 

використовували як спеціалізовані середовища, так і тест-системи «ENTERO-

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

Визначення цитохромоксидазної активності виділених ізолятів бактерій 

проводили в середовищі Хью-Лейфсона (див. 3.1.2) [156]. На кожний ізолят 

бактерії брали 2 пробірки, в кожну з них наливали по 3 мл середовища і коли 

воно застигало вносили досліджувану культуру методом уколу в середовище. 

В одну з пробірок наливали стерильне вазелінове масло щоб воно покрило 

поверхню і утворило плівку товщиною 3-5 мм для створення анаеробних умов 

культивування бактерій. Якщо досліджувана бактеріальна культура була здатна 

ферментувати глюкозу в анаеробних і аеробних умовах, забарвлення 

середовища змінювалося із блакитно-бірюзового на жовте або помаранчеве за 

рахунок виділення у результаті метаболізму культури бактерій кислоти, а сама 

культура була факультативно-анаеробною. Якщо культура була облігатно-

анаеробною, то забарвлення середовища змінювалося тільки у пробірці із 

вазеліновим маслом, якщо облігатно-аеробною – у пробірці без вазелінового 

масла. За умов що культури бактерій не мали здатності засвоювати глюкозу 

колір середовища не змінювався, в окремих випадках ставав синім вгорі, що 

свідчило про початок утилізації пептону і появу аміногруп в середовищі. 

Результати тесту враховували через 48 годин. 

Під час ідентифікації бактерій родини Enterobacteriaceae проводили 

визначення здатності синтезувати β-галактозидазидазну. Фермент розщеплює 

лактозу на глюкозу та галактозу. Для проведення тесту використовували 

ONPG-середовище (див. 3.1.2). Пробірки з ONPG-середовищем інокулювали 

виділеними природними культурами фітопатогенних бактерій. У якості 

контролю використовували не інокульоване серидовище. Посіви культивували 

за температури 27 °С протягом 48 годин. За позитивного результату 
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експерименту колір середовища змінювався на яскраво-жовтий внаслідок 

виділення кислоти після утилізації глюкози, що стає доступною для утилізації 

бактеріями після розщеплені галактози [157]. 

З’ясування важливих фізіолого-біохімічні ознак, таких як здатність до 

продукції індолу та сірководню, здатність до декарбоксилювання лізину і 

орнітину, здатність до гідролізу сечовини та ескуліну, здатність до утворення 

кислоти з міоінозитолу, адонітолу, сахарози, сорбіту, трегалози, манітолу, 

здатність до утилізації цитрату й малонату проводили із використанням тест-

систем, зазначених вище.  

Тести проводили із 12 годинними культурами бактерій, які вирощували на 

щільному живильному середовищі КДС (див. 3.1.2). Бактеріальні тест-культури 

змивали з щільного живильного середовища за допомогою фізіологічного 

розчину NaCl щоб отримати суспензію у концентрації 108 КУО/мл, після чого 

суспензії вносили в лунки на плашці і інкубували за температури 28 °С 

протягом 24 годин. Результати реакцій враховували за стандартизованими 

ключами: при зміні забарвлення середовища в лунці із тест-культурою її колір 

порівнювали із кольором у визначнику. Якщо кольори співпадали, 

досліджувана культура отримувала цифрову оцінку за однією з ознак. 

Отриманий цифровий код порівнювали із визначником, який додавався до тест-

систем. Перші 3 цифри отриманого коду відповідали коду родини, наступні 3 – 

роду, настіпні 3 – виду. Таким чином навіть якщо досліджувані культури не 

можна було визначити до виду, тест-система дозволяла втановити 

приналежність культури до однієї із родин або роду бактерій, видове 

визначення бактерій в такому випадку потребувало додаткових тестів. Всі 

отримані результати для природних культур бактерій порівнювали із 

діагностично-значимими ознаками видів, наведеними у визначнику бактерій за 

Бержі [159].  

Здатність виділених культур бактерій відновлювати нітрати до нітритів 

визначали за допомогою напівщільного живильного середовища із нітратами 

(див. 3.1.2). Середовище інокулювали 12 годинними тест-культурами шляхом 
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уколу. Після культивування мікроорганізмів до середовища додавали реактив 

Грісса або Касаткіна. При відновленні нітрату до нітриту в середовище 

виділяється азотиста кислота (HNO2), в результаті чого відбувається 

діазотування сульфаніламіду. Діазотований сульфаніламід вступає в реакцію з 

N-1-нафтилетрилендіамином, що призводить до утворення червоного 

азобарвника (позитивна реакція). 

Здатність виділених культур бактерій до денітрифікації вивчали за 

допомогою напівщільного нітратного бульйону під шаром вазелінової олії. 12 

годинні бактеріальні культури вносили в середовище шляхом уколу. За умови 

виділенні газоподібних продуктів відновлення нітрату в результаті 

життєдіяльності бактерій в агарі спостерігали утворення пухирців та розривів. 

Якщо газ та розриви не утворювалися у пробірки додавали незначну кількість 

цинкового пилу і добре перемішували. Якщо після додавання пилу вміст 

пробірки з культуральних середовищем Грісса ставав червоним, це свідчило 

про наявність в середовищі невідновленого нітрату і про відсутність у тест-

культури нітратного дихання (негативна реакція). Якщо середовище після 

додавання пилу не червоніло це свідчило про позитивний результат реакції: 

тест-культури мали здатність відновлювати нітрати до амонію [160].  

Здатність до протеолітичного розщеплення білків визначали методом 

желатинових стовпчиків у м’ясо-пептонній желатині. У пробірки з м’ясо-

пептонною желатиною вносили 12 годинні культури досліджуваних культур 

бактерій шляхом уколу на глибину 15-20 мм. Інокульовані середовища 

витримували у термостаті за температури 28 °С, враховуючи результати 

реакції. Перед остаочним врахуванням результатів експерименту інокульоване 

середовище поміщали в термостат за температури 4 °С на 30 хв. Позитивною 

реакцію вважали у тому випадку, коли желатинові стопвчики розріджувалися 

через 5-7 діб після внесення бактеріальної культури [161].  

Дослідження фітопатогенних властивостей виділених ізолятів бактерій 

проводили методом овочевих дисків та рослин-індикаторів. Поверхню картоплі 

(Solanum tuberosum L), моркви посівної (Daucus carota subsp. sativus L) та 
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буряку столового (Beta vulgaris L) знезаражували 76 % розчином етилового 

спирту. Потім овочі нарізали на кубики або диски (діаметром 10 мм і товщиною 

5 мм), зважували їх і переносили в чашки Петрі. На поверхню шматочків овочів 

бактеріальною петлею наносили 48 годинну культуру досліджуваних бактерій і 

залишали в термостаті за температури 28 °С. В якості контролю 

використовували шматочки овочів, на які наносили 50 мкл фізіологічного 

розчину NaCl. У якості позитивного контролю використовували культуру 

бактерії Pectobacterium carotovorum УКМ шт 81075T [162]. Активність пектиназ 

та амілаз досліджуваних культур бактерій визначали шляхом зважування 

шматочків овочів до нанесення бактеріальної культури і під час перевірок, 

вираховуючи індекс агресивності: маса шматка до нанесення бактеріальної 

суспензії – m0; зміна маси, викликана активністю пектиназ за час (t, г) – Δmt; 

сумарна зміну маси вираховували за формулою: ∑m=m0-(Δm24+Δm48+Δm72), де 

Δmt визначали шляхом повторного зваження шматочків овочів через певний 

проміжок часу (24, 48, 72 г). Реальну втрату маси (mR) визначали шляхом 

віднімання від сумарної зміни маси (∑m) маси вологи, яка випаровувалася із 

шматочків овочів контрольної групи рослин (mК-) під час експерименту: 

mR=(∑m-mК-). Отримані дані порівнювали із агресивністю штаму 

Pectobacterium carotovorum УКМ шт 81075T. 

Допоміжними тестами на визначення фітопатогенних властивостей був 

тест на лусках цибулі ріпчастої (Allium cepa L) та томатах. Для цього поверхню 

цибулі та томатів протирали 75 % етиловим спиртом, томати розрізали і 

виймали насіння, залишаючи цупкі тканини, на які потім петлею наносили 

культури досліджуваних бактерії, які культивували на щільному живильному 

середовищі КДС впродовж 48 годин. Після інокуляції шматочки томатів 

викладали на чашки Петрі і переносили в термостат та інкубували за 

температури 28 °C. Результати враховували кожні 24 години впродовж 148 

годин. 

З лусок цибулі знімали кутикулярний шар і бактеріальною петлею 

наносили 48 годинні тест-культури, після чого луски викладали у чашки Петрі, 
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на дно яких клали вологий фільтрувальний папір. Інокульовані луски цибулі 

інкубували в термостаті за температури 28 °C впродовж 148 годин. Тест 

дозволяв виявляти фітопатогенні бактерії родів Serattia, Pseudomonas, 

Pectobacterium, Burkholderia. 

Наявність білків-індукторів реакції надчутливості визначали на молодих 

рослинах тютюну сорту «Самсун» (Nicotiana tabacum var. “Samsun”) на стадії 4-

х справжніх листків та на пеларгонії зональної (Pelargonium zonale L'Hér). 

Рослини тютюну уражували суспензією 18 годинної культури бактеріальних 

клітин у концентрації 108 КУО/мл в бічну та центральну листкові жилки. 

Листкові пластинки пеларгонії зональної інокулювали в мізжилковий простір 

та краї. Ін’єкції в листкові пластинки робили за допомогою інсулінового 

шприцу, вводили 10 мкл суспензії бактеріальної культури. Позитивною 

реакцією вважали утворення некротичних плям на листкових пластинках через 

12 годин після ураження [163]. 

Для визначення фітопатогенності досліджуваних культур бактерій на 

рослинах-хазяях використовували томати сорту «Де Барао червоний», на стадії 

6-ти справжніх листків. Ураження бактеріальними культурами проводили 

шляхом уколу у перше міжвузля суспензією клітин бактерій, концентрацією 108 

КУО/мл. 

 

 

3.6.3. Визначення чутливості до антибіотиків деяких природних 

культур бактерій  

 

Чутливість до антибіотиків пенамового, нітрофурантеїнового, 

тетрациклінового, фторхінолонового та аміноглікозидового ряду проводили за 

допомогою бактеріологічного аналізатору «VITEK-2», «BioMerioux», Франція. 

Для досягнення поставленої мети досліджувані бактеріальні культури висівали 

на чашки Петрі із щільним живильним середовищем LB. Через 18 годин 

культивування одиничні колонії відбирали із середовища і переносили у 
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пробірки аналізатора, у які додавали 3 мл стерильного ізотонічного 

фізіологічного розчину NaCl. Суспензію клітин бактерій перемішували, 

густину клітин визначали за допомогою денсиментра Densi-La-Meter, 

ErbaLachema, Республіка Чехія. Густину бактеріальної суспензії доводили до 

показника 0,63 за стандартом Макфарланда і переносили аліквоту суспензії 

(145 мкл) в іншу пробірку з 3 мл ізотонічного фізіологічного розчину. Для 

постановки тесту використовували касети AST-GN38. Тривалість аналізу 

складала 15 годин [164]. В результаті проведених досліджень можна було 

з’ясувати чутливість бактерій до антибіотиків різних рядів та селектувати ті 

групи антибіотиків, до яких бактерії є резистентними.  
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РОЗДІЛ 4. БАКТЕРІОФАГИ, СПЕЦИФІЧНІ ДО PSEUDOMONAS 

SYRINGAE PV. TOMATO 

 

 

4.1. Характеристика бактеріофагів, що специфічні до Pseudomonas 

syringae pv. tomato УКМ шт В-1022 

  

Шкодочинність фітопатогенних бактерій – загальновідоме явище. Щороку 

рослини на десятках тисячах гектарів сільськогосподарських угідь України 

уражуються різними збудниками фітобактеріозів, що призводить до значних 

втрат врожаю та економічних збитків. Серед рослин, які вирощуються на 

території України томат звичайний (Solanum lycopersicum L) та перець 

овочевий (Capsicum anuum L) займають одне із провідних місць серед овочевих 

культур. Щороку ними засівають понад 60000 га сільськогосподарських угідь, 

переважна більшість яких розташовуються в Херсонській області.  

В кліматичних умовах України культури томатів та перців овочевих 

уражуються численними фітопатогенними бактеріями, серед яких слід 

зазначити Pseudomonas syringae pv. tomato – збудник чорної бактеріальної 

крапчастості томатів та бактеріозів перцю овочевого. Боротьба із хворобою, яку 

викликають вищезгадані бактерії є актуальною проблемою, проте застарілі 

методи протидії (купрум-вмісні біоциди, сівозміна) не дозволяють 

контролювати поширення збудника в агроценозах. Згідно даних вчених із США 

фітобактеріоз, який викликає Pseudomonas syringae pv. tomato успішно 

контролюється за допомогою препаратів бактеріофагів, проте в Україні таких 

препаратів неіснує. 

Впродовж першого етапу досліджень на наявність бактеріофагів було 

обстежено 360 зразків овочів із шести родин рослин (Solenaceae Juss, 

Cucurbitaceae Juss, Brassicaceae Burnett, Amarantaceae Juss, Rosaceae Juss, 

Alliaceae Batsch). Зразки овочів із симптомами бактеріального ураження, 

такими як загнивання коренеплодів (моркви, буряку) та плодів, некротизація 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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стебел та листкових пластинок, виділення ексудатів та слизу відбирали із місць 

зберігання – льохів, складів та в місцях комерційного поширення овочів – 

ринках Кіровоградської (смт. Смоліне), Черкаської (с. Хлистунівка, м. 

Монастирище), Сумської (с. Клишки), Херсонської (м. Херсон) областей.  

Отримані зразки овочів та змивів з грунту висівали на газони тест-культур 

бактерій. Із 360 досліджених зразків утворення негативних колоній на газоні 

тест-культури Pseudomonas syringae pt. tomato УКМ шт В-1022 спостерігали 

лише у зразках, виділених із ураженого перцю овочевого (Capsicum anuum L). 

Всього із зразку перцю овочевого було виділено 2 ізоляти бактеріофагів, вони 

отримали назви «PS1» і «PS2» і були використані для подальших досліджень. 

Відсутність бактеріофагів у решті перевірених зразків (n=359) свідчить про те 

що у зразках відсутні бактеріофаги, специфічні до досліджуваного штаму 

бактерії. Припускаємо, що незначна кількість бактеріофагів, які були виділені із 

зразків пов’язана з тим, що зразки були отримані в період, коли фітопатогенні 

бактерії не активні (листопад-грудень), а симптоми, які спостерігали на овочах, 

могли бути викликані іншими фітопатогенними організмами, зокрема – 

грибами. 

 

 

4.1.1. Дослідження ізолятів бактеріофагів PS1 та PS2 

 

Всі виділені ізоляти бактеріофагів досліджували як перспективних агентів 

фаготерапії. Особливу увагу приділяли вірусам, які утворювали великі 

негативні колонії на газоні тест-культури. За літературними даними усі 

бактеріофаги, які увторювали такі негативні колонії, мали малі розміри, що 

дозволяло їм швидко дифундувати у середовищі, були стабільними до 

несприятливих чинників довкілля і утворювали численне фагове потомство 

після лізису уражених клітин. Всі віруси, які утворювали великі негативні 

колонії відразу відбиралися для подальшого аналізу. 
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Ізолят PS1 призводив до утворення великих негативних колоній після 

висіву на тест-культуру. Діаметр цих колоній складав 10 мм (рис. 4.1), вони не 

мали «ореолів», що може свідчити про відсутність генів неструктурних 

лізоцимів, які відповідають за руйнування бактеріальних клітин після того, як 

бактеріофаги переставали лізувати клітини. Ізолят бактеріофагу PS1 

накопичували до високих титрів (2х1012 БУО/мл), що свідчило про їх високу 

специфічність щодо природного хазяїна. Ізолят PS1 був оцінений як 

перспективний протимікробний агент, який можна застосовувати для боротьби 

та профілактики хвороб рослин, спричинених Pseudomonas syringae pt. tomato.  

 

Рис. 4.1. Утворення негативних колоній ізолятом фагу РS1 на Pseudomonas 

syringae pv. tomato УКМ шт В-1022. 

 

Фаг РS2, виділений із зразку ураженого перцю овочевого, призводив до 

утворення дрібних негативних колоній, діаметр яких не перевищував 2 мм. 

Ізолят вірусу втрачав свою вірулентність уже після третього пересівання на 

тест-культуру Pseudomonas syringae pt. tomato УКМ шт В-1022. Вірус не 

накопичувався вище титру в 103 БУО/мл й був остаточно втрачений після 

четвертого пасажу, повторне виділення із зразку було неможливим. Подібне 

явище та низька вірулентність фагу могла свідчити про неспецифічність вірусу 

до штаму Pseudomonas syringae pt. tomato УКМ В-1022, також існує 

вірогідність виділення вірусу, специфічного до іншого штаму Pseudomonas 

syringae або представників інших видів роду Pseudomonas. Нездатність до 

накопичення часто корелює з чутливістю фагів до систем рестрикції-
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модифікації неспецифічного господаря або дефектність вірусу [165]. Виходячи 

з вищесказаного, ізолят бактеріофагу РS2 не може бути використаним при 

створені фаготерапевтичного препарату. 

Ізолят бактеріофагу РS1 пересівали 5 разів для отримання чистої лінії й 

надалі накопичували на щільних живильних середовищах для вивчення його 

біологічних особливостей. При пересіванні ізоляту на інші штами бактерій роду 

Pseudomonas – Pseudomonas syringae pv. syringae УКМ шт В-1022, Pseudomonas 

syringae pv. atrofaciens УКМ шт B-1013, Pseudomonas fluorescens B-20 

встановлено, що ізолят специфічний до штаму Pseudomonas syringae pt. tomato 

УКМ В-1022, бактеріофаги не взаємодіяли із запропонованими тест-

культурами. Також ізолят бактеріофагу РS1 не призводив до утворення 

негативних колоній на газонах інших фітопатогенних бактерій (Pectobacterium 

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

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

michiganensis Ас-629Т), які здатні викликати хвороби у перцю овочевого. 

Для визначення таксономічного положення ізоляту бактеріофагу РS1 

проводили гель-електрофорез капсидних білків. На електрофореграмах 

бісакріламідного гелю було зафіксовано 5 смуг (рис. 4.2.), які утворювали 

мажорні структурні білки. Один з білків утворював мажорну смугу і за 

підрахунками мав молекулярну масу 37,2 кДа.  

 

 

Рис. 4.2. Електрофореграма білків ізоляту бактеріофагу PS1.  

ММ Ізолят PS1 

66.2 

45 

35 

25 

18 

14,4 

31,6 

40,7 

37,2 

29,5 

25,7 

116 
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Мажорні білки із схожими молекулярними масами описано для 

представників родини Podoviridae, підродини Autographivirinae, роду φKMV-

подібних бактеріофагів (фаги РТ2, KP34, φKMV) [166]. Молекулярні маси 

інших білків не можна було співставити із масами структурних білків 

подовірусів, визначеним для бактеріофагів роду φKMV-подібних вірусів. Ми 

припускаємо, що нами виділений невідомий раніше вірус, специфічний до 

Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ шт В-1022 у межах родини Podoviridae, 

проте це припущення потребує перевірки та додаткових досліджень.  

Для з’ясування морфологічних особливостей ізолят PS1 досліджували за 

допомогою трансмісійного електронного мікроскопу JEOL-1400. Аналіз 

електронно-мікроскопічних зображень капсидів ізоляту бактеріофагу PS1 

дозволили засвідчити, що віріони фагу PS1 мають ікосаедричний тип симетрії, 

їх розмір складав 50 (±3) нм, а довжина хвостових відростків – 8 (±2) нм. У 

деяких вірусних часточок хвостові відростки були відсутні, подібні часточки 

мали добре помітну гексагональну структуру. Ми припускаємо, що серед 

капсидів виділеного ізоляту присутні як інфекційні (ті, що мають хвостові 

відростки), так і не інфекційні, дефектні, вірусні часточки, що характерно для 

представників родини Podoviridae [168].  

Таким чином, особливості віріонів ізоляту PS1 свідчать про приналежність 

виділеного ізоляту бактеріофагу до родини Podoviridae (рис. 4.3), морфотипу 

С1 [167]. 

А      Б  

Рис. 4.3. Електронно-мікроскопічне зображення віріонів фагу PS1, А: 

фагові частки із хвостовими відростками (відмічено стрілками), бар – 100 нм; Б: 

часточки без хвостових відростків, бар – 50 нм. 
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Зважаючи на розміри віріонів ізоляту бактеріофагу PS1, здатності лізувати 

бактерії, які описані як збудники хвороб рослин вірус був описаний як 

потенційний агент для фаготерапії. При подальших дослідженнях стійкості 

ізоляту фагу PS1 було встановлено, що він швидко втрачав свою активність при 

збереженні за кімнатної температури (Т=24 °С). За 3 тижні концентрація вірусу 

в фаговій суспензії зменшувалася на 3 порядки, за 5 тижнів фаг повністю 

втрачав свою інфекційність. Відповідно, він не міг бути розглянутим у якості 

фаготерапевтичного агенту, оскільки виявився нестабільним до умов 

зберігання. 

 

 

4.1.2. Дослідження ізолятів бактеріофагів φΨ1-10 

 

Зважаючи на те, що виділені впродовж першого етапу досліджень ізоляти 

бактеріофагів не могли бути розглянуті як агенти фаготерапії через свою 

неспецифічність до запропонованої тест-кльтури (ізолят PS2) та швидко 

втрачали свою інфекційність під час зберігання (ізолят PS1), вважали 

доцільним відібрати нові проби, цього разу зосереджуючи увагу на овочевих 

культурах із родини Пасльонові (Solenaceae Juss).  

Впродовж другого етапу досліджень було обстежено 80 зразків овочів, 

уражених фітопатогенними бактеріями. Зразки було відібрано із агроценозів 

Сумської (с. Клишки), Київської (м. Буча, м. Ірпінь), Черкаської (с. 

Хлистунівка, м. Монастирище), Кіровоградської (смт. Смоліне, с. Березівка, с. 

Успенівка), Херсонської (м. Херсон) областей.  

Із зразків томатів звичайних та перців овочевих відібраних у Київській 

області ізольовано низку нових ізолятів бактеріофагів. Після висіву нативного 

зразку на газоні тест-культури музейного штаму Pseudomonas syringae pv. 

tomato УКМ В-1022 спостерігали утворення негативних колоній різної 

морфології (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Загальний вигляд томатів (А), з яких виділено ізоляти фагів; Б) 

гетерогенність негативних колоній бактеріофагів на газоні тест-культури 

Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ В-1022. 

 

Концентрація вірусів у зразках була високою, бактеріофаги лізували газон 

тест-культури Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ В-1022, зважаючи на це 

фагову суміш титрували методом десятикратних розведень до 10-8 для 

отримання розрізнених і віддалених одна від одної негативних колоній для 

подальшого дослідження морфологічних особливостей та опису негативних 

колоній. Далі із розрізнених негативних колоній було виділено 10 ізолятів 

бактеріофагів, які отримали назву φΨ1-10.  

Утворення негативних колоній 10 різних типів (таб. 4.1), значна 

концентрація бактеріофагів у нативному зразку (108 БУО/мл) свідчило про 

ураження томатів та перцю овочевого представником патовару Pseudomonas 

syringae pv. tomato. За розмірами негативних колоній ізоляти бактеріофагів 

були розділені на 3 групи: ізоляти групи L (φΨ 1-4) утворювали великі 

негативні колонії, діаметр яких перевищував 7 мм; ізоляти групи M (φΨ 5-7) 

утворювали негативні колонії середнього розміру, діаметр яких не перевищував 

5 мм; ізоляти групи S (φΨ 9-10) утворювали невеликі негативні колонії, діаметр 

яких не перевищував 2 мм. Ізолят φΨ8 було вилучено із подальших досліджень 

через здатність до лізогенізації тест-культури.  
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Таблиця  4.1 

Характеристика негативних колоній ізолятів бактеріофагів, виділених із 

інфікованих овочів 

Назва Морфологічні особливості негативних колоній 

φΨ1 Великі, d~10 мм, без ореолів, краї нечіткі, спостерігається утворення 

структур, що нагадують дуже дрібні негативні колонії. 

φΨ2 Великі, d~9 мм, краї з ореаолом, в зоні ореолу спостерігається поява 

дрібних структур, що нагадують негативні колонії. 

φΨ3 Великі, d~7 мм, край рівний, чіткий. 

φΨ4 Середні, d~5 мм, край рівний, чіткий.  

φΨ5 Середні, d~5 мм, край колонії нерівний, з вигинами та 

вип’ячуваннями. 

φΨ6 Середні, d~5 мм, нерівний краєй. 

φΨ7 Середні, d~3 мм, край чіткий, без ореолів. 

φΨ8 Дрібні, «мутні» негативні колонії, d~3 мм. 

φΨ9 Дрібні, чіткі, без ореолів, d~2 мм. 

φΨ10 Дрібні, без ореолів з чітким краєм, d~1 мм. 

 

Виділені ізоляти бактеріофагів пересівали на газон тест-культури 5 разів із 

одиничних негативних колоній для отримання чистих ліній вірусів. Після 5 

пасажів віруси накопичували в рідкому живильному середовищі. Для 

подальшої роботи були обрані ізоляти групи L: φΨ1-4. Всі віруси цієї групи 

утворювали великі негативні колонії, що свідчило про незначні розміри 

капсидів бактеріофагів і як наслідок, їх здатності до дифузії в середовищах як 

щільних, так і рідких, це дозволяло зробити припущення що виділені ізоляти 

могли легко дифундувати в грутні та проникати в уражені рослини, 

переміщуватися транспортними системами по рослинному організмі і 

проникати в місця розмноження фітопатогенних бактерій. Також великі 

негативні колонії (рис 4.5), які утворювали ізоляти бактеріофагів φΨ1-4 

свідчили про їх вірулентність щодо бактерії-хазяїна. 
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Рис. 4.5. Морфологічні особливості негативних колоній, утворених 

ізолятами фагів φΨ1 (А), φΨ2 (Б) та φΨ3 (В). 

 

Після культивування ізолятів бактеріофагів із тест-культурою та висівів 

культуральної рідини встановили, що резистентні форми бактерій до виділених 

ізолятів бактеріофагів утворюються із частотою 0,12-0,44 % від кількості 

клітин, які були в культуральній рідині на початку експерименту. Концентрація 

клітин тест-культури бактерій Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ В-1022 за 

стандартом каламуті МакФарланда (1.0) становила ~ 1х109 КУО/мл, у той час 

як кількість колоній бактерій, резистентних до фагів, не перевищувала 12х107 

КУО/мл для ізоляту бактеріофагу φΨ 1, 16х107 КУО/мл для ізоляту 

бактеріофагу φΨ 2 та 15х107 КУО/мл для ізоляту бактеріофагу φΨ 3. Вищий 

рівень резистентності фіксували для ізолятів φΨ7-10. Зазначені межі стійкості 

до бактеріофагів серед бактерій є природними. 

Згідно результатів досліджень, отриманих шляхом трансмісійної 

електронної мікроскопії, ізолят φΨ 1 належить до родини Podoviridae (рис. 4.6). 

Розміри віріонів становили 50±3 нм, а довжина коротких хвостових відростків – 

7±2 нм. Морфологічні особливості віріонів ізоляту φΨ 1 за даними електронно-

мікроскопічних досліджень вказують на те, що вірус належить до морфотипу 

С1. Дані, отримані після електронно-мікроскопічних досліджень ізоляту фагу 

φΨ 1 підтверджують припущення про невеликі розміри капсидів виділеного із 

природи вірусу, адже негативні колонії, які він утворював на газоні тест-

культури, мали великі розміри. Подібне явище спостерігається у бактеріофагів, 
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які мають невеликі капсиди і утворюють численне потомство після лізису 

ураженої клітини. 

 

       

Рис. 4.6. Електронно-мікроскопічне зображення віріону ізоляту φΨ 1, 

хвостовий відросток відмічено стрілкою, бар – 20 нм.  

 

Електронно-мікроскопічне дослідження ізоляту φΨ 2 дозволило виявити 

присутність серед віріонів, притаманних представникам родини Podoviridae, 

нетипові сферичні вірусні частки, що очевидно, є дефектними вірусними 

часточками або вірусами-сателітами (рис. 4.7). За літературними даними, 

більше 20 % подовірусів, що утворюються після лізису ураженої клітини, є 

дифектними. Це пов’язано із накопиченням мутацій в ДНК бактеріофагів і як 

наслідок, неправильній збірці віріонів. На нашу думку, присутність подібних 

часток може зумовлювати утворення ореолів та структур, що нагадують дрібні 

негативні колонії навколо бляшок, які утворював ізолят на газоні тест-

культури. Було встановлено, що ізолят φΨ2 відрізнявся від ізоляту φΨ1 за 

структурою короткого хвостового відростку: у ізоляту φΨ1 хвостовий відросток 

конічний, а у ізоляту φΨ2 – циліндричний. Розмір часток ізоляту φΨ2 складав 

50±3 нм, довжина циліндричного хвостового відростку - 5±1, вірус належав до 

бактеріофагів з морфотипом капсиду С1.  
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Рис. 4.7. Електронно-мікроскопічне зображення віріонів ізоляту φΨ 2: А) 

нормальна фагова часточка; Б) дефектна сферична частка без хвостового 

відростку, бар – 50 нм. 

 

Електронно-мікроскопічні дослідження морфологічних особливостей 

віріонів ізоляту φΨ3 засвідчують можливу приналежність виділеного 

бактеріофагу до родини Podoviridae. Зокрема морфологія та розміри капсиду 

співпадають із наведеними у літературних джерелах даними стосовно 

морфологічних особливостей подовірусів. Втім, на отриманих нами 

електронно-мікроскопічних зображеннях ми не спостерігали на вірусних 

часточках структур, що могли аналогічними хвостовим відросткам (рис. 4.8). 

Розмір вірусник часток ізоляту φΨ3 складав 45±2 нм, на підставі 

морфологічних особливостей віріонів, таких як тип симетрії (ікосаедрична), 

відсутність суперкапсидної оболонки, довгих хвостовий відростків, віріони 

ізоляту φΨ3 були класифіковані як такі, що належать до морфотипу С1. 

 

   А   Б  

Рис. 4.8. Електронно-мікроскопічне зображення віріонів ізоляту φΨ 3: А) 

загальний вигляд вірусних часточок, бар – 200 нм, Б) одинична вірусна 

часточка, бар – 100 нм. 
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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. Так, було показано, що 

інфекційність досліджуваних ізолятів вірусів знижується вже після 5 тижнів 

зберігання і досягала рівня, непридатного для подальшого використання у 

якості фаготерапевтичних агентів. Натомість ізоляти φΨ1 та φΨ2 виявилися 

стабільними,  інфекційність останніх не знижувалася упродовж 5 місяців 

зберігання за температури +24 °С у середовищі із хлороформом. Зважаючи на 

це, було вирішено зосередити увагу саме на цих ізолятах бактеріофагів, як 

найбільш перспективних. Аналіз бактеріофагів груп М (φΨ 5-7) та S (φΨ9 і 10) 

не проводили і залишили їх, як альтернативні ізоляти для ситуації, якщо ізоляти 

φΨ1 та φΨ2 не зможуть бути використані у якості агентів фаготерапії.  

Після накопичення і диференційного центрифугування ізолятів φΨ1 та 

φΨ2 в градієнті хлористого цезію здійснювали електрофоретичне дослідження 

капсидних білків вищезазначених ізолятів бактеріофагів. На 

електрофореграммах 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, а саме білків gp 10A та  gp 10B 

(рис. 4.9). Зважаючи на дані, отримані після електронно-мікроскопчних 

досліджень ізолятів φΨ1 та φΨ2, дані, отриманих після електрофоретичних 

досліджень капсидних білків вищезазначених ізолятів можна зробити висновок 

що виділені нами віруси є представниками родини Podoviridae.  
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Рис. 4.9. Електрофореграмма ізолятів фагів φΨ1 та φΨ2.  

 

В результаті проведених досліджень було виділено групу бактеріофагів, 

специфічних до тест-культури Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ В-1022. З 

10 ізолятів бактеріофагів для подальших досліджень обрали 2: φΨ1 та φΨ2. 

Було встановлено, що бактеріофаги не втрачають своєї інфекційності впродовж 

тривалого зберігання в фізіологічному розчині NaCl з додаванням хлороформу 

та за умов температури 24 °С. За результатами електронно-мікроскопічних та 

електрофоретичних досліджень встановлено, що ізоляти φΨ1 та φΨ2 є 

представниками родини Podoviridae. З літературних даних відомо що 

подовіруси є стійкими до дії несприятливих чинників довкілля, більшість із 

вірусів цієї групи є літичними, а не помірними, бактеріофагами, тому ми 

вирішили зосередити свою увагу на вивченні ізолятів φΨ1 та φΨ2, як 

перспективних агентів фаготерапії фітобактеріозів, спричинених Pseudomonas 

syringae pv. tomato. 

 

4.1.2.1.  Визначення тривалості життєвих циклів природних ізолятів 

бактеріофагів φΨ1 та φΨ2 

 

Бактерії здатні швидко розмножуватися у вогнищах інфекції і колонізувати 

уражений ними рослинний організм, тому тільки ті віруси, які швидко лізують 
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пермісивні бактеріальні клітини, можуть бути використані в якості агентів 

фаготерапії. При колонізації нових частин ураженої рослини або ж нових 

рослинних організмів, бактеріальні клітини залишаються сприйнятливими до 

ураження бактеріофагами упродовж нетривалого періоду, після якого 

новоутворені колонії набувають здатності протистояти вірусам шляхом 

утворення біоплівок, шарів із мукополісахаридів, клітин-персисторів. У складі 

препарату віруси, життєві цикли яких є нетривалими, повинні знаходити і 

лізувати клітини-колонізатори, що має попереджати прогресування та 

поширення хвороби. У зв’язку з цим ми досліджували тривалість життєвих 

циклів виділених нами ізолятів φΨ1 і φΨ2 щоб з’ясувати здатність 

бактеріофагів до швидкої елімінації фітопатогенних бактерій із рослинного 

організму. 

У результаті проведених досліджень було встановлено, що тривалість 

життєвого циклу бактеріофагів ізоляту φΨ1 становила 55±2 хвилин, після 

лізису із однієї ураженої клітини утворювалися 89±2 нові інфекційні фагові 

часточки. Життєвий цикл ізоляту φΨ2  тривав 58±2 хвилини, з однієї ураженої 

клітини утворювалося 94±2 інфекційні фагові часточки. У кожного 

представника родини Podoviridae тривалість життєвого циклу залежить, у 

першу чергу, від ростової фази, в якій перебувають більшість клітин популяції 

бактерії-хазяїна (log, lag), штаму бактерії, ефективності уникнення 

бактеріофагами захисних бактеріальних систем. 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 часточок [168]. Результати 

дослідження одиничного циклу фагу представлені на рис. 4.10.  
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Рис. 4.10. Графіки одиничних циклів розвитку ізолятів φΨ1 (А) і φΨ2 (Б). 

 

За літературними даними бактеріофагів із родини Podoviridae, які 

уражують Pseudomonas syringae pv. tomato, відомо мало (група фагів Pto), 

більшість з них є маловивченими, тривалість життєвих циклів цих 

бактеріофагів не встановлена. Серед інших патоварів бактерій  Pseudomonas 

syringae літичні подовіруси охарактеризовані для Pseudomonas syringae pv. 

actinidiae (фаги φPsa 2, φPsa 17). Бактеріофаги φPsa 2 та φPsa 17 були виділені із 

агроценозів Нової Зеландії, ці віруси є полівалентними і здатні лізувати різні 

штами Pseudomonas syringae pv. actinidiae, проте дані щодо тривалості 

життєвих циклів цих бактеріофагів теж відсутні. Відповідно, ми не можемо 

порівняти тривалість життєвого циклу виділених нами ізолятів бактеріофагів із 

літературними даними, тому визначений нами час, необхідний ізолятам φΨ1 та 

φΨ2 для утворення нового фагового покоління можна порівнювати тільки із 

тривалістю життєвих циклів бактеріофагів Т3 і Т7, які були модельними 

системами при вивчені вірусів родини Podoviridae. Вищезазначені віруси 

уражували E. coli, тривалість життєвого циклу бактеріофагу Т3 становила 38-45 

хв, при лізисі клітини вірус утворював 80-100 часточок; тривалість життєвого 

циклу бактеріофагу Т7 становила 27-50 хв, після лізису ураженої клітини 

утворювалося 70-120 нових фагових часточок. Необхідно зауважити, що 

порівнювати життєві цикли бактеріофагів Т3 і Т7 та ізолятів φΨ1, φΨ2 

некоректно, вищезазначені віруси уражують різні види тест-культур. 
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Отримані в результаті досліджень дані щодо тривалості життєвих циклів 

ізолятів φΨ1 та φΨ2 та кількості фагових часточок, які утворювалися після 

лізису ураженої клітини, дозволило зробити висновок щодо доцільності 

використання обраних нами ізолятів фагів φΨ1 та φΨ2 у якості агентів 

фаготерапії, проте це припущення потребувало експериментального 

підтвердження. 

 

 

4.1.2.2. Дослідження активності ізолятів фагів φΨ1 та φΨ2 в умовах in 

vitro та in vivo 

 

Здатність лізувати клітини збудника фітобактеріозу – основна 

характеристика бактеріофагів, як антибактеріальних агентів. За 

експериментальних умов in vitro, коли пермісивна тест-культура бактерії 

інокулюється фаговою суспензією, ефективність обробки бактеріофагами може 

сягати 99,99 %, абсолютна більшість клітини бактерій буде лізована вірусом і 

загине внаслідок самовідтворення бактеріофагу, проте за умов експерименту, в 

який залучають рослини-хазяї збудника фітобактеріозу, ефективність 

бактеріофагів змінюється внаслідок необхідності проникати в рослинний 

організм, поширюватися в ньому за допомогою транспортної системи і тільки ті 

віруси, які здатні проникати в рослинний організм можуть бути використані у 

подальшому для створення фаготерапевтичних препаратів.  

Для дослідження активності виділених ізолятів фагів φΨ1 і φΨ2 проти 

збудника бактеріальної крапчастості томатів Pseudomonas syringae pv. tomato 

УКМ шт В-1022 в умовах in vitro використотовували асептичні рослини томату 

сорту «Де Барао червоний». В результаті досліджень було встановлено, що 

рослин у вибірці, які були інокульовані бактеріями і висаджені на щільне 

живильне середовище, в яке була додана суспензієя бактеріофагів, продовжили 

свою вегетацію, на томатах не спостерігали розвитку симптомів, характерних 

для хвороби, яку викликає Pseudomonas syringae pv. tomato. Обидва ізоляти 
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бактеріофагів захищали рослинні організми від фітопатогенних бактерій 

впродовж 21 доби від початку експерименту. Аналогічні результати було 

отримано для другої вибірки, експериментальні рослини якої були інокульовані 

бактеріями, а після цього – суспензією бактеріофагів. На томатах не 

спостерігали симптомів, характерних для розвитку хвороби, спричиненої 

Pseudomonas syringae pv. tomato, на живильному середовищі були відсутні 

бактеріальні колонії, притаманні Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ шт. В-

1022. 

Натомість у вибірці рослин, які були оброблені суспензією бактерій і 

висаджені на середовище без додавання бактеріофагів, спостерігали швидке 

прогресування хвороби на рослинах томатів, контамінацію живильного 

середовища тест-культурою Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ шт В-1022. 

За 24 години середовище, на яке були висаджені рослини, було вкрите 

колоніями тест-культури, за 7 діб усі рослини цієї вибірки загинули (рис. 4.11).  

А)  Б) 

Рис. 4.11. Порівняння асептичних томатів після обробки суспензією тест-

культури без додавання бактеріофагів (А) і з додаванням бактеріофагів (Б). 

 

Результати досліджень активності ізолятів бактеріофагів φΨ1 та φΨ2 на 

асептичних рослинах в умовах in vitro засвідчують ефективність вищезгаданих 

вірусів у попереджені розвитку фітобактеріозів,  спричинених Pseudomonas 

syringae pt. tomato. Додавання суспензії бактеріофагів до живильного 

середовища запобігало ураженню асептичних рослин томатів, а й призводило 
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до ерадикації мікроорганізму-хазяїна ізолятів бактеріофагів φΨ1 та φΨ2, 

унеможливлюючи таким чином контамінацію живильного середовища. 

Антибактеріальну активність ізолятів φΨ1 та φΨ2 проти їх бактерії-хазяїна 

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

Для цього використовували молоді рослини томату «Де Барао Червоний», які 

уражували суспензією клітин штаму Pseudomonas syringae pv. tomato В-1022, 

концентрацією 108 КУО/мл та обробляли суспензіями фагів φΨ1 та φΨ2, 

концентрацією 107 БУО/мл. В основу наших експериментів лягли досліди 

китайського вченого Тцан-те Куо [131]. 

У результаті проведених нами досліджень було показано, що одноразового 

додавання суміші ізолятів фагів φΨ1 та φΨ2 цілком достатньо для захисту 

модельних рослин від інфекції, яку викликав штам Pseudomonas syringae pv. 

tomato В-1022 в лабораторних умовах. У групі рослин (n=25), які не зазнавали 

обробітку вищезгаданою сумішшю бактеріофагів уже за 12 діб після інокуляції 

бактеріальною суспензією спостерігали симптоми хвороби, яку викликає 

Pseudomonas syringae pv. tomato. На апікальних листках модельних рослин 

почали з’являлися крайові хлорози, які на 16 добу перетворилися на некрози, 

що, в свою чергу, призводило до відмирання листків (рис. 4.12). 

 

 

Рис. 4.12. Порівняння листкових пластинок, відібраних у групі рослин, які 

не обробляли суспензією фагів (А) та рослин, які лікували суспензією 

бактеріофагів (Б).  

 

А Б 
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Коренева система інфікованих фітопатогенними бактеріями рослин, які не 

обробляли  суспензією бактеріофагів φΨ1 та φΨ2, була уражена хворобою: 

Кількість другорядних корінців та кореневих волосків уражених рослин була 

помітно нижчою порівняно з кількістюі бічних коренів і волосків у рослин, які 

були оброблені суспензією вищезгаданих бактеріофагів і інтактних рослин 

(рис. 4.13). 

 

 

 

Рис. 4.13. Порівняння кореневих систем томатів, які були оброблені 

суспензією бактеріофагів (А) та рослин, інокульованих культурою 

фітопатогенних бактерій без додавання бактеріофагів (Б).  

 

Серед інших симптомів, які спостерігалися на рослинах, які не обробляли 

фаговою сумішшю, були видовжені міжвузля, що, очевидно, було наслідком 

впливу бактеріальних фітогормонів. При прогресуванні хвороби, спричиненої 

штамом Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ В-1022 у модельних рослин 

спостерігали дефоліацію, в’янення стебел, їх потоншення, відсутність бічних 

коренів.  

З шести груп модельних рослин розвиток симптомів, характерних для 

хвороби, спричиненої Pseudomonas syringae pv. tomato спостерігали тільки на 

рослинах, які не обробляли суспензіями бактеріофагів. Решта груп рослин не 

мала симптомів і продовжувала нормальну вегетацію впродовж часу тривалості 

А Б 
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експерименту (31 доба). Результати проведених експериментів зазначені в 

таблиці 4.2: 

Таблиця 4.2 

 Результати лікування модельних рослин за допомогою суспензій ізолятів 

бактеріофагів φΨ1 та φΨ2 

1 Тривалість експерименту (тижні) 

2 3 4 5 

Групи рослин 1-й тиждень 2-й тиждень 3-й тиждень 4-й тиждень 

Рослини (n=25), 

оброблені 

суспензією 

бактерій без 

додавання 

суспензії 

бактеріофагів 

Відсутні 

ознаки 

бактеріальної 

інфекції 

Крайові 

прогресуюч

і хлорози 

молодих 

листків 

Системні 

некрози на 

листках, 

видовження 

міжвузлів, 

дегенерація 

кореневої 

системи 

В’янення, 

часткова 

дефоліація, 

системні 

хлорози і 

некрози, 

розтріскування 

стебел 

Рослини (n=25), 

оброблені 

суспензією 

бактерій та 

суспензією фагів  

 

 

 

 

Відсутні ознаки бактеріальної інфекції, нормальний 

розвиток рослин, потовщення стебел, формування нових 

листків, розвиток кореневої системи, формування бічних 

коренів та кореневих волосків. 

Рослини (n=25), 

оброблені 

суспензією 

бактерій, обробку 

суспензією 

бактеріофагів 

проводили через 24 

г,  
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Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 4 5 

Рослини (n=25), 

оброблені 

суспензією 

бактерій, обробку 

фагами проводили 

через 48 г, (n=25) 

 

 

 

 

 

 

Відсутні ознаки бактеріальної інфекції, нормальний 

розвиток рослин, потовщення стебел, формування нових 

листків, розвиток кореневої системи, формування бічних 

коренів та кореневих волосків. 

Рослини (n=25), 

оброблені 

суспензією 

бактеріофагів, 

обробку 

суспензією 

бактерій 

проводили через 24 

г 

Контроль (n=15) 

 

Отримані результати досліджень стосовно ефективності бактеріофагів у 

якості фаготерапевтичних агентів, а саме здатність ізолятів бактеріофагів φΨ1 

та φΨ2 попереджати розвиток хвороби, спричиненої штамом Pseudomonas 

syringae pv. tomato УКМ В-1022 в умовах in vivo корелюють з результатами, 

отриманими іншими дослідників для різних видів бактерій: Xanthomonas oryzae, 

Xanthomonas campestris pv. pruni [131, 132]. 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, 
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сприйнятливі до ураження бактеріофагами, тому отримані нами результати є 

обнадійливими, проте потребують додаткової перевірки в польових умовах. Не 

зважаючи на це, ізоляти фагів φΨ1 та φΨ2 захищали модельні рослини від 

хвороби, яку спричиняв штам Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ В-1022, що 

свідчить про доцільність використання вищезгаданих ізолятів бактеріофагів у 

якості фаготерапевтичних агентів.  

 

 

4.1.2.3. Стійкість ізолятів фагів φΨ1 та φΨ 2 до впливу фізико-хімічних 

чинників 

 

В умовах агроценозів, в яких постійно відбуваються зміни вологості, 

тиску, режимів інсоляції, температури, осмосу в грунті, бактеріофаги можуть 

втрачати свою інфекційність і як наслідок, здатність уражувати фітопатогенні 

бактерії. Враховучи вищесказане, на наступному етапі досліджень було 

вирішено дослідити, як на ізоляти φΨ1 та φΨ2 впливають температура 

оточуючого їх середовища, зміни осмотичного потенціалу, аніони та катіони.  

Варто зауважити, що віруси, виділені із довкілля, мають природний рівень 

стійкості до чинників, які впливали на бактеріофаги в їхньому мікроточенні. 

Відповідно фаги філосфери є більш стійкими до дії температури, УФ-променів, 

ніж фаги ризосфери, тоді як фаги ризосфери є більш стійкими до осмотичного 

шоку, змін катіон-аніонового оточення, порівняно із фагами філосфери [137].   

Під впливом будь-якого інактивуючого чинника у структурі фагових 

часточок відбуваються певні зміни. Короткохвильове УФ-опромінення впливає 

на ДНК вірусу, зокрема, значної шкоди завдають хвилі УФ-В випромінювання 

(λ=280-315 нм), що мають значну енергію (3,94 – 4,43 eV) і можуть призводити 

до розриву ланцюгів ДНК з утворенням піримідинових димерів [169]. Висока 

температура пошкоджує структуру білків, призводить до змін їх конформації, 

порушення структури ДНК. Враховуючи те, що у фагів відсутні гени білків 

теплового шоку, подібне пошкодження призводить до втрати інфекційності. 
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Осмотичний шок та дія аніонів і катіонів призводять до руйнації капсидів фагів 

шляхом денатурації білків [170].  

Основна характеристика вірусу, яка знижується при дії будь-якого фактора 

є інфекційність. Якщо інфекційність знижується, бактеріофаги не можуть 

ефективно знищувати бактерій-хазяїв, що призводить до інактивації 

фаговмісного препарату, він стає неефективним. У своїх дослідження ми в 

першу чергу звертали увагу настільки знижуватиметься титр вірусу і його 

інфекційність після впливу на фагову суспензію чинника, а отримані дані 

порівнювали із результатами досліджень інших науковців, які працювали із 

вірусами родини Podoviridae. Як об’єкти для порівняння використовували 

бактеріофаг Т3, що має екстремальну стійкість до дії високих температур та 

висушування [171]; бактеріофаг Т7, що стійкий до зміни рН у межах 5-9.2 

[172]; бактеріофаг 28В, що є надстійким до впливу температури, осмотичного 

шоку, високих значень рН (9.0). Бактеріофаг 28В не втрачав інфекційності при 

зберіганні в сечовині впродовж 6 місяців [173].  

Під час досліджень впливу температури в 313 К змін інфекційності 

ізолятів бактеріофагів φΨ1 та φΨ2 не спостерігали протягом часу 

експерименту. 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 не призводила до втрати 

фагами інфекційності.  

Досліджували вплив 8М розчину сечовини (CH4N2O) на інфекційність 

ізолятів бактеріофагів φΨ1 та φΨ2. В сільському господарстві сечовина 

використовується як дешевий гербіцид та добриво, у грунті та розчинах ця 

сполука є джерелом катіонів NH4
2+ та аніонів NO3

-. При потраплянні фагових 

часточок у грунт сечовина впливає на їх інфекційність, знижуючи її, що 

призводить до інактивації фагів та зниження ефективності фаготерапії 
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фітобактеріозів. У результаті досліджень було 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) було 

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, що може свідчити 

про стійкість досліджуваних ізолятів вірусів до зміни осмотичного потенціалу.  

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 назвати «фізіологічним впливом». Фаги не є стійкими до впливу 

високих, не кліматичних («фізіологічних») температур (333 К, 60 ºС), 8М 

розчину сечовини, різким переходам із гіпертонічних розчинів (4N розчин 

NaCl) в ізотонічні. Результати дії різних чинників підсумовано в таблиці 4.3: 

 

Таблиця 4.3.  

Влив фізико-хімічних чинників на інфекційність фагів φΨ 1 та φΨ2  

Чинник Концентрація фагу 

φΨ1, БУО/мл  

Концентрація фагу  

φΨ2, БУО/мл  
Температура 

313 К (40 °С)  4×107±0,3 6×107±0,2 

323 К (50 °С)  2×105±0,2 5×105±0,4 

333 К (60°С)  2×103±0,4 1×103±0,3 

Сечовина (8M CH4N2O) 3×104±0,1 2×104±0,3 

Осмотичний шок (4 N NaCl) 4×104±0,1 3×104±0,2 

 

Зважаючи на результати, отримані після проведення досліджень, робимо 

висновки  про те, що ізоляти бактеріофагів φΨ1 і  φΨ2 можуть бути використані 

у якості фаготерапевтичних агентів, оскільки їхня стійкість до несприятливих 
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чинників оточуючого середовища дозволить їм виживати і не втрачати 

інфекційності. В умовах агроценозів на вірусні частки ніколи не зможуть діяти 

екстремально високі температури, 8М розчини сечовини та 4N розчини, 

оскільки вплив таких розчинів буде небезпечним не тільки для вірусів, а і для 

рослин, які обробили фаговими суспензіями.  

Усі отримані нами дані стосовно біологічних особливостей ізолятів φΨ1 і  

φΨ2, їхня здатність попереджати розвиток фітобактеріозів на рослинах в 

умовах in vitro та in vivo, стійкість до дії несприятливих чинників оточуючого 

середовища, що лежать в межах фізіологічних значень стійкості вірусів 

дозволяє зробити висновок що виділені нами ізоляти φΨ1 і  φΨ2 – перспективні 

бактеріофаги, які можна використати для боротьби із збідником хвороби 

томатів Pseudomonas syringae pv. tomato. 
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РОЗДІЛ 5. БАКТЕРІОФАГИ, СПЕЦИФІЧНІ ДО ІНШИХ 

ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ТА ІНДУКЦІЯ ПРОФАГІВ 

 

5.1. Дослідження природних ізолятів бактеріофагів, активних проти 

Pectobacterium atrosepticum 

 

Під час виконання дисертаційної роботи вели пошуки бактеріофагів, 

активних проти різних фітопатогенних бактерій, зокрема Pectobacterium 

atrosepticum – збудника хвороб багатьох сільськогосподарських культур, серед 

яких – капуста (Brassica oleraceae L), томати (Solanum lycopersicum L), 

картопля (Solanum tuberosum L), горох (Pisum sativum L), соняшник (Helianthus 

anuus L), тютюн (Nicotiana tabacum L). Віруси, активні проти Pectobacterium 

atrosepticum планували дослідити аналогічно до ізолятів бактеріофагів φΨ1 і  

φΨ2. 

Із 80 зразків овочів та 20 зразків грунту (див. 3.2.1) у 3 зразках, виділених 

із агроценозу Київської області, виявили фаги, активні проти Pectobacterium 

athrosepticum В-1098Т, а саме: ізолят φPa 2, виділений із змиву коренів бур’яну 

пирію повзучого (Elymus repens (L) Gould); ізолят φPa 8, виділений із ураженої 

капусти брокколі (Brassica oleraceae var. italica Plenck) із симптомами бурого 

загнивання «голови»; ізолят φPa 12, виділений із ураженого хворобою листя 

капусти білоголової (Brassica oleraceae var. capitata L). 

Усі виділені ізоляти бактеріофагів утворювали негативні колонії одного 

розміру (~ 2 мм у діаметрі), проте як у випадку з вірусом PS2, виділено нами до 

Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ шт. В-1022, ізоляти фагів φPa 2, 8, не 

накопичувалися на тест-культурі (Pectobacterium athrosepticum УКМ шт. В-

1098Т) і швидко втрачали свою інфекційність. Так, після 2-х тижнів зберігання 

за оптимальних умов (+4 ºС, фізіологічний розчин NaCl), титр вищезгаданих 

ізолятів знижувався на 2 порядки, через 4 тижні вірусні частки повністю 

втрачали активність і не взаємодіяли із тест-культурою.  
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Натомість, ізолят  φPa 12 накопичувався до титру 7х106 БУО/мл, втім за 

тиждень зберігання за оптимальних умов його титр знижувався і становив 105-

106 БУО/мл, за 2 тижні – 103 БУО/мл. Через нестабільність аги, активні щодо 

щтаму Pectobacterium athrosepticum В-1098Т у подальшому не досліджували.  

Концентрацію виділених ізолятів фагів φPa 2, 8, 12 не вдалося підняти до рівня, 

необхідного для дослідження методом електронної мікроскопії.  

В результаті досліджень ізолятів φPa 2, 8, 12 встановили, що віруси 

швидко інактивуються в середовищі зберігання, їх титр знижується, що, на 

нашу думку, пов’язано із нестабільністю бактеріофагів, або ж тест-культура  

Pectobacterium athrosepticum УКМ шт. В-1098Т не є оптимальною для роботи із 

вищезгаданими бактеріофагами. Існує імовірність того, що виділені ізоляти 

бактеріофагів специфічні до іншого штаму Pectobacterium athrosepticum або 

навіть іншого виду із роду Pectobacterium. Враховуючи це, ізоляти φPa 2, 8, 12 

не можна розглядати у якості фаготерапевтичних агентів, а швидка інактивація 

вірусів унеможливила їх подальше дослідження.  

 Pseudomonas syringae pv. tomato, Pectobacterium athrosepticum – не єдині 

фітопатогенні бактерії, проти яких вели пошук літичних бактеріофагів. Між 

тим, до таких штамів, як Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum УКМ В-

1084Т, Pectobacterium atrosepticum УКМ В-1098Т, Xanthomonas campestris pv. 

campestris УКМ В-1059, Clavibacter michiganensis pv. michiganensis Ас-629Т 

специфічних бактеріофагів не знайдено. Припускаємо, що причиною цього 

можуть бути профаги, інтегровані в геном музейних штамів фітопатогенних 

бактерій, тому на наступному етапі досліджень проводили індукцію профагів із 

тих штамів бактерій, до яких не було отримано літичних бактеріофагів із 

опрацьованих зразків уражених овочів. 
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5.2. Індукція профагів з лізогенізованих культур фітопатогенних 

бактерій 

 

Лізогенізація – один із природних механізмів захисту бактерій від 

бактеріофагів. Помірні бактеріофаги, ДНК яких інтегруються в геном 

непермісивних клітин бактерії-хазяїна після інфікування кодують численні 

гени, що залучені у вірусній інтерференції (див. 2.1.1). Лізогенізовані культури 

бактерій часто є несприйнятливими до багатьох літичних бактеріофагів, тому 

що механізми фагової інтерференції є консервативними. Так, лізогенізація 

бактеріофагом λ призводить до унеможливлення інфікування культури іншими 

фагами λ, а також фагами Т4, Т2, Т7. Більше того, лізогенізована культура 

ніколи не лізогенізована лише 1 вірусом, а тому разом із численними 

інтегрованими профагами, які можуть складати до 18% бактеріального геному, 

культура отримує стійкість до багатьох літичних бактеріофагів [29].  

Зважаючи на це провели індукцію профагів у музейних культурах 

бактерій, які використовували у роботі, а саме: Pectobacterium carotovorus pv. 

carotovorum УКМ шт. В-1084Т, Pectobacterium atrosepticum УКМ шт. В-1098Т, 

Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ шт. В-1059, Clavibacter 

michiganensis pv. michiganensis УКМ шт. Ас-629Т. У якості напівсинтетичних 

речовин-індукторів біологічного походження використовували антибіотик 

норфлоксацин. У якості індуктора природного походження – налідиксову 

кислоту. Фізичним індуктором слугувало УФ-опромінення. 

Механізм дії індукторів вивчений на модельній системі Escherichia coli. 

Такі індуктори, як  норфлоксацин та налідиксова кислота є інгібіторами 

бактеріальних ДНК-гіраз, топоізомерази ІІ і IV. Інгібування активності цих 

ферментів призводить до активації стресових σ-факторів, які, в свою чергу, 

зв’язуються із промоторами фагових геномів, в наслідок чого інтактні 

інтегровані профаги активуються, завершують свої життєві цикли і руйнують 

клітини до того, як культура загине від дії антибіотиків. Опромінення 

бактеріальної культури УФ-променями призводить до активації бактеріальних 
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систем репарації та відповідних σ-факторів (σ24, σ32, σ38), які також є 

ініціаторами транскрипції генів інтегрованих профагів.  

В результаті індукції профагів налідиксовою кислотою, норфлоксацином 

та УФ-опроміненням із штамів Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum УКМ 

В-1084Т, Pectobacterium atrosepticum УКМ В-1098Т, Xanthomonas campestris pv. 

campestris УКМ В-1059 із живильних середовищ, в яких культивували 

вищезгадані бактерії і в яких їх опромінювали/обробляли індукторами, 

виділяли бактерицини. Бактерицини досліджували за допомогою методу 

електронної мікроскопії. 

Із середовищ, в яких тест-культури вирощували без додавання індукторів 

структур, які нагадували б фагові часточки чи бактерициди, не виділяли. Із 

рідкого живильного середовища, в якому вирощували тест-культуру 

Kamagateibacter intermedius шт. IMBG 180, яку використовували у якості 

позитивного контролю впливу індукторів, теж виділяли бактерицини у вигляді 

вірус-подібних часточок та структур, що нагадували хвостові відростки 

бактеріофагів, які зустрічаються тільки у вірусів родини Myoviridae.  

Бактерицини, які були отримані із середовищ, в яких культивували штами 

фітопатогенних бактерій (Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum УКМ В-

1084Т, Pectobacterium atrosepticum УКМ В-1098Т, Xanthomonas campestris pv. 

campestris УКМ В-1059) були схожими на бактерицини, що були виділені з 

живильного середовища, в якому культивували Kamagateibacter intermedius шт. 

IMBG 180. Всі отримані бактерициди представляли собою хвостові відростки 

та капсиди фагів з родини Myoviridaе (рис. 4.14). 
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А)  Б)    

В)      

Рис. 4.14. Бактерицини, виділені із живильних середовищ після 

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

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

campestris УКМ В-1059 (В), бар – 50 нм. 

Розміри бактерицинів визначали за допомогою лінійки на отриманих 

електронно-мікроскопічних зображеннях. Після обрахування було встановлено, 

що бактерициди, які виділялися після індукції культури штаму Pectobacterium 

carotovorus pv. carotovorum В-1084Т мали розміри 120×15±3 нм. Розміри 

бактерицинів, виділених після індукції штаму Pectobacterium atrosepticum В-

1098Т становили 125×15±2 нм; розміри бактерицинів, виділених з 

культуральної рідини штаму Xanthomonas campestris pv. campestris В-1059, які 

нагадували хвостові відростки, склали 220×18±3 нм, розміри бактерицинів, які 

були схожими на головки бактеріофагів, склали 67×73±2 нм.   

Після індукції трьох вищезазначених штамів фітопатогенних бактерій у 

культуральній рідині не виявили повноцінних фагових часточок, що, на нашу 

думку, свідчить про неповноцінність геномів профагів, які були інтегровані в 

геном бактерій. Втрата інтегрованими вірусами блоків генів, що відповідають 

за утворення інфекційних віріонів можлива тільки при тривалому існуванні 
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помірних вірусів на стадії профагу і є наслідком змін у геномі бактерії, в який 

інтегрований профаг. Перед поділом бактеріальної клітини в її геномі 

відбуваються рекомбінації, внаслідок яких відбуваються перебудови геному, 

які можуть призвести до переміщення генів інтегрованих профанів із одного 

регіону геному в інший, внаслідок чого інтегрований геном вірусу втрачає 

частину генів і стає неповноцінним. Відповідно, експресія таких неповноцінних 

генетичних блоків призводить до утворення частин бактеріофагів, а не 

повноцінних вірусних часточок. Отримані нами результати вказують на те, що 

в геномах фітопатогенних бактерій штамів Pectobacterium carotovorus pv. 

carotovorum УКМ В-1084Т, Pectobacterium atrosepticum УКМ В-1098Т, 

Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ В-1059 лишились частини фагових 

геномів, які здатні до реплікації і можливо саме вони забезпечують стійкість 

бактерій до ураження літичними фагами. 

За індукції профагів у клітинах штаму Clavibacter michiganensis pv. 

michiganensis УКМ Ас-629Т не спостерігали утворення часточок, які нагадували 

бактерицини у вигляді «хвостових відростків» та «голівок» фагів у 

культуральній рідині. Припускаємо, що застосовані нами індуктори не 

впливали на інтегровані в геном актинобактерії профаги, втім варто зауважити, 

що для фітопатогенних бактерій-представників виду Clavibacter michiganensis 

pv. michiganensis наразі описано усього 2 фаги – CMP1 та CN77, які було 

виділено з уражених томатів на території США [174]. Ми не знайшли наукових 

праць, в яких були описані методи індукції  евротиз із актинобактерій виду 

Clavibacter michiganensis pv. michiganensis, але встановили що налідиксова 

кислота, норфлоксацин та УФ-опромінення не здатні викликати виділення 

бактерицинів із клітин штаму Clavibacter michiganensis pv. michiganensis УКМ 

Ас-629Т. 

Таким чином було встановлено, що музейні штами Pectobacterium 

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

1098Т, Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ В-1059 контаміновані 

профагами. Після індукції інтегрованих вірусів за допомогою налідиксової 
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кислоти, норфлоксацину, УФ-променів із рідких (антибіотики) та щільних (УФ-

опромінення) живильних середовищ виділяли  евротизаці, які нагадували 

хвостові відростки та головки бактеріофагів з родини Myoviridae. Відомо багато 

помірних міовірусів, які уражують представників родин Enterobacteriaceae та 

Xanthomonadaceae, основними з яких є міовіруси групи Р2 (родина Myoviridae, 

підродина Peduovirinae, рід P2-подібних бактеріофагів). Довжина хвостового 

відростку типового представника роду – бактеріофагу Р2, складає 135 нм, 

ширина – 18 нм, діаметр головки – 60 нм, що подібно розмірам  евротизація, 

які отримано із штамів Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum УКМ В-

1084Т – 120×15±3 та Pectobacterium atrosepticum УКМ В-1098Т – 125×15±2 нм. 

Припускаємо, що ці культури можуть бути контаміновані вірусами із групи Р2-

подібних фагів. 

В опрацьованих літературних джерелах відсутні відомості щодо помірних 

фагів з родини Myoviridae, які уражують представників бактерій з роду 

Xanthomonas. Припускаємо, що бактерициди, отримані після індукції штаму 

Xanthomonas campestris pv. campestris В-1059 можуть бути «злитими» 

хвостовими відростками, які утворилися внаслідок неправильної збірки.  

Серед бактерицинів не було виявлено повноцінних вірусних часточок, що 

може свідчити про те, що геноми бактеріофагів, які інтегровані в геноми 

штамів фітопатогенних бактерій Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum 

УКМ В-1084Т, Pectobacterium atrosepticum УКМ В-1098Т, Xanthomonas 

campestris pv. campestris УКМ В-1059 є неповноцінними і ушкодженими 

внаслідок рекомбінацій бактеріального геному. На нашу думку, блоки генів 

профагів захищають вищезгадані штами бактерій від ураження літичними 

бактеріофагами, що може пояснити відсутність негативних колоній фагів на 

газонах вищезазначених тест-культур після того, як вони були інокульовані 

зразками, отриманими з різних агроценозів України.     
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РОЗДІЛ 6. ВИДІЛЕННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ 

КУЛЬТУР БАКТЕРІЙ   

 

6.1. Дослідження культурально-морфологічних особливостей  

природних культур бактерій 

 

Аналізуючи результати проведених досліджень стосовно незначної 

кількості виділених ізолятів бактеріофагів, активних проти музейних штамів 

фітопатогенних бактерій ми припустили, що штами Pectobacterium carotovorus 

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

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

pv. michiganensis УКМ Ас-629Т втратили свою актуальність в агроценозах. Не 

зважаючи на те, що деякі із штамів (Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum 

УКМ В-1084Т, Pectobacterium atrosepticum УКМ В-1098Т, Xanthomonas 

campestris pv. campestris УКМ В-1059) були лізогенізованими, лізогенізація не 

призводить до 100% втрати трансдукованими бактеріями чутливості до 

бактеріофагів. Відповідно, відсутність фагів, активних проти штамів 

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

atrosepticum УКМ В-1098Т, Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ В-1059 

не може бути пояснена виключно лізогенізацією бактерій.  

Згідно літературних данних агроценози, які потерпають від розвитку 

хвороб, спричинених фітопатогенними бактеріями є місцями накопичення 

бактеріофагів [175], які не можуть тривалий час існувати без бактерій-хазяїв. 

Відповідно, відсутність фагів до штамів бактерій, які підтримуються у 

колекціях культур,  може свідчити про втрату цими штамами актуальності 

внаслідок тривалого культивування в лабораторних умовах. Вилучення 

бактеріальних культур із довкілля може призводити до зменшення 

конкурентного тиску на вилучені культури інших бактеріальних культур, 

бактеріофагів. Введення в колекцію призводить до зменшення  впливу 

біотичних і абіотичних чинників на бактеріальну культуру, що призводить до 
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змін у нормах реакції бактеріальних клітин на різні екологічні подразники, у 

тому числі і бактеріофаги. 

Зважаючи на викладене вище, на наступному етапі досліджень ми вважали 

за доцільне змінити схему роботи і виділити як збудників фітобактеріозів, так і 

їхні віруси, позаяк такий підхід дозволяв отримати природні культури 

фітопатогенних бактерій, які є актуальними в агроценозі з якого відбирали 

зразки, так і віруси, які уражують культури бактерій-хазяїв. У результаті такого 

«екологічного підходу» можна отримувати види і патовари фітопатогенних 

бактерій, які мають значну фітоепідеміологічну актуальність.  

Згідно вищезазначеного підходу до роботи, упродовж третього етапу 

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

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

Із отриманих зразків було виділено ізоляти бактерій (38 шт), які у роботі 

позначили римськими літерами І-XXXVIII. Основні симптоми, які проявлялися 

на уражених рослинах, були бурі та чорні зони загнивань, мацерація тканин, 

специфічний запах, виділення ексудатів та некротизація плодів (рис. 4.15). 

 

а)    б)  

Рис. 4.15. Прояв симптомів фітобактеріозів на уражених плодах томатів та 

перцю: а) мацерація тканин перцю овочевого (зразок ХХІV); б) виділення 

ексудату, локальні плями бурого загнивання на плодах томатів (зразок ХХV). 

 

Далі із зразків уражених овочів виділяли суміші бактеріофагів, здатні 

уражували отримані нами природні культури бактерій. В результаті досліджень 

встановлено, що 58 % бактеріальних культур, які виділили із зразків плодів 

томатів звичайних та перців овочевих є чутливими до бактеріофагів (таб. 4.4). 
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Таблиця 4.4.  

Коротка характеристика зразків томатів та перців овочевих, отриманих 

протягом останнього етапу досліджень 

Зразок  Область 

виділення  

Вид рослини-

хазяїна 

Симптоми на 

уражених рослинах 

Чутливість 

до фагів 

1 2 3 4 5 

I  Кіровоградська  томат звичайний  загнивання плодів + 

II  Кіровоградська томат звичайний загнивання плодів + 

ІІІ Кіровоградська томат звичайний загнивання плодів - 

IV Кіровоградська томат звичайний некротизація листя - 

V Кіровоградська томат звичайний загнивання плодів - 

VI  Кіровоградська томат звичайний загнивання стебел + 

VII  Кіровоградська  перець овочевий некротизація плодів + 

VIII Кіровоградська томат звичайний виділення ексудату - 

IX Кіровоградська томат звичайний бура гниль плодів - 

X  Кіровоградська перець овочевий  бура гниль плодів + 

XI  Черкаська томат звичайний загнивання плодів + 

XII  Черкаська  томат звичайний  загнивання плодів + 

XIII Черкаська томат звичайний загнивання плодів - 

XIV   Черкаська  томат звичайний  загнивання стебел + 

XV  Черкаська  томат звичайний  розтріскування стебел + 

XVI Черкаська томат звичайний загнивання плодів  - 

XVII  Черкаська  перець овочевий  загнивання стебел + 

XVIII Черкаська перець овочевий загнивання плодів - 

XIX Черкаська перець овочевий виділення ексудату - 
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Продовження таблиці 4.4. 

1 2 3 4 5 

XX Черкаська перець овочевий зів’ялість, ексудат - 

XXI Черкаська перець овочевий виділення ексудату - 

XXII Черкаська перець овочевий некротизація плодів + 

XXIII  Сумська томат звичайний  бура гниль плодів + 

XXIV  Сумська перець овочевий некротизація плодів + 

XXV Сумська перець овочевий бура гниль плодів - 

XXVI  Херсонська томат звичайний бура гниль плодів + 

XXVII   Херсонська томат звичайний бура гниль плодів + 

XXVIII  Херсонська томат звичайний бура гниль плодів + 

XXIX  Київська томат звичайний бура гниль плодів + 

XXX  Київська томат звичайний хлороз листя + 

XXXI  Київська  томат звичайний бура гниль плодів + 

XXXII  Київська перець овочевий бура гниль плодів + 

XXXIII  Київська перець овочевий бура гниль плодів - 

XXXIV  Київська томат звичайний бура гниль плодів - 

XXXV  Київська томат звичайний бура гниль плодів + 

XXXVI   Київська томат звичайний некротизація листя - 

XXXVII  Київська томат звичайний некротизація листя - 

XXXVIII  Київська перець овочевий некротизація листя + 

 

Втім, із 42 % зразків уражених овочів не вдалося виділити культур 

бактерій, чутливих до бактеріофагів. Після інокуляції кожної з 6 культур 

сумішшю бактеріофагів, яку отримали внаслідок змішування фаголізатів, 

виділених із зразків уражених овочів, на жодній культурі не спостерігали 

утворення негативних колоній (табл. 4.4). 

Припускаємо, що нечутливість культур бактерій до виділених нами вірусів 

є наслідком неспецифічності вірусів із суміші до запропонованих їм бактерій. 
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Іще одним поясненням того, що 42% виділених нами культур бактерій є 

несприйнятливи до суміші бактеріофагів, які уражували решту культур є те, що 

ці 16 культур можуть бути лізогенізованими, а тому несприйнятливими до 

багатьох літичних бактеріофагів (див. 2.1.1).   

Отримані нами результати після першого етапу виділення бактеріальних 

культур та їх вірусів вказували на те, що популяції бактерій-збудників 

фітобактеріозів в агроценозах співіснують із популяціями вірусів. Відповідно, 

природні ізоляти бактеріофагів, що персистують в місцях поширення бактерій-

хазяїв, можуть бути виділені, досліджені та використані у якості антагоністів по 

відношенню до своїх хазяїв.  

Зважаючи на це, ми вирішили встановити таксономічне положення 

виділених нами природних культур бактерій щоб з’ясувати, бактеріофаги, 

специфічні до яких видів бактерій ми виділили. 

Для того, щоб бактеріальна культура могла підтримувати розмноження 

бактеріофагів, вона має перебувати в оптимальних для свого росту умовах. 

Враховуючи вищезазначену особливість, створення оптимальних умов для 

росту нововиділених природних культур бактерій є важливим завданням. 

Зрозуміло, що жодне живильне середовище не може повністю замінити 

природного субстрату, на якому росла культура, проте культивування на 

живильних середовища дозволяє підтримувати культури бактерій в умовах, за 

яких бактеріальні клітини можуть забезпечувати реплікацію вірусів. Більше 

того, культурально-морфологічні особливості бактерій дозволяють 

оптимізувати визначення виділених культур до родин та родів, що полегшує 

встановлення систематичного положення природних культур бактерій.  

При дослідженні оптимальних температур, необхідних для росту 

виділених природних культур бактерій встановили, що бактерії утворюють 

значну кількість колонії на щільних живильних середовищах за температурних 

значень від 22 до 30 °С. Ріст за вищезгаданих температур характерний для 

більшості видів фітопатогенних бактерій. Деякі кульутри виділених нами 
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бактерій, зокрема ІІ, X характеризувалися властивістю рости за температури 37 

та 40 °С, що не характерно для фітопатогенних бактерій. 

Виділення ізолятів фітопатогенних бактерій із зразків уражених плодів 

томатів та овочевих перців здійснювали із застосуванням щільного живильного 

лізогенного середовища (ЛС). Лізогенне середовище є простим живильним 

середовищем і застосовується у мікробіологічній та вірусологічній практиці для 

культивування бактерій із родини Enterobacteriaceae. Окрім ентеробактерій, на 

живильному середовищі вирощують бактерій родин Xanthomonadaceae та 

Pseudomonadacea, проте зазначене середовище не є основним для вирощування 

представників останніх двох родин.   

Колонії ізолятів, що росли на ЛС і виявляли здатність до продукції жовтих 

та брунатно-оранжевих пігментів, характерних для представників родини 

Xanthomonadaceae [176], пересівали на дріжджово-декстрозне середовище із 

додаванням карбонату кальцію (середовище ДДКС). Живильне середовище 

ДДКС рекомендоване для культивування бактерій із групи ксантомонад, проте 

після кількох висівів виділених нами природних культур на це живильне 

середовище помітили, що бактерії у значній мірі продукували 

екзополісахаради, що призводило до утворення ослизлих, мукоїдних колоній 

(рис. 4.16). Подібне явище ускладнювало розділення змішаних культур, тому у 

подальшому це середовище для культивування природних культур бактерій не 

використовували. 

 

 

Рис. 4.16. Продукція екзополісахаридів ізолятом ХІ на середовищі ДДКС. 

Слизові колонії відмічено стрілками.  
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Імовірно, явище продукування екзополісахаридів було викликане значною 

кільністю вуглеводнів, які входили до складу живильного середовища (див. 

3.1.2). Між тим варто зазначити, що продукування екзополісахаридів є одним із 

чинників вірулентності у фітопатогенних бактерій, тому їх продукція є ознакою 

того, що виділені нами природні культури є фітопатогенними бактеріями  [177]. 

Враховуючи імовірність того, що виділенів культури є змішаними 

угрупованнями кількох різних видів бактерій або ж штамів (патоварів) одного 

виду, утворення значної кількості слизу ускладнювало їх розділення на окремі 

культури, що необхідно для перевірки активності бактеріофагів. Зважаючи на 

це культури пересівали на картопляно-декстрозне середовище (КДС) – щільне 

живильне середовище, рекомендоване для вирощування більшості 

фітопатогенних бактерій. На запропонованому живильному середовищі змішані 

культури утворювали менше слизу, що дозволило нам розділити їх на окремі 

культури. 

У результаті виділення отримано культури, які володіли здатністю до 

флюоресценції, що притаманно представникам родини Pseudomonadacea [178], 

культивували на щільному середовищі КДС та м’ясо-пептонному агарі 

(середовище МПА). Щільне живильне середовище КДС використовували для 

культивування тих флюорисціюючих бактерій, які не утворювали слизу, в той 

час культури, які утворювали багато слизу, культивували на МПА.  

Окремі змішані культури (зокрема, ІІ) при культивуванні на лізогенному 

середовищі виявляли здатність до руху, утворювали на поверхні щільного 

живильного середовища «хвилі росту» – зони свармінгу.  Так, змішана культура 

ізоляту ІІ, розведена в 108 разів, при культивуванні на щільному живильному 

середовищі ЛС призводила до утворення колоній 4-х різних типів: ІІа – повзучі 

колонії із зонами свармінгу у вигляді концентричних кіл, що відходять від 

центральної колонії; ІІb – колонії із незначними зонами свармінгу, що мають 

нерівні краї; ІІс – колонії з великими зонами свармінгу, що мають нерівний 

край; ІІd – колонії без зон свармінгу з рівними краями (рис. 4.17). Культури, які 
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утворювали описані вище типи колоній, розділили і надалі підтримували, як 

окремі штами.  

 

Рис. 4.17. Утворення 4 різних типів колоній (відмічено стрілками) після 

висіву змішаної культури ізоляту ІI на середовище ЛС.  

 

Здатність до руху шляхом свармінгу притаманна бактеріям із 

перитрихальним розташуванням джутиків, зокрема, представникам родів 

Erwinia, Pectobacterium, Pantoea, серед яких є небезпечні і поширенні види 

фітопатогенних бактерій [179]. 

Після визначення середовищ для культивування виділених нами 

природних культур бактерій, було вирішено розділити змішані культури та 

провести визначення культур отриманих ізолятів до родів та видів. 

Під час виділення у чисту культуру ізоляту Х було з’ясовано, що до складу 

змішаної культури входило 7 бактерій (Ха-Хg), які відрізнялися між собою за 

культурально-морфологічними особливостями. Після фарбування клітин 

розділених культур було встановлено, що клітини однієї культури, Хd, є 

короткими (2-4 мкм) грам-позитивними нерухомими аспорогеними паличами. 

Культура Хd характеризувалася повільним ростом на щільному живильному 

середовищі КДС (тривалість формування колоній складала 6-7 діб), утворені 

колонії набували лимонно-жовтого забарвлення, вони мали рівні краї, випуклий 

профіль із вдавленою центральною частиною. Подібні характеристики має 

лише 1 відомий фітопатогенний організм, який уражує томати – Clavibacter 

michiganensis sbsp. michiganensis. Варто зазначити, що вищезгадана бактерія 

ІІ а 

ІІ c 

ІІ d 

ІІ b 
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належить до карантинних об’єктів категорії А2, оскільки становить серйозну 

загрозу сільськогосподарським угіддям, а особливо рослинам захищеного 

грунту [180].  

В результаті подальших досліджень було встановлено, що всі без 

виключення ізоляти бактерій, виділені нами із уражених плодів томатів та 

перців овочевих, є змішаними культурами. Зважаючи на те, що 95% відомих 

фітопатогенних бактерій є грамнегативними, для подальшого аналізу та 

визначення таксономічної приналежності виділених культур вирішили 

відбирали тільки ті, які були грамнегативними.   

Після розділення змішаних культур бактерій і введення окремих ізолятів у 

чисті культури, їх клітини фарбували за Грамом. Було встановлено, що 

більшість виділених ізолятів бактерій (окрім культур VIIc, VIId, VIIe, Xc,  Xd, 

XVb, XVс) належать до грамнегативних, аспорогенних, паличковидних 

бактерій із розмірами клітин 1-5 мкм, що характерно для фітопатогенних 

бактерій, 98% видів яких належать до групи грамнегативних бактерій.  

Зважаючи на той факт, що рослинні організми колонізовані не тільки 

фітопатогенними бактеріями, а і іншими, не шкодочинними, видами бактерій, 

ми вирішили визначити фітопатогенні властивості виділених нами чистих 

культур бактерій. Таким чином ми отримали нагоду розділити культури на 

патогенні та апатогенні і зосередити свою увагу на тих культурах, які здатні 

уражувати рослини і проти яких були виділені літичні бактеріофаги.  

Для визначення фітопатогенних властивостей ізолятів бактерій проводили 

ураження рослин тютюну сорту «Самсун» (Nicotiana tabacum var. «Samsun») та 

рослин томату сорту «Де Барао Червоний» (Solanum lycopersicum L. cult. “De 

barao”) на стадії 6 справжніх листків уколом у листкову пластинку та уколом в 

стебло (в область першого та третього міжвузля).  

Рослини томатів уражували чистими культурами ізолятів бактерій в перше 

міжвузля (між коренем та сім’ядолями) і листкову пластинку. Утворення 

некрозів в місцях ураження суспензіями бактерій спостерігали через 12 годин 

після ураження в листкову пластинку (рис. 4.18).  
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Рис. 4.18. Некрози на листках томатів сорту «Де Барао червоний» через 12 

годин після ураження ізолятом Ха. 

 

Через 12 діб після ураження в стебло на рослинах томатів сорту «Де Барао 

червоний» спостерігали розвиток системної реакції: на перших листках 

з’являлися некрози та хлоротичні плями, на 14 добу некротичні плями 

утворювалися на другій парі справжніх листків, тоді як перша пара листків 

вкрилася хлорозами. На контрольних рослинах подібних симптомів не 

спостерігали (рис. 4.19). 

 

а)  б)  

Рис. 4.19. Реакція рослин томату сорту «Де Барао червоний» на ураження 

ізолятом Х-а: а) утворення некрозів та хлорозів на перших справжніх листках; 

б) листки інтактних рослин. 

 

Ізоляти бактерії ІІ (а-d), VII (c-e), X (d, e), не призводили до появи будь-

яких симптомів на томатах впродовж часу, відведеного на експеримент (3 
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тижні). Відомо, що чутливість рослин до фітопатогенних бактерій відрізняється 

у представників різних сортів, тому, на нашу думку, ми не спостерігали реакції 

у рослин томатів сорту «Де Барао червоний», оскільки виділені нами ізоляти 

бактерій не здатні уражувати цей сорт томатів або ж реакція, яку мають 

рослини цього сорту на ураження ізолятами бактерій ІІ (а-d), VII (c-e), X (d, e) є 

реакцією толерантності. Іншим поясненням отриманих результатів могла 

слугувати тривалість інкубаційного періоду, протягом якого бактерії 

колонізують рослинний організм. Ми спостерігали за ураженими рослинами 

впродовж трьох тижнів, позаяк інкубаційний період для багатьох 

фітопатогенних бактерій складає 4-6 тижнів.  

При ураженні рослин тютюну сорту «Самсун» чистими культурами 

бактерій, зокрема X (a, b, e, f, g), ІІ (а-d),  утворення прижилкових некрозів 

спостерігали через 12 годин після ін’єкції. Після інокуляції молодих рослин 

томатів культурами VII (c-e), Xe) не спостерігали утворення некрозів. 

Зважаючи на те, що ці культури не призводили до появи симптомів на 

уражених томатах, були грампозитивними, що не характерно для більшості 

фітопатогенних бактерій, ми припустили що вищезгадані культури не є 

фітопатогенними, а тому вилучили їх із подальших досліджень (рис. 4.20).  

 

а)  б)  в)  

Рис. 4.20. Реакція рослин тютюну сорту «Самсун» на ураження чистими 

культурами бактерій. А) прижилковий некроз після ін’єкції культури Ха; б) 

прижилковий некроз після ін’єкції культури Xb; в) відсутність реакції після 

ін’єкції культури Хd. 
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Відомо, що реакцією рослин тютюну (Nicotiana tabacum L) на  ураження 

фітопатогенними бактеріями, зокрема представниками родів Xanthomonas, 

Pseudomonas, Ralstonia є гіперчутливість [180], тому ми вважаємо що ізоляти 

бактерій, які індукували некротичні реакції на листках тютюну можуть бути 

віднесені до фітопатогенних бактерій.  

Для подальшого поширення фітопатогенних бактерій ураженою рослиною 

зона некрозу не є перешкодою, оскільки у багато видів наявні джгутики та 

ферменти, які розчиняють клітинні стінки. Відповідно, загиблі клітини у зоні 

некрозу є субстратом для бактерій, наявність якого тільки сприяє колонізації 

ураженого рослинного організму.  

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

ізолятами фітопатогенних бактерій спостерігали розвиток некрозів на 

листкових пластинках через 18 годин після ураження (рис. 4.21) і подальше 

відмирання уражених бактеріями зон на листкових пластинках рослин 

впродовж 96 годин. У якості позитивного контролю слугували рослини 

пеларгонії зональної, уражені музейним штамом Xanthomonas vesicatoria УКМ 

B-1105. 

 А       Б  

Рис. 4.21. Ураження пеларгонії зональної: А – некротична реакція після 

ураження ізолятами бактерій XIIa, VIa, b, XVIIa; Б – некротична реакція та 

руйнування некрозів на листковій пластинці пеларгонії при ураженні ізолятами 

бактерій XIa, b, XVIIb, XXIVc,e. 
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Відсутність реакції тютюну на ураження чистою культурою Xd була 

передбачуваною, позаяк представники роду Clavibacter не викликають реакції 

гіперчутливості у більшості рослин-індикаторів (зокрема, тютюну звичайного 

(Nicotiana tabacum L) і їх патогенність визначається здатністю утворювати 

некрози на листі при ураженні в стебло. Для з’ясування фітопатогенних 

властивостей ізоляту Xd використовували рослини томату сорту 

«Волгоградський». Частину рослин уражували в перше міжвузля (між коренем 

та пазухами сім’ядолей), частину – в третє міжвузля (між другою та третьою 

парою справжніх листків). Появу симптомів спостерігали на 4-й тиждень після 

ураження  у вигляді прогресуючих системних некрозів. 

Окрім здатності індукувати реакцію надчутливості, чинником 

вірулентності бактерій є здатність викликати мацерацію тканин уражених 

рослин. Подібні властивості зумовлені наявністю у фітопатогенних бактерій 

генів спеціалізованих ферментів: пектиназ, амілаз, целюлаз. Відповідно, ті 

бактерії, які мають гени таких ферментів і здатні синтезувати їх, можуть бути 

фітопатогенними.  

Наявність пектолітичних ферментів визначали за здатністю викликати 

мацерацію тканин картоплі, цибулі, та шматків томатів. 

Після інокуляції картопляних кубиків чистими культурами бактерій 

встановлено, що культури бактерій, зокрема XІa, XIIa, XVIIIа, виявляли 

пектиназну активність. Під дією пектолітичних ферментів бактерій тканини 

інокульованих картопляних кубиків розм’якшувались, змінювали своє 

забарвлення (рис. 4.22).  
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а)     б)  

Рис. 4.22. Мацерація тканин картопляних кубиків викликана 

культурами бактерій XIIa (а), XVIIIа (б). 
 

  

 

Ферментативна активність пектиназ призводила до втрати кубиками маси 

внаслідок перетворень бактеріями живильного субстрату. Вищезгадану втрату 

маси можна обчислювали, зважуючи кубики через рівні відрізки часу (24, 48 та 

72 години). Негативним контролем були інтактні картопляні кубики, натомість 

позитивним контролем слугували картопляні кубики, інфіковані суспензією 

клітин штаму Pectobacterium carotovorum УКМ 81075T. 

У результаті експериментів було встановлено, що чисті культури бактерій 

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

активність яких вдвічі перевищувала активність пектинази музейного штаму 

Pectobacterium carotovorum УКМ 81075T. Так, найменшу активність порівняно 

із активностями інших виділених культур виявлено у культури XXXIVа, 

внаслідок активності якої спостерігали зменшення маси картопляного кубику 

на 0,154 г. Втім, такий рівень ферментативної активності тим не менш був 

вдвічі вищим, порівняно з активністю колекційного штаму Pectobacterium 

carotovorum УКМ 81075T (0,092 г, таб. 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Активність пектиназ виділених чистих культур бактерій 

Культура m0, г 24 г Δm24, г 48 г Δm48, г 72 г Δm72, г ∑Δmз 

XIа 3,161 3,07 0,091 2,997 0,073 2,902 0,095 0,259 

XIIa 3,256 3,137 0,119 3,058 0,069 2,986 0,072 0,26 

XVIIIа 3,387 3,275 0,112 3,192 0,083 3,078 0,114 0,309 

XXXIIIа 2,910 2,83 0,08 2,774 0,056 2,706 0,066 0,202 

XXXIVа 3,109 3,045 0,064 2,981 0,064 2,912 0,069 0,197 

Pectobacterium 

carotovorum 

УКМ 81075T 

3,205 3,166 0,039 3,122 0,044 3,070 0,052 0,135 

Інтактні 

рослини 

3,198 3,183 0,015 3,171 0,012 3,155 0,016 0,043 

 

Виділені культури Xa, ХІІа, XVc, XVIIIа, XXXIIа, XXXIIIа, XXXVIа 

викликали мацерацію тканин зелених томатів, жоден бактеріальний ізолят не 

призводив до мацерації та некротизації лусок цибулі.  

Окрім здатності до мацерації тканин картоплі, багато видів фітопатогенних 

бактерій мають здатність руйнувати тканини інших овочів, зокрема буряку 

столового та моркви посівної. Враховуючи вищесказане, досліджували 

ферментативну активність виділених культур бактерій на овочевих дисках з 

моркви та буряку. В результаті експериментальної роботи встановлено, що 

більшість чистих культур руйнували овочеві диски із різним ступенем 

ферментативної активності (рис. 4.23).  
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а   б  

Рис. 4.23. Пектолітична активність ізолятів бактерій XXIVe (а) та Xia (б) 

на овочевих дисках.  

 

В результаті досліджень фітопатогенних властивостей чистих культур 

природних бактерій, які були виділені із зразків томатів та перців овочевих 

з’ясували, що всі культури володіли фітопатогенними властивостями, проте ці 

властивості проявляються на різних групах модельних рослин по-різному. Так, 

культури бактерій, зокрема отримані після розділення змішаної культури ІІ (a-

d) викликали некрози на рослинах тютюну звичайного та пеларгонії зональної, 

втім усі вищезгадані культури не володіли пектиназною активністю і не 

викликали мацерації картопляних кубиків, дисків із моркви та буряку, 

шматочків зеленого томату. Відповідно, щоб встановити приналежність 

культур ІІа, ІІb, IId, IIe до фітопатогенних бактерій необхідно провести 

додаткові експерименти. Натомість, усі чисті культури, отримані після 

розділення змішаної культури Х, виявляли фітопатогенні властивості на усіх 

видах модельних рослинах, тому вважаємо що ці чисті культури є 

фітопатогенними. Результати тестування чистих культур бактерій на модельних 

рослинах наведено в таблиці 4.6. 
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Таблиця 4.6. 

Здатність ізолятів бактерій викликати реакцію у піддослідних рослин 

Культури 

бактерії 

Реакція на модельних рослинах 

тютюн 

звичайний 

пеларгонія 

зональна 

картопляні 

кубики 

моркв’яні 

диски 

бурякові 

диски 

томати 

І (а-с) + + - - - - 

ІІ (а-d) + + - - - - 

VI (a,b) + + + + - - 

VII (a, b) + + - - - - 

X (a, b, c, f) + + + + + + 

XI (a,b) + + + + - + 

XII (a) + + + - + + 

XIV (a) + + - - - - 

XV (a, c) + + + + - - 

XVII (a-c) + + + - + - 

XVIII (a, b) + + + - - + 

XXII (a) + + - - - - 

XXIII (a, b) + + - - - - 

XXIV (a-f) + + + + + + 

XXVI (a, b) + + - - - - 

XXVII (a-c) + + + - - - 

XXVIII (a-c) + + + - - - 

XXIX (a, b) + + - - - - 

XXX (a-c) + + + - + - 

XXXI (a, b) + + - - - - 

XXXII (b) + + + - - + 

XXXІІ (a) + + + - - - 

XXXIV (a) + + - - - + 
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Викликає інтерес той факт, що фітопатогенні властивості виявляли лише ті 

ізоляти, що були чутливими до виділених із зразків овочів бактеріофагів та 

належали до групи грамнегативних бактерій. Натомість усі грампозитивні та 

грамваріабельні культури (окрім Хd) не виявляли фітопатогенних властивостей 

і були не чутливими до бактеріофагів. 

В результаті проведених досліджень з 38 зразків уражених томатів та 

перців овочевих було виділено 38 природних культур бактерій. Для 

вищезгаданих культур були підібрані живильні середовища, на яких культури 

можна було підтримувати в лабораторних умовах (ЛС, КДС), визначені 

оптимальні температурні умови росту ізольованих культур бактерій (22-30 ºС). 

При культивуванні ізолятів бактерій на живильних середовищах помічено, що 

виділені нами культури утворювали колонії із різними морфологічними 

особливостями, це свідчило на користь того, що виділені природні культури є 

змішаними. Зважаючи на це, ми розділили змішані бактеріальні угрупування на 

чисті культури.  

Отримані чисті культури фарбували методом Грама. В результаті цього 

було встановлено, що більшість чистих культур (окрім культур VII c-e, Xc-d, 

XV b-c) є грамнегативними бактеріями, до яких, як відомо із даних літератури, 

входять 95% відомих видів фітопатогенних бактерій.  

Після цього проводили дослідження для визначення фітопатогенних 

властивостей виділених природних культур бактерій. В результаті 

експериментів на модельних рослинах (тютюн сорту «Самсун», пеларгонія 

зональна, томати сорту «Де Барао червоний») було встановлено, що деякі 

культури, зокрема Хa, Хb, Хc, Хf, XXIVa-f, здатні індукувати реакцію 

недчутливості на модельних рослинах, таких як пеларгонія зональна та тютюн 

сорту «Самсун», інші – ні (Хd).   

Окрім вищезгаданих модельних рослин, здатність до синтезу чинників 

вірулентності у вигляді ферментів із групи пектатних ліаз виявиляли на 

овочевих дисках, картопляних кубиках. В результаті досліджень встановлено, 

що 13 з 22 культур здатні викликати мацерацію тканин картоплі, 5 були 
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здатними руйнувати моркв’яні диски і 5 культур – бурякові. Ферментативна 

активність пектиназ у деяких культур, зокрема XІa, XIIa, XVIIIа, XXXIIIа, 

XXXIVа, вдвічі перевищувала ферментативну активність пектинази музейного 

штаму Pectobacterium carotovorum УКМ 81075T. 

Після обробки газонів виділених ізолятів бактерій сумішами бактеріофагів, 

які було отримано з тих самих зразків, що і культури бактерій, встановлено, що 

22 з 38 культур чутливі до бактеріофагів. Відповідно, ці культури були обрані 

нами для подальших досліджень, оскільки метою дисертаційної роботи був 

пошук вірусів, специфічних до фітопатогенних бактерій. Беручи до уваги той 

факт, що всі 22 культури володіли фітопатогенними властивостями по 

відношенню до модельних видів рослин, ми вирішили встановити таксономічне 

положення бодай деяких із цих 22 культур щоб з’ясувати, віруси яких бактерій 

були виділені нами впродовж останнього етапу досліджень. 

 

 

6.2. Дослідження фізіолого-біохімічних характеристик виділених 

культур бактерій 

 

Дослідження фізіолого-біохімічних характеристик культур бактерій 

дозволяє визначити приналежність виділеної культури до конкретного роду та 

навіть виду бактерії. Володіючи такою інформацію можна робити висновки 

щодо того, які саме бактерії мають фітоепідеміологічну актуальність в 

агроценозах, звідки відібрали зразки і бактеріофаги проти яких видів 

бактеріофагів нам слід виділяти й використовувати.  

Після визначення культурально-морфологічних особливостей чистих 

культур виділених нами бактерій та фарбування бактерій за методом Грама 

проводили тест на активність цитохромоксидази (OXI-тест) та на наявність β-

галактозидази. Під дією метаболітів досліджуваних культур діагностичне 

середовище Хью-Лейфсона забарвлювалося у жовтий колір як у пробірках з 

анаеробними, так у пробірках із аеробними умовами культивування. Подібне 
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явище свідчило про здатність бактерії засвоювати глюкозу як за рахунок 

дихання, так і за бродіння (рис. 4.24).  

 

 

Рис. 4.24. Результати окисно-ферментативного тесту для чистих культур, 

отриманих з ізоляту бактерії XXIV.  

 

В результаті проведених досліджень з’ясовано, що виділені нами культури 

бактерій є факультативно-анаеробними (окрім культури Xd). Такий тип 

метаболізму характерний для фітопатогенних бактерій [181]. 

Визначення систематичного положення отриманих нами чистих культур 

бактерій проводили за допомогою тест-системи «ENTERO-16» фірми Erbo 

Lachema, Чехія (див. 3.3.1). За визначемини в результаті проведення тестів 

ознаками здійснювали ідентифікацію культур бактерій за Визначником 

бактерій, який входив до тест-систем. Отримані внаслідок визначення культур 

бактерій результати додатково порівнювали із даними, наведеними у 

Визначнику бактерій за Бергі.  

Для визначення таксономічного положення з 22 чутливих до бактеріофагів 

змішаних культур відібрали 10, зокрема ІІ, VI, VII, XI, X, XII, XV, XVII, XXII, 

XXIV. Слід зауважити, що обрані нами тест-системи призначені для 

визначення видів бактерій, які патогенні для людини. Зважаючи на це у якості 

позитивного контролю визначення діагностично-значимих біохімічних ознак 
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використовували музейні штами фітопатогенних бактерій, зокрема 

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

campestris УКМ В-1059. Тести на активність деяких ферментів, зокрема 

протеаз, нітратредуктаз не входили до складу тест-систем, тому їх проводили 

окремо.   

Відповідно до згаданої вище методики, чисті культури бактерій VIIa, Хb 

класифікували як Pseudomonas syringae; культури Ха, XІa, XIIa, XVIIIа, 

XXXIIIа, XXXIVа було віднесено до виду Pectobacterium carotovorum;  

культуру Хd – до виду Clavibacter michiganensis pv. michiganensis. Між тим 

варто зазначити, що результати, отримані нами після визначення фізіолого-

біохімічних ознак деяких чистих культур бактерій, викликали інтерес. Разом із 

описаними і поширеними в агроценозах України збудниками фітобактеріозів 

томатів та перцю овочевого, види яких зазначені вище, ми виділили бактерії, 

що раніше не були описані як збудники хвороб томату звичайного та перцю 

овочевого.  

Згідно результатів проведених нами досліджень 4 чисті культури, отримані 

з ізоляту II (а-d) віднесено до виду «Proteus mirabilis», позаяк усі 6 чистих 

культур, виокремлених із змішаної культури  XXIV, класифіковано до виду 

«Enterobacter cloacae». Зважаючи на те, що вищезгадані культури не описані як 

збудники хвороб рослин, ми порівнювали отримані нами результати 

визначення біохімічно-значимих ознак із даними, наведеними у визначнику 

бактерій Бержі, позаяк за результатами визначника бактерій, що входив до 

складу тест-систем, проведений нами аналіз проведений із 98 % (Proteus 

mirabilis) і 97 % (Enterobacter cloacae) відповідністю до біохімічних ознак 

бактерій, наведених у визначнику тест-системи (таб. 4.7). 
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Таблиця 4.7.  

Порівння морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей 

чистих культур Proteus mirabilis (IIа-d) та Enterobacter cloacae (XXIVa-e). 

 

 

 

 

Властивості 

культур 

Досліджувальні культури Культури із визначника 

бактерій Бержі 

ІІ XXIV Proteus 

mirabilis 

Enterobacter 

cloacae 

Морфолого-культуральні властивості 

Ознаки колоній повзучі, 

нерівний край 

випуклі, матові, 

гладенькі 

великі, 

повзучі, 

нерівний край 

випуклі, 

матові, 

гладенькі 

Морфологія клітин паличковидні паличковидні паличковидні паличковидні 

Фарбування за 

Грамом 

- - - - 

Спороутворення - - - - 

Рухливість + + + + 

Кількість джутиків сотні сотні сотні сотні 

Тип джгутикування перетрих. перитрих. перитрих. перитрих. 

Пігментація - - - - 

Ріст за різних значень температури, ºС 

+4 + + + + 

+28 + + + + 

+37 + + + + 

+41 + + + + 

Ріст в анаеробних 

умовах 

+ + + + 
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Продовження таблиці 4.7. 

 

Отримані нами дані щодо видової приналежності виділених культур 

бактерій, зокрема Pectobacterium carotovorum, Pseudomonas syringae, Pantoea 

agglomerans, Clavibacter michiganensis pv. michiganensis корелюють із даними 

Фізіолого-біохімічні властивості 

Активність ферментів 

Цитохромоксидаза - - - - 

β-галактозидаза - + - + 

Фенілаланіндеаміназа + - + - 

Уреаза + - + - 

Протеаза - - - - 

Ескуліназа - + - + 

Нітратредуктаза + + + + 

Пектинази - - - - 

Декарбоксилювання субстратів 

орнітин + - + - 

лізин - - - - 

малонат - + - + 

цитрат + + + + 

Утворення кислоти з 

міоінозитолу - - - - 

адонітолу - - - - 

сахарози - + - + 

сорбітолу - + - + 

трегалози + + + + 

манітолу - + - + 

Продукція 

сірководню + - + - 

індолу - - - - 
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літератури щодо бактерій, які уражують томати і перець овочевий в Україні 

[11]. Ці бактерії є характерними збудниками фітобактеріозів Пасльонових і 

поширені в багатьох агроценозах. 

Втім, особливу увагу привертає детекція у зразках томатів та перців 

овочевих бактерій Serratia marcescens, Proteus mirabilis та 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 [182]. Варто зазначити, що усі вищезазначені 

представники бактерій  зданті уражувати людей і викликати інфекції у індивідів 

із ослабленим імунітетом [183]. 

 

6.3. Результати визначення чутливості до антибіотиків природних 

культур бактерій Proteus mirabilis та Enterobacter cloacae 

 

Зважаючи на те, що деякі виділені нами культури бактерій віднесені до 

групи умовно-патогенних організмів, нас зацікавила чутливість виділених 

природних культур Proteus mirabilis та Enterobacter cloacae до антибіотиків 

різних рядів. Відомо, що стійкість до антибіотиків не корелює із стійкістю до 

бактеріофагів. Відповідно до цього бактерії, які стійкі до певних груп 

антибіотиків, є сприйнятливими до бактеріофагів.  

Визначення чутливості до антибіотиків природних культур бактерій, 

ідентифікованих нами до видів Proteus mirabilis та Enterobacter cloacae, 

здійснювали із застосуванням аналізатора «VITEK-2» та касети AST-GN38. 

Касети, які ми застосовували, містили антибіотики різних рядів, зокрема β-

лактамів (амоксіцилін, ампіцилін, цефалексін, цефпіром, цефтіофур, іміпенем, 

піперациллін, ), аміноглікозидів (амікацин, тобраміцин), сульфаніламідів 

(хлорамфінікол), фторхінолонів (енрофлоксацин, морбофлоксацин), 
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поліпептидів (поліміксин В), ансаміцинів (рифампіцин), тетрациклінів 

(тетрациклін), макролідів (гентаміцин), інгібіторів дегідрофолатредуктази 

(триметопрім), фуранів (нітрофурантоїн).   

В результаті проведених досліджень встановлено, що виділені природні 

культури є резистентними до ряду антибіотиків. Так, культура Enterobacter 

cloacae проявляла 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 [184], що надає вищезгаданим бактеріям стійкості до β-

лактамів (амоксіциллін), зокрема 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, позаяк стійкість до 

фторхінолонів не є характерною для бактерій вищезазначеного виду. 

Результати аналізу чутливості до антибіотиків виділених культур бактерій 

Enterobacter cloaceae та Proteus mirabilis наведені у таблиці 4.8. 
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Таблиця 4.8.  

Чутливість виділених ізолятів бактерій до деяких груп антибіотиків. 

Антибіотик  Виділені культури бактерій 

Enterobacter cloaceae Proteus mirabilis 

МІК чутливість до 

препарату  

МІК чутливість до 

препарату 

Амікацин ≤2 Чутливий ≤2 Чутливий  

Амоксіциллін ≥32 Резистентний ≤2 Чутливий 

Ампіциллін - - ≤2 Чутливий 

Цефалексін ≥64 Резистентний 16 Чутливий 

Цефпіром ≤1 Чутливий ≤1 Чутливий 

Цефподоксім 0,5 Резистентний ≤0,25 Чутливий 

Цефтіофур ≤1 Чутливий ≤1 Чутливий 

Хлорамфінекол ≤2 Чутливий - - 

Енрофлоксацин ≤0,12 Резистентний ≤0,12 Резистентний 

Гентаміцин ≤1 Чутливий ≤1 Чутливий 

Іміпенем ≤2 Чутливий - - 

Марбофлоксацин ≤0,5 Чутливий ≤0,5 Чутливий 

Нітрофурантоїн 64 Перехідний  256 Резистентний 

Піперациллін ≤4 Чутливий ≤4 Чутливий 

Поліміксин B - - - - 

Рифампіцин - - - - 

Тетрациклін ≤1 Чутливий ≥16 Резистентний 

Тобраміцин ≤1 Чутливий ≤1 Чутливий 

Триметопрім ≤20 Чутливий ≤20 Чутливий 

 

Отримані нами результати вказують на те, що в уражених плодах томатів 

та перців овочевих зустрічаються бактерії, що мають стійкість до антибіотиків. 

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

застосовуються у ветеринарній практиці, припускаємо, що культури 
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Enterobacter cloaceae та Proteus mirabilis потрапили в агроценози разом із 

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

Той факт, що культури бактерій були виділені із овочів, які часто 

споживаються у сирому вигляді викликає занепокоєння, адже постає питання 

щодо можливості розвитку харчового отруєння після споживання 

контамінованих бактеріями овочів. 

Стійкість до антибіотиків також вказує на недоцільність використання 

останніх для профілактики хвороб, які викликають як фітопатогенні, так і 

умовно-патогенні бактерії, такі як Enterobacter cloaceae та Proteus mirabilis. 

Відповідно, детекція, дослідження та використання літичних бактеріофагів 

здається нам єдиним способом захистити агроценози як від фітопатогенних, так 

і від умовно патогенних бактерій. 

 

 

6.4. Характеристика ізолятів бактеріофагів, виділених із зразків 

уражених плодів томатів та перців овочевих 

 

Бактеріофаги є невід’ємною складовою мікроточення бактеріальних 

популяцій, а тому їх детекція у зразках свідчить про наявність у місцях відбору 

зразків їх бактерій-хазяїв. Більше того, за концентрацією бактеріофагів у 

зразках можна робити висновки щодо того, в якому стані перебуває популяція 

бактерії-хазяїна. Значна концентрація бактеріофагів (104-105 БУО/мл) свідчить 

про те, що популяція бактерії-хазяїна є старіючою. Віжповідно, такі клітини не 

можуть підтримувати реплікацію вірусів, а тому вірусне потомство постійно 

накопичується в оточуючому середовищі, що призводить до зростання 

кількості фагових часточок. Середні та мінімальні концентрації бактеріофагів у 

зразках (102-103 БУО/мл) свідчать про те, що популяція бактерій перебуває у 

стадії росту: фагове потомство уражує пермісивні клітини та клітини-

персистори, при цьому кількість вільних віріонів, які не адсорбувалися на 

клітинних стінках, залишається низькою. Таким чином між популяціями 
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бактеріофагів та популяціями бактерій-хазяїв встановлюється рівновага, 

порушення якої можливе тільки за змін оточуючих умов. 

З цього правила бувають виключення: мінімальні концентрації 

бактеріофагів можуть бути виявлені у тих випадках, коли популяція бактерії-

хазяїна припинила своє існування у місці відбору зразку, залишивши по собі 

одиничні фагові часточки.   

Під час первинного виділення природних культур бактерій на газонах 

деяких із них (II, VII, XII) спостерігали утворення негативних колоній, що 

свідчило про присутність бактеріофагів в уражених бактеріями плодах томатів 

та перців овочевих (рис. 4.25).  

   

Рис. 4.25. Формування негативних колоній (відмічено колами) на газоні 

змішаної культури ХІІ після висіву на живильне середовище ЛС. 

 

Відповідно до теми дисертаційної роботи нас цікавили бактеріофаги, які 

здатні уражувати фітопатогенні бактерії. З 38 зразків уражених овочів було 

виділено 38 змішаних культур бактерій, з них 22 культури були чутливими до 

бактеріофагів, які детектували в тих самих зразків, що і культури бактерій (див 

таб. 4.4). Після вивчення 22 змішаних культур бактерій встановлено що всі ці 

культури володіють фітопатогенними властивостями, а тому їхні бактеріофаги 

мають науково-практичне значення як потенційні агенти біоконтролю цих 

бактерій в агроценозах.  
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Передусім варто зазначити, що зразки досліджених овочів були отримані 

не одночасно. Перші уражені рослини відібрано із агроценозів Кіровоградської 

(І-Х) та Черкаської (ХІ-ХХІІ) областей. Усього отримано 22 зразки рослин, з 

яких виділили культури бактерій і їх бактеріофаги. В результаті чутливість до 

вірусів виявлено в 11 з 22 виділених культур бактерій (50 %), у той час як 11 

культур (50 %) не взаємодіяли із фагами.  

Другу групу зразків (ХХІІІ-ХХV) отримано із Сумської області. З 

уражених рослин виділено 3 змішані культури бактерій та суміш бактеріофагів. 

Після інокуляції змішаних культур бактерій цією сумішшю встановлено, що 2 

(75 %) із 3 культур бактерій чутливі до вірусів, а 1 – ні. Зважаючи на те, що 

хвороби в різних регіонах викликаються одними і тими ж патоварами бактерій, 

але різними їх штамами, ми припустили, що серед цих трьох культур можуть 

бути такі що зустрічалися в інших областях (Кіровоградській, Черкаській). 

Відповідно ми припустили що бактеріофаги, здатні уражувати однакові 

культури, проте виділені в різних областях можна виявити шляхом перехресної 

інокуляції. Ми інокулювали культури бактерій ХХІІІ-ХХV (Сумська область) 

суспензією бактеріофагів із Кіровоградської та Черкаської областей і навпаки.  

В результаті встановлено, що 10 культур, отриманих із зразків овочів І-

ХХІІ є чутливими до бактеріофагів із суміші, отриманої із зразків овочів ХХІІІ-

ХХV, позаяк тільки 2 культури – ХХІІІ і ХХІV виявились чутливими до вірусів, 

виділених із зразків І-ХХІІ. Негативні колонії, які утворювалися після обробки 

сумішшю І-ХХІІ різнилися морфологічно: від великих, діаметр яких складав 4-

5 мм (на культурах I, VII, XIV) до дуже дрібних, ледь помітних неозброєним 

оком (на культурі ІІ). Натомість, після інокуляції культур І-ХХІІ суспензією 

фагів ХХІІІ-ХХV на газонах спостерігали утворення невеликих негативних 

колоній, діаметр яких не перевищував 3 мм (див. табл. 4.9). 
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Таблиця 4.9. 

Результати перевірки активності бактеріофагів, виділених із зразків овочів 

І-ХХІІ та ХХІІІ-ХХV. 

Змішана 

культура 

бактерій  

Реакція на 

зразок І-ХХІІ  

Реакція на 

зразок 

ХХІІІ-ХХV  

Розміри бляшок 

(суміш фагів I-

XXII) 

Розміри бляшок 

(суміш фагів 

XXIII-XXV)  

I  + + d~5 мм d~1 мм 

II  + - d<1 мм - 

VI  + + суцільний лізис d~2 мм 

VII  + + d~5 мм і d~1 мм d<1 мм 

X  + + суцільний лізис d~3 мм,  d~1 мм 

XI  + + d~2 мм d~1 мм 

XII  + + суцільний лізис d~1 мм 

XIV  + + d=4 мм, d=2 мм, 

d=1 мм 

d~1 мм 

XV   + + суцільний лізис d~2 мм, d<1 мм 

XVII  + + суцільний лізис d<1 мм 

XXII  + + суцільний лізис d~3 мм 

XXIII  + + - d~2 мм 

XXIV  + + - суцільний лізис 

 

Припускаємо, що отримані після перехресної інокуляції результати 

змішаних культур І-ХХІІ сумішшю бактеріофагів, отриманих із зразків ХХІІІ-

ХХV є свідченням того, що серед бактеріофагів суміші ХХІІІ-ХХV є 

полівалентні віруси, які здатні уражувати різні штами та види бактерій-хазяїв. 

Внаслідок цього, на нашу думку, 10 з 22 культур виявились чутливими до 

бактеріофагів, що отримані із 3 зразків уражених овочів.  

Опрацювавши результати, отримані після роботи з культурами бактерій І-

ХХV визначили кількість чутливих до бактеріофагів ізолятів бактерій та 
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визначили культури, які були нечутливими до бактеріофагів (культури ІІІ, V, 

VIII, IX, XIII, ХVI, ХVIІІ, XIX, XX, ХХІ, XXV). З огляду на останнє ми 

вилучили із подальших досліджень усі нечутливі до бактеріофагів культури, 

оскільки вони, на нашу думку, не є природними хазяями тих бактеріофагів, які 

ми виявили впродовж останнього етапу досліджень. 

Другу групу уражених томатів та перців овочевих отримали із Херсонської 

(зразки ХХVI-XXVIII) та Київської (XXIX-XXXVIІІ) областей. Із зразків 

виділили суміші бактерій та бактеріофагів, після чого змішані бактеріальні 

культури ХХVI-XXVIII та XXIX-XXXVIІІ інокулювали суспензіями 

бактеріофагів, отриманими із зразків, з яких виділили культури. Таким чином 

бактерії взаємодіяли із тими ж бактеріофагами, з якими вони співіснували в 

уражених овочах. 

В результаті встановлено, що тільки 2 із 3 змішаних культур, ХХVIІ та 

ХХVIІІ, ізольованих із зразків овочів ХХVI-XXVIII, виявляли чутливість до 

бактеріофагів, у той час як культура ХХVI виявилась нечутливою до 

бактеріофагів. Між тим, 7 змішаних культур бактерій, отриманих із зразків 

XXIX-XXXVIІІ мали чутливість до фагів і тільки на 3 культурах (ХХХІІІ, 

XXXVI, XXXVIІ) не спостерігали утворення негативних колоній. 

Після того, як визначили чутливість бактерій до бактеріофагів, 

отриманими фаговими сумішами ХХVI-XXVIII та XXIX-XXXVIІІ уражували 

раніше виділені культури бактерій – І-ХХV. В результаті дослідження 

встановлено, що 8 культур бактерій вищезазначеної групи є чутливими до 

бактеріофагів із суміші ХХVI-XXVIII, 4 культури – чутливі до бактеріофагів із 

суміші XXIX-XXXVIІІ (див. табл. 4.10).  
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Таблиця 4.10. 

Результати перевірки активності бактеріофагів, виділених із зразків овочів 

ХХVI-XXVIII та XXIX-XXXVIІ 

Змішана 

культура 

бактерій 

Реакція на 

суміш фагів 

ХХVI-XXVIII  

Реакція на 

суміш фагів 

XXIX-

XXXVIІ  

Розміри бляшок 

(суміш ХХVI-

XXVIII) 

Розміри 

бляшок (суміш 

XXIX-XXXIV) 

I   +  -  Суцільний лізис  - 

II  +  -  d~2 мм  - 

VI  +  +  d~1 мм  Лізис  

VII  -  +  - Лізис  

XI  +  +  Лізис  d~3 мм  

XII  -  -  - - 

XIV  +  -  Лізис - 

XVII  +  -  Лізис  - 

XXII  +  +  d~3 мм  d~2 мм  

XXIII  +  -  d~1 мм  - 

XXIV  +  +  d~3 мм, d~1 мм  Лізис  

XXVI  -  +  - d<1 мм  

XXVII  +  +  d~3 мм, d~1 мм  d~1 мм  

XXVIII  +  -  d~1 мм  - 

XXIX  + +  d~2 мм d~1 мм  

XXX  + +  d~2 мм d~3 мм  

XXXI  +  +  d~2 мм d~2 мм  

XXXII  + +  d~2 мм d<1 мм  

XXXIV  +  + d~2 мм та d~4 мм d~2 мм 

XXXV - + d~2 мм d~1 мм 

ХХХVIІІ - + d~1 мм d~4мм 
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Бактерії ХХХІІІ, ХХХVIІ, ХХХVIІІ нечутливі до сумішей бактеріофагів, а 

тому вилучені із подальших досліджень.  

В результаті отриманих нами даних показано, що 22 (58 %) з 38 змішаних 

культур бактерій, ізольованих нами із зразків уражених томатів та перців 

овочевих є чутливими до бактеріофагів. Зважаючи на те, що культури змішані, 

після їх розділення на чутливість до бактеріофагів перевіряли отримані чисті 

культури.  

В результаті встановили, що чисті культури, які володіли фітопатогенними 

властивостями, взаємодіяли із бактеріофагами. Цікавим виявився той факт, що 

реакції чистих культур бактерій на суміші бактеріофагів аналогічні тим, як і 

реакції змішаних культур до розділення. На газонах чистих культур ми 

спостерігали утворення негативних колоній з тими ж морфологічними 

особливостями, що і на газоні змішаної культури. Таким чином реакція чистих 

культур могла свідчити про те, що ці культури не є культурами різних видів 

бактерій, а є культурами різних штамів одного і того ж виду бактерії. Подібні 

висновки зробили на підставі того, що однакову реакцію на бактеріофаги мають 

тільки однакові або близькоспоріднені одна до одної культури, позаяк різні 

види бактерій реагують на присутність одних і тих самих вірусів по-різному. 

Так, змішана культура бактерій ІІ складалася із 4 культур, які після розділення 

на чисті культури ідентифіковані нами як Proteus mirabilis. 4 культури Proteus 

mirabilis виявились чутливими до фагів із суміші І-ХХІІ і не чутливими до 

решти сумішей фагів, морфологічні особливості негативних колоній, які 

утворювали бактеріофаги на газоні 4 культур Proteus mirabilis виявились 

ідентичними. Отримані нами результати підтверджують виключну 

специфічність бактеріофагів до своїх природніх хазяїв та є свідченням того, що 

віруси можна використовувати як індикаторні організми присутності бактерій-

хазяїв в тому чи іншому агроценозі. 

Чутливість культур Proteus mirabilis до бактеріофагів, що були виділені із 

зразків, відібраних тільки в одному регіоні можна розглядати як приклад 

вузького поширення бактерії та її бактеріофагів в агроценозі. Натомість, 
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культура ХХІІа, ідентифікована нами до виду Pantoea agglomerans, виявилась 

чутливою до сумішей бактеріофагів, отриманих із зразків уражених овочів, 

відібраних в різних областях України. Зважаючи на це ми припускаємо, що 

виділена нами культура Pantoea agglomerans поширена в усіх агроценозах, в 

яких відбирали зразки.  

Зважаючи на те, що суміші бактеріофагів на газонах природних культур 

бактерій утворювали негативні колонії з різними морфологічними 

особливостями, ми вирішили визначити морфологічні особливості 

бактеріофагів у суміші, дослідити, які саме віруси превалюють у зразках. 

Зважаючи на те, що концентрація вірусів у суміші І-ХХХVIII була 

значною, ми виготовляли препарати для електронно-мікроскопічних 

досліджень вірусів без застосування високошвидкісного центрифугування. В 

результаті електронно-мікроскопічних досліджень з’ясували, що суміш 

бактеріофагів І-ХХХVIII складається із вірусних часточок, характерних для 

трьох найбільш поширених у природі родин бактеріофагів – Myoviridae, 

Siphoviridae, Podoviridae (порядок Caudovirales) [36]. Частіше від інших в полі 

зору спостерігали фагові часточки, притаманні представникам родини 

Myoviridae, значно менше – Siphoviridae, Podoviridae. Співвідношення віріонів 

представників родини Myoviridae в одному полі зору до представників родин 

Siphoviridae та Podoviridae склало 15:3:1.  За морфологічними типами віріонів 

представники родини Myoviridae належали до груп А1 та А2, морфологія 

віріонів представників родини Siphoviridae відповідала типу віріонів В1 (рис. 

4.26). Цікавим був той факт, що серед віріонів, притаманних родині Podoviridae  

(типу С1), спостерігали віріони морфотипу С3 (див. 4.5.3). Окрім цього, віріони 

подовірусів, які виявили за допомогою електронно-мікроскопічних досліджень, 

мали значні розміри (голівка 105×105±7 нм, хвостовий відросток 20±3 нм), що 

не характерно для більшості вірусів родини Podoviridae, середній розмір 

віріонів яких рідко перевищує 60×60×10 нм.  
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Рис. 4.26. Електронно-мікроскопічне зображення деяких бактеріофагів у 

суміші І-XXXVIII: а) представник родини Myoviridae, морфотип A1; б) 

представник родини Sіphoviridae, морфотип B1; в) представник родини 

Podoviridae, морфотип C1. 

 

В результаті проведених досліджень встановлено, що 22 з 38 змішаних 

культур бактерій чутливі до бактеріофагів. Деякі бактерії, зокрема культури 

Proteus mirabilis (ідентифікована із культури ІІ), були чутливі тільки до тих 

бактеріофагів, які були виділені разом із ними з уражених зразків томатів, 

позаяк інші культури, зокрема Pantoea agglomerans (ідентифікована із культури 

ХХІІ) виявляла чутливість до сумішей бактеріофагів, які були отримані із 

різних агроценозів України. Припускаємо, що виділена нами природна 

культура Pantoea agglomerans поширена в тих агроценозах, із яких ми 

отримали зразки бактеріофагім.  

При досліджені морфологічних особливостей бактеріофагів, отриманих із 

агроценозів Кіровоградської, Черкаської, Сумської, Київської, херсонської 

областей з’ясовано, що більшість вірусів у суміші є представниками родини 

Myoviridae, за морфотипами своїх капсидів досліджені міовіруси належать до 

групи А1 та А2. За кількістю капсидів у полі зору представники трьох родин 

(Myoviridae×Siphoviridae×Podoviridae) співвідносилися одні до одних як 15:3:1. 

Цікавим було те, що серед віріонів подовіруси, які виявили у суміші, 

зустрічалися великі часточки (105×105±7×20±3 нм) та часточки із морфотипом 

С3, який є рідкісним у подовірусів.  

Зважаючи на те, що в результаті дослідження бактеріофагів була отримана 

суміш, до якої входили віруси, активні проти 22 виділених культур бактерій, 



149 
 

наступним етапом досліджень було визначення чутливості музейних культур 

бактерій до нових бактеріофагів.  

 

 

6.5. Встановлення спектрів літичної активності 

виділених фагів 

 

Під час попередніх етапів роботи ми виділили ізоляти бактеріофагів, які 

були активними проти штаму Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ В-1022 – 

ізоляти φΨ1-10. Два з цих ізолятів (φΨ1 та φΨ2) були оцінені нами, як 

перспективні агенти фаготерапії фітобактеріозів, які викликають штами 

патовару Pseudomonas syringae pv. tomato (див. 4.11). Між тим, до інших 

бактерій, зокрема Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum УКМ В-1084Т, 

Pectobacterium atrosepticum УКМ В-1098Т, Xanthomonas campestris pv. 

campestris УКМ В-1059, Clavibacter michiganensis pv. michiganensis УКМ Ас-

629Т бактеріофагів знайдено не було. Зважаючи на це ми припустили, що серед 

суміші фагів, яку ми отримали після виділення вірусів із зразків томатів та 

перцю овочевого, можуть бути віруси, активні проти вищезгаданих 

фітопатогенних бактерій, позаяк усі вони асоційовані із хворобами 

вищезазначених рослин. 

Відповідно до викладеного вище, музейні штами Pseudomonas syringae pv. 

tomato УКМ В-1022, Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum УКМ В-1084Т, 

Pectobacterium atrosepticum УКМ В-1098Т, Xanthomonas campestris pv. 

campestris УКМ В-1059, Clavibacter michiganensis pv. michiganensis УКМ Ас-

629Т інокулювали сумішшю бактеріофагів І-ХХХVIII. В результаті з’ясували, 

що всі музейні культури фітопатогенних бактерій є нечутливими до 

бактеріофагів із суміші І-ХХХVIII, позаяк ізоляти фагів φΨ1-10 не уражували 

жодну бактеріальну культуру, чутливу до фагів із суміші І-ХХХVIII.  

Припускаємо, що отримані нами результати свідчать про те, що у 

видовому складі фітопатогенних бактерій в агроценозах України відбулися 
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зміни, в результаті яких нові види бактерій набули здатності уражувати томати 

та овочевий перець. Варто зауважити, що бактеріофаги в біоценозах уражують 

тільки ті види бактерій-хазяїв, які перебувають в оптимальних для себе умовах, 

займають верхівку екологічної ніші (екологічна «поведінка» бактеріофагів, 

відома як «убити переможця» [187]). З цього слідує, що тільки їх віруси можуть 

бути детектовані і якщо бактеріофаги не взаємодіяли із музейними культурами 

бактерій, то це свідчило про відсутність цих та близьких до них штамів в тих 

агроценозах, з яких ми відбирали зразки. У будь-якому випадку стало 

зрозуміло, що видові зміни, які відбулись в структурі фітопатогенних бактерій 

призвели до того, що ми не змогли виявити бактеріофагів, специфічних до 

таких штамів, як Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum УКМ В-1084Т, 

Pectobacterium atrosepticum УКМ В-1098Т, Xanthomonas campestris pv. 

campestris УКМ В-1059, Clavibacter michiganensis pv. michiganensis УКМ Ас-

629Т. Зважаючи на це бажаємо наголосити на тому, що для розробки 

ефективних засобів боротьби із фітопатогенними бактеріями на основі 

бактеріофагів ми маємо володіти інформацією щодо того, які конкретно види 

бактерій викликають хвороби в агроценозах зараз, а не були описаны в цих 

агроценозах колись. Тільки так ми можемо створити фагові препарати, які 

будуть ефективними проти поширених в агроценозах бактерій, а не проти 

штамів, які були описані роки тому. 

 

 

6.5. Дослідження фагів, активних проти природних культур умовно-

патогенних бактерій 

 

З-поміж усіх ідентифікованих нами культур бактерій детекція у зразках 

томатів та перців овочевих таких видів, як Proteus mirabilis, Enterobacter 

cloacae, Serratia marcescens викликала занепокоєння. Вищезгадані бактерії є 

збудниками опортуністичних хвороб у людей та сільськогосподарських видів 

тварин, позаяк ми детектували їх в плодах. Подібне явище, яке у вітчизняній 



151 
 

літературі відоме під терміном «полібіотрофія» [188], стало предметом 

досліджень багатьох вчених поза межами України впродовж останніх років 

[189, 190]. Виявлення бактерій, які є патогенними для людини в овочах – це 

новий виклик для науки, зважаючи на численні повідомлення про 

мультиантибіотикорезистентність у багатьох патогенних бактерій. 

Зважаючи на це бактеріофаги можна розглядати як один із методів 

біологічного контролю за полібіотрофними бактеріями. Виходячи з 

вищесказаного ми зосередили свою увагу на виділених нами із уражених плодів 

томатів та перцю культурах бактерій Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, 

Serratia marcescens та їх бактеріофагах у суміші І-ХХХVIII. В результаті 

досліджень із суміші ізольовано 2 бактеріофаги, специфічні до 4 чистих 

культур Proteus mirabilis. Чутливість усіх 4 культур Proteus mirabilis до фагів 

виявилась однаковою: після інокуляції бактеріофагами на газонах тест-культур 

спостерігали утворення дуже дрібних негативних колоній, діаметр яких не 

перевищував 1 мм. 

За морфологічними особливостями утворені на бактеріальному газоні 

колонії розділили на 2 групи. Колонії першої групи мали діаметр 1 мм і являли 

собою просвітління на бактеріальному газоні із рівними краями, позаяк колонії 

другого типу були значно менші 1 мм у діаметрі і нагадували «уколи голкою» в 

бактеріальний газон, їх краї були нерівними. З цих негативних колоній першої 

групи було виділено чисту лінію – ізолят  φPrm1; з негативних колоній другого 

типу – ізолят φPrm2.  

За результатами електронно-мікроскопчних досліджень ізолятів фагів, 

специфічних до природних культур Proteus mirabilis (раніше – змішана 

культура ІІ) встановлено, що обидва віруси є представниками родини 

Myoviridae. Ізолят φPrm1 мав ікосаедричну голівку 80×80±4 нм і хвостовий 

відросток довжиною 90±5 нм, у той час розміри голівки ізоляту φPrm2 склали 

110×110±6 нм, видовженого хвостового відростку – 300±10 нм (рис. 4.27). За 

морфологічними особливостями віріонів обидва бактеріофаги належали до 

морфотипу А1. 
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Рис. 4.27. Електронно-мікроскопічні зображення ізолятів фагів φPrm1 (а) і 

φPrm2 (б). Бар – 100 нм. 

 

Після накопичення бактеріофагів та застосування їх концентрованих 

суспензій проти культур Proteus mirabilis в умовах in vitro встановлено, що 

виділені нами ізоляти бактеріофагів здатні повністю лізувати культури 

бактерій-хазяїв у концентрації 107-108 БУМ/мл. Втім, зважаючи на 

приналежність бактеріофагів до родини Myoviridae використання їх у якості 

агентів фаготерапії потребує досліджень щодо можливості вірусів 

встановлювати лізогенію. 

Варто зазначити, що ізолят φPrm2 за своїми морфологічними 

особливостями виявляв схожість із помірним бактеріофагом Р1, що уражує 

іншого представника родини Enterobacteriaceae – Escherichia coli [191]. 

Виходячи з вищевикладеного припускаємо імовірність використання фагових 

ізолятів φPrm1 та φPrm2 у якості агентів біоконтролю полібіотрофної 

природної культури Proteus mirabilis за умови спростування здатності 

виділених бактеріофагів встановлювати лізогенію у бактерій.  

 Чисті культури бактерій, ідентифіковані нами як Enterobacter cloacae 

(раніше – змішана культура ХХIV)  виявили чутливість до 3 бактеріофагів із 

суміші І-ХХХVIII. Після інокуляції бактеріальних культур сумішшю фагів на їх 

газонах фіксували утворення негативних колоній із різними морфологічними 

особливостями. Так фаговий ізолят, названий нами φEntc1 призводив до 

утворення великих негативних колоній, діаметр яких сладав 5-7 мм. Негативні 
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колонії мали чіткий центр, навколо якого утворювалися зони просвітління 

бактеріального газону та численні концентричні кола, які відходили від центру 

негативної колонії на відстань 10 мм. Така складна структура негативних 

колоній зустрічаються у бактеріофагів, які кодують значну кількість 

неструктурних лізоцимів і є характерною ознакою деяких представників 

родини Podoviridae (φEco32, Lka1). Вважаємо, що такі стладні за структурою 

негативні колонії можуть бути утворені після низки подій, що відбуваються за 

участю інтактних бактеріофагів. 

Після закінчення життєвого циклу новоутворені фаги здатні атакувати 

сусідні клітини. Якщо концентрація бактеріофагів значна, то численні 

перфорації клітинних стінок бактерії внаслідок рецепторного приєднання 

вірусів та активності структурних лізоцимів призведуть до руйнування клітин. 

На газоні це явище буде мати вигляд «просвітлінь» навколо центральної, 

«чистої» зони негативної колонії. Розмір цього «просвітління» бактеріального 

газону буде настільки значним, настільки далеко дифундували бактеріофаги у 

концентрації, достатній для лізису клітин. Описаний вище процес лімітований у 

часі, оскільки для руйнування 1 клітини шляхом перфорації клітинної стінки 

структурними лізоцимами потрібні сотні вірусів, а концентрація останніх буде 

тільки зменшуватися, оскільки зруйновані масовою атакою фагів клітини не 

будуть здатні відторити вірусні часточки. Натомість, утворення концентричних 

кіл на значній відстані від центру колонії може бути зумовлено міграцією 

лізоцимів, які вивільняються із клітин після їх лізису.   

Решта виділених ізолятів бактеріофагів, до яких була чутлива виділена 

нами природна культура Enterobacter cloacae, а саме φEntc2 і φEntc3, 

призводили до утворення негативних колоній середнього (3 мм) і дрібного (1 

мм) розмірів.  

Після електронно-мікроскопічних досліджень встановлено що віруси, які 

різні за морфологічними особливостями негативні колонії  є представниками 3 

різних родин: ізолят φEntc1 віднесений нами до родини Podoviridae, морфотип 

віріону C3. Розміри голівки у вірусів ізоляту φEntc1 становили 80×30±4 нм, 



154 
 

короткого хвостового відростку 15±3 нм. За морфологічними особливостями 

капсиду ізолят φEntc2 віднесено до родини Inoviridae, морфотип F. Віріони 

ізоляту φEntc2 були представлені довгими (600±30 нм), гнучкими паличками, 

товщина яких не перевищувала 22±2 нм. Зважаючи на те, що більшість 

представників роду Inovirus мають довжину кап сидів, що перевищує 1000 нм 

(бактеріофаг fd), вважаємо шо часточки вірусів, які спостерігали ми були 

ушкоджені під час виготовлення препаратів. Останній із виділених ізолятів 

бактеріофагів, до яких була чутлива природна культура Enterobacter cloacae, 

φEntc3, віднесений нами до родини Siphoviridae. За структурою віріону ізолят 

було віднесено до морфотипу B1, розмір голівки цього бактеріофагу склав 

50×50±4 нм, хвостового відростку – 100±5 нм (рис. 4.28).  

 

А  Б    

В  

Рис. 4.28. Електронно-мікроскопічні зображення ізолятів бактеріофагів, 

спечицічних до Enterobacter cloacae: A) ізолят φEntc1; Б) ізолят φEntc2; В) 

ізолят φEntc3. Бар – 100 нм (200 нм для Б). 
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Ізоляти бактеріофагів φPrm1, 2 та φEntc1-3 не взаємодіяли із іншими 

культурами бактерій, виділеними з томатів та перців овочевих. Після інокуляці 

культур музейних штамів бактерій (Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum 

УКМ В-1084Т, Pectobacterium atrosepticum УКМ В-1098Т, Xanthomonas 

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

michiganensis УКМ Ас-629Т) встановили, що 5 ізолятів бактеріофагів не 

взвзаємодіють із колекційними штамами фітопатогенних бактерій. Подібна 

специфічність вірусу до бактерії-хазяїна формується внаслідок тривалого 

співіснування двох популяцій, тому ми припустили що ізоляти фагів  

співіснують φPrm1, 2 та φEntc1-3 і їх бактерії-хазяї співіснують в агроценозах, з 

яких вони були виділені, впродовж тривалого часу, і детекція бактерій Proteus 

mirabilis та Enterobacter cloacae не є наслідком разового занесення  в агроценоз, 

їх популяції існують в агроценозах достатньо довго для встановлення 

рівноважних відносин між фагами та бактеріями. там достатнього для 

встановлення рівноважних відносин. 

Серед виділених ізолятів бактеріофагів, що уражували природну культуру 

Enterobacter cloacae, ізолят φEntc1 єдиний, який викликав інтерес у якості 

вірусу, який можна використати для боротьби із бактеріями-хазяями в 

агроценозах. Більшість подовірусів є літичними бактеріофагами, що не здатні 

встановлювати лізогенію, позаяк представники родини Inoviridae, до якої 

віднесли ізолят φEntc2, є помірними фагами. Серед представників родини 

Siphoviridae, до якої ми віднесли ізолят фагу φEntc3, зустрічаються помірні 

бактеріофаги, а тому ізолят φEntc3 потребує вивчення на здатність 

встановлювати лізогенію і тільки після цього можна робити висновки щодо 

того, чи є цей вірус перспективним у якості агенту біологічного контрою проти 

культур Enterobacter cloacae. 

Вважаємо, що детекція бактерій Proteus mirabilis в томатах та Enterobacter 

cloacae в перці овочевому може бути наслідком привнесення цих збудників 

хвороб в агроценози разом із органічними добривами, зокрема перегноєм. 
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Імовірно, порушення режиму післяврожайної обробки грунту призвело до 

збереження цих бактерій на рослинних рештках, звідки вони проникли в 

рослини. Відсутність у виділених нами культур Proteus mirabilis та Enterobacter 

cloacae, таких ферментів, як целюлози та пектинази є ознакою того, що бактерії 

не здатні самостійно руйнувати клітини рослин. Припускаємо, що для 

виживання у рослинних організмах ці бактерії потребують присутності інших 

фітопатогенних організмів, зокрема бактерій. Імовірно, в наслідок 

життєдіяльності фітопатогенних організмів клітини рослин гинуть, що 

призводить до вивільнення поживних органічних речовин, які культури Proteus 

mirabilis і Enterobacter cloacae використовують у якості живильного субстрату.  

Втім така «залежність» не зменшує загроз, що несуть здоров’ю людей 

бактерії Proteus mirabilis і Enterobacter cloacae. Томати та перці овочеві 

споживаються у вигляді свіжих салатів і соків, вони є джерелом лікопіну та 

багатьох корисних речовин, проте контаміновані Proteus mirabilis і Enterobacter 

cloacaе ці овочі можуть стати джерелом харчових отруєнь. Незважаючи на те, 

що питання патогенності для людини виділених нами культур бактерій Proteus 

mirabilis і Enterobacter cloacae лишається дискутивним і не вивченим, 

існування таких бактерій в агроценозах, їхнє поширення між сортами рослин 

змушує переоцінювати застарілі стратегії контролю поширення бактерій на 

полях. 

Між тим той факт, що нами виділено із агроценозів низку бактеріофагів, 

активних проти бактерій Proteus mirabilis і Enterobacter cloacae є свідченням 

того що відповідь на питання «де шукати дієві протибактеріальні агенти?» 

можна знайти в тому ж агроценозі, з якого було виділено шкодочинні бактерії. 

Окрім вищезазначених умовно-патогенних ентеробактерій, впродовж 

останніх років зростає увага до Serratia marcescens. Вищезазначений вид 

бактерії описаний як етіологічний агент нозокоміальних інфекцій у людини та 

тварин [191, 192]. Окрім цього, Serratia marcescens описана як бактерія-збудник 

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

цибулі [193].  
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Вищезазначений вид бактерії описаний як етіологічний агент 

нозокоміальних інфекцій у людини та тварин. Втім упродовж останніх років 

Serratia marcescens була описана як бактерія-збудник фітобактеріозу цибулі 

ріпчастої (Allium cepa L), відомого як м’яка бура гниль цибулі.  

Після інокуляції газону культури Serratia marcescens сумішшю 

бактеріофагів І-ХХХVIII спостерігали формування негативних колоній з 

різними морфологічними особливостями. Розмір колоній першого типу (ізолят 

CSm1) склав 2-3 мм, бляшки мали чіткий край, колонії другого типу були дещо 

більшими, їх розмір складав 4-6 мм (ізолят CSm2) (Рис. 4.29). 

 

 
 

Рис. 4.29. Негативні колонії, утворені сумішшю ізолятів CSm1 та CSm2 на 

газоні природної  культури Serratia marcescens  

 

В результаті виділення чистих ліній бактеріофагів на газоні тест-культури 

Serratia marcescens 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 

головок та довгих скоротливих хвостових відростків. За допомогою масштабної 

лінії (бару) вирахували приблизні розміри фагових часточок. Так, ізолят CSm1 



158 
 

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 були 102±4×70 нм, довжина хвостових відростків склала 90±4 нм, 

товщина16±4 нм (Рис. 4.30). 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 були 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. 

A    Б    В                                                                   

Рис. 4.30. Електронно-мікроскопічні зображення віріонів ізолятів 

бактеріофагів, активних проти Serratiа marcescens: А – ізолят фагу CSm1; Б – 

ізолят фагу РрSm, В – ізолят фагу СSm2. Бар – 40 нм. 

 

Задля вивчення білкового складу та ідентифікації отриманих ізолятів до 

роду всередині родини Myoviridae здійснювали гель-електрофорез структурних 

білків ізолятів фагів СSm1, СSm2, PpSm за Леммлі. Згідно літературних даних 

[36], білковий склад є константним для вірусів однієї родини і незначно 

різниться у представників різних родів. Відомості про білковий склад значно 

полегшують встановлення систематичного положення бактеріофагів в межах 

родини, що у випадку із «хвостатими» бактеріофагами-представниками 

порядку Caudovirales можна достовірно визначити за морфологічними 

особливостями капсидів на фотографіях, отриманих після електронно-

мікроскопічних дослідженнь.  
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Після проведення електрофорезу на елекрофореграммах (Рис. 4.31) 

виявляли основні структурні білки досліджуваних 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 таким чином могли спотворити результати експерименту. 

Молекулярні маси білків бактеріофагів вираховували за допомогою пакету 

програм «Total Lab».  

 

 

Рис. 4.31. Електрофореграмма ізолятів фагів CSm1, CSm2, PpSm: 1 – ізолят 

CSm2; 2 – ізолят PpSm; 3 – ізолят CSm1; 4 – білки бактерії Serratia marcescens. 

 

Зважаючи на те, що всі досліджувані ізоляти бактеріофагів були 

представниками родини Myoviridae і за морфологічними особливостями 

капсидів були схожими із бактеріофагами Т4 та Т2, ми порівнювали обчислені 

нами маси структурних білків ізолятів CSm1, CSm2, PpSm з масами структурних 

білків бактеріофагу Т4. В результаті було встановлено, що ізоляти 

бактеріофагів CSm1, CSm2, PpSm мають білки, молекулярні маси яких на 96-98 

% співпадають із молекулярними масами головних капсидних білків 

бактеріофагу Т4.  
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Так, молекулярна маса головного капсидного білку бактеріофагу Т4 

складала 56 кДа [194], позаяк молекулярна маса білку, що утворював мажорну 

смугу в гелі досліджуваного ізоляту бактеріофагу CSm1 склала 56,8 кДа, 

ізоляту фагу PpSm – 57 кДа, ізоляту фагу CSm2 – 58 кДа. Обчислені 

молекулярні маси інших білків ізолятів CSm1, CSm2, PpSm  теж співпадали із 

молекулярними масами білків бактеріофагу Т4 (таблиця 4.11).   

 

Таблиця 4.11. 

Характеристика білкового складу досліджуваних ізолятів бактеріофагів 

Ізолят фагу Маса мажорних 

білків ізолятів, 

кДа 

Відповідність 

білкам фагу Т4 

Функції білків 

CSm1 56,8 gp 23 Головний капсидний білок 

38 gp 8 Головний білок базальної 

пластинки 

60 gp 12 Білок короткої фібрили 

Csm2 58 gp 23 Головний капсидний білок 

39 gp 8 Головний білок базальної 

пластинки 

48 gp 24 Капсидний білок 

66 gp 10 Білок базальной пластинки 

PpSm 57 gp 23 Головний капсидний білок 

110 p 37 Довга хвостова фібрила 

62 5  Структурний лізоцим 

37 gp 8 Головний білок базальної 

пластинки 

31 gp 9 Структурний білок 

базальної пластинки 

 



161 
 

На основі отриманих нами даних щодо молекулярних мас основних 

капсидних білків ізолятів фагів CSm1, CSm2, PpSm є можливість зробити 

висновок, що за своїм білковим складом та морфологічними особливостями 

капсидів вищезгадані ізоляти бактеріофагів схожі на бактеріофаг 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.  

Враховуючи ці результати досліджень була перевірена активність 

бактеріофагів в умовах in vitro. Як тест-модель використали лусочки молодої 

цибулі. Незважаючи на те, що природна культура Serratia marcescens була 

виділена із уражених плодів томатів, вона викликала гниття плодів цибулі. 

Луски цибулі сорту «Одінцовець» інокулювали тест-культурою бактерії, а 

потім обробляли ізолятами фагів CSm1, CSm2, PpSm. В результаті встановили, 

що обробка лусочок цибулі бактеріофагами унеможливлює розвиток інфекції, 

спричинений Serratia marcescens, у той час як рослини, які не обробляли 

фаговими препаратами уражувалися бактерією. На уражених лусках з’являлися 

симптоми у вигляді бурих загнивань, на рослинах, які попередньо інокулювали 

фаговою сумішшю розвитку фітобактеріозу не спостерігали (рисунок 4.32). 
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А  Б 

Рис. 4.32. Попередження розвитку симптомів фітобактеріозу при 

інокуляції лусок цибулі ізолятом бактеріофагу CSm1: а) обробка культурою 

Serratia marcescens без додавання бактеріофагу; Б – лусочка, інокульована 

культурою бактерій і оброблена суспензією ізоляту фагу CSm1. 

 

Отримані нами результати свідчать про те, що навіть разова обробка 

літичними ізолятами фагів CSm1, CSm2, PpSm призводить до унеможливлення 

розвитку фітобактеріозу, спричиненого Serratia marcescens і говорить про 

перспективність застосування виділених ізолятів фагів для захисту цибулі від 

хвороб, спричинених бактеріями-хазяями. 

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. В 

результаті проведених досліджень виокремили групи вірусів (ізолят φEntc1, 

активний проти Enterobacter cloacae; ізоляти CSm1, CSm2, PpSm, активні проти 

Serratia marcescens), які можна розглядати, як перспективних агентів 

фаготерапії фіто бактеріозів.  

Втім, серед активних проти бактерій вірусів зустрічалися і такі ізоляти 

(φEntc2, 3, активні проти Enterobacter cloacae, φPrm 1, 2, активні проти Proteus 

mirabilis), доцільність використання яких у якості фаготерапевтичних агентів 

потребує додаткової перевірки, адже ці віруси можуть виявитися лізогенними.  
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Бактеріофаги є невід’ємними компонентами біосфери і біологічними 

чинниками, які впливають на швидкість еволюції бактерій впродовж мільйонів 

років. За значний проміжок часу, протягом якого два домени організмів 

коеволюціонували і виробили стратегії співіснування, бактеріофаги 

розділилися на дві групи: літичні бактеріофаги набули здатності руйнувати 

клітини і уникати дії захисних систем бактерій, помірні бактеріофаги, залежно 

від фізіологічного стану інфікованих клітин, набули здатності лізувати їх або ж 

інтегрувати в геном, змінюючи цим генотипові та фенотипові властивості 

бактерій. 

Із інтенсифікацією розвитку рослинництва, появою значних за площею і 

щільністю моновидових угруповувань рослин (агроценозів), людина у 

прагненні забезпечити себе продуктами харчування створила нові екологічні 

ніші для фітопатогенних бактерій, порушивши природну рівновагу.  

Серед методів боротьби із фітопатогенними бактеріями, розробленими 

впродовж багатовікової історії пошуків дієвих антибактеріальних сполук, 

вважаємо, що саме бактеріофаги є найбільш перспективними агентами 

боротьби із фітобактеріозами, оскільки мають сформовані впродовж мільйонів 

років коеволюції механізми уникнення бактеріальних систем протифагового 

захисту. Більше того, вірусам притаманна мінливість, вони можуть реагувати 

на виклики з боку бактерій-хазяїв, пристосовуватися до змін у структурі 

популяцій бактерій, виживати за несприятливих умов навколишнього 

середовища. 

У дисертаційній роботі увагу приділяли пошуку ізолятів бактеріофагів, які 

здатні уражувати і лізувати бактерії-збудники хвороб важливих 

сільськогосподарських культур України: томатів звичайних та перців овочевих 

– Pseudomonas syringae pv. tomato, Clavibacter michiganensis pv. michiganensis; 

Pectobacterium carotovorum pv. carotovorum, картоплі – Pectobacterium 



164 
 

carotovorum pv. carotovorum; цибулі – Serratia marcescens; капусти – 

Pectobacterium atrosepticum, Xanthomonas campestris pv. campestris.  

Зразки уражених рослин із симптомами, які нагадували бактеріальне 

ураження, відбирали в агроценозах Сумської, Київської, Черкаської, 

Кіровоградської, Херсонської областей. Відомо, що симптоми, які нагадують 

бактеріальні, здатні викликати і інші фітопатогенні організми (гриби, віруси) а 

також абіотичні чинники (погодні умови, токсичні опади, пестициди), проте 

детекція у зразках бактеріофагів є діагностичною ознакою ураження рослини 

саме бактеріями [195]. 

Той факт, що ураження рослин хворобами призводить до втрат врожаю, є 

загальновідом, та втрати врожаю це лише одні із можливих наслідків розвитку 

фітобактеріозу. Так, бактерії контамінують посадковий матеріал та насіння, що 

призводить до проникнення збудників хвороб у нові агроценози, ускладнює 

отримання меристематичних культур. У зв’язку з цим ми вирішили дослідити 

здатність бактеріофагів попереджати розвиток фітобактеріозів в умовах in vivo, 

але і in vitro.  

Під час виконання дисертаційної роботи (2011-2014 рр) досліджено 498 

зразків овочів та фруктів, що вирощувались у відкритому грунті. У результаті із 

зразків томатів, відібраних у Київській області, виділено бактеріофаги, активні 

проти штаму Pseudomonas syringae pv. tomato УКМ В-1022. Ізоляти 

бактеріофагів PS1 та PS2 призводили до лізису газону тест-культури в умовах 

in vitro, за результатами електронно-мікроскопічних досліджень та даних, 

отриманих після гель-електрофорезу білків встановили, що ізоляти фагів PS1 та 

PS2 є представниками родини Podiviridae. Відомо, що більшість членів цієї 

родини – вірулентні бактеріофаги, які лізують уражені бактеріальні клітини. 

Зважаючи на це, ізоляти PS1 та PS2 розглядали, як перспективні щодо 

використання у якості агентів фаготерапії бактеріозів. Однак, ці віруси швидко 

втрачали інфекційність при зберіганні за температури 22-24 ºС, що 

унеможливлювало використання ізолятів бактеріофагів у профілактиці 
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фітобактеріозів, оскільки вони інактивувалися за умов, які є оптимальними для 

їхнього застосування.  

Про виявлення вірусів, активних проти патоварів Pseudomonas syringae 

свідчать дані світової [196] та вітчизняної наукової літератури [197]. Втім, 

варто зауважити що цей вид фітопатогенних бактерій нараховує більше 80 

патоварів, а тому згадки про бактеріофаги, які уражують ці патовари, різняться. 

Кожна група вчених-вірусологів вивчає бактеріофаги, активні проти патоварів 

Pseudomonas syringae, які є актуальними для їхньої країни. З цього робимо 

висновок, що отримані нами ізоляти фагів, активні проти штаму Pseudomonas 

syringae pv. tomato УКМ В-1022 є актуальними виключно для України. 

Зважаючи на те, що отримані нами ізоляти бактеріофагів PS1 та PS2 не 

могли бути використані для боротьби із фітобактеріозом, що викликається 

Pseudomonas syringae pv. tomato, ми продовжили відбір зразків та пошук нових 

вірусів, активних проти збудника.  

В результаті цього отримали нові ізоляти бактеріофагів (φΨ 1-10), частину 

з яких відібрали для подальших досліджень (φΨ 1-4), беручи до уваги високу 

вірулентність виділених ізолятів бактеріофагів. Після первинного аналізу 

ізолятів вірусів, ізоляти φΨ 1 та φΨ 2 відібрані нами для використання у якості 

перспективних агентів фаготерапії, позаяк вони лізували газон тест-культури у 

низьких концентраціях фагової суспензії (107 БУО/мл). За результатами 

електрофорезу та електронно-мікроскопічних досліджень встановлено, що 

віруси є представниками родини Podoviridae. Подальший аналіз дозволив 

з’ясувати, що виділені ізоляти є стійкими до впливу фізико-хімічних чинників, 

таких як вплив температури (40 ºС), осмотичного шоку, викликаного переходом 

із гіпертонічного розчину в ізотонічний (4, 3, 2 N). Зважаючи на це, обидва 

ізоляти подовірусів використали для попередження розвитку хвороби, 

спричиненої бактерією-хазяїном на рослинах томатів в умовах in vitro та in vivo. 

В результаті експериментів показано, що віруси попереджають розвиток 

фітобактеріозу після разового додавання фагової суспензії у концентрації 107 

БУО/мл. Отримані нами результати корелюють із результатими, отриманими 



166 
 

після фаготерапії рослин, уражених Xanthomonas oryzae, Xanthomonas 

campestris pv. pruni [131, 132].  

В той же час до деяких поширених фітопатогенних бактерій 

(Pectobacterium carotovorus pv. carotovorum УКМ шт В-1084Т, Pectobacterium 

atrosepticum В-1098Т, Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ шт В-1059, 

Clavibacter michiganensis sbsp. michiganensis шт УКМ Ас-629Т) вірусів виділено 

не було.  Стійкість бактерій до вірусів зумовлюється ураженням бактерій 

помірними бактеріофагами, які привносять в клітини гени, що кодують системи 

уникнення суперінфекції. Зважаючи на це, ми провели індукцію профанів із 

музейних культур бактерій і встановили, що деякі з них (Pectobacterium 

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

1098Т, Xanthomonas campestris pv. campestris УКМ шт В-1059) можуть бути 

лізогенізованими, позаяк після впливу на ці культури антибіотиків-індукторів 

(налідиксова кислота, норфлоксацин) та УФ-опромінення із культуральної 

рідини виділяли бактерициди, що нагадували хвостові відростки бактеріофагів 

родини Myoviridae. За своїми морфологічними ознаками і розмірами 

бактерициди були схожими на хвостові відростки Р2-подібних бактеріофагів, 

хоча зазначані вище ознаки недостатні для встановлення точного 

систематичного положення трандукуючих бактеріофагів. Лізогенізація 

музейних культур бактерій є відомим явищем, більше того: 14-20 % 

бактеріального геному це геноми інтегрованих профагів і реакція таких культур 

на привнесення літичних бактеріофагів залежить тільки від виду інтегрованих 

вірусів [29] і тих систем вірусної інтерференції, які вони кодують.   

Окрім лізогенізації, іще однією причиною відсутності бактеріофагів у 

обстежених зразках може бути відсутність видів бактерій-хазяїв в агроценозах, 

з яких відібрано зразки або ж зміна їх видового/штамового складу. Зважаючи на 

це із агроценозів виділили природін культури фітопатогенних бактерій-

збудників хвороб томатів та перцю овочевого і їх бактеріофаги. Фітопатогенні 

властивості бактерій довели на рослинах-індикаторах (тютюн сорту «Самсун» 

(Nicotiana  tabacum var. “Samsun”), пеларгонія зональна (Pelargonium zonale 
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L'Hér) [163]) а також на овочевих дисках, після чого проводили визначення 

бактерій до видів за допомогою біохімічних тестів. В результаті встановлено, 

що більшість бактерій є представниками родини Enterobacteriacea, серед яких 

Pantoea agglomerans – вид бактерії, відомий своїми антагоністичними 

властивостями. З поміж усіх культур бактерій це єдина, яка мала чутливість до 

бактеріофагів, видідених з агроценозів 5 областей України. Варто зазначити що 

культура, ідентифікована нами як Pantoea agglomerans, є поширеною 

ендофітною та ризофітною бактерією і здатна конкурувати з іншими 

фітопатогенними бактеріями як антагоніст останніх [63]. Відомо, що серед 

штамів Pantoea agglomerans є фітопатогенні [73], тому детекція бактеріофагів, 

що здатні лізувати такі штами є важливою передумовою боротьби із ними. 

Поруч із Pantoea agglomerans із зразків уражених овочів були ізольовані 

збудники опортуністичних інфекцій – Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, які 

були резистентними до ряду антибіотиків (енрофлоксацин, амоксіциллін, 

нітрофурантоїн), що свідчить про їх потенційну небезпеку, разом із тим до цих 

бактерій виділено ряд бактеріофагів (до Proteus mirabilis – ізоляти вірусів φPrm 

1 та φPrm 2, до Enterobacter cloacae - φEntc 1-3), які мали здатність лізувати 

культури бактерій-хазяїв, що дозволяє розглядати їх як потенційних агентів 

біоконтролю цих полібіотрофних бактерій в тих агроценозах, де вони 

зустрічаються. 

Отримані результати підтверджують думку про те, що рослини в 

агроценозах можуть виступати резервантами збудників опортуністичних 

інфекцій та підтримувати їх персистенцію у природі [188], проте у місцях 

поширення цих бактерій зустрічаються і специфічні до них бактеріофаги. 

 Численні виділені ізоляти вірусів із місць розмноження фітопатогенних 

бактерій свідчать про розвиток бактеріальних угруповань і здатність бактерій 

підтримувати фагові популяції [19]. Відповідно, такі природні осередки 

поширення бактеріофагів варто використовувати як джерела фагового 

різноманіття, нових варіантів вірусів, які можна використовувати як основу для 

створення як мінімум ефективних фаготерапевтичних препаратів.  
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У природі популяції фагів і бактерій співіснують у рівноважному стані де 

кількість лізованих вірусом клітин менша або дорівнює кількості 

новоутворених, неуражених клітин. При використанні бактеріофагів, як 

протимікробних агентів ця рівновага порушується на користь вірусів, що 

призводить до елімінації популяції бактерії-хазяїна або зменшення її 

чисельності на кілька порядків. Зменшення чисельності бактерії-хазяїна 

призводять до збільшення у чисельності популяції фагів внаслідок вірусних 

часток, які вивільняються з лізованих клітин. Це дозволяє попереджати 

повторне зростання чисельності популяцій фітопатогенних бактерій, оскільки 

клітини, які за певних умов лишалися непермісивними (так звані персистори), 

почавши колонізацію звільненої внаслідок лізису бактерій ніші, знову 

набувають чутливості до бактеріофагів. Враховуючи це, віруси є 

самореплікативними агентами, ефективність яких регулюється міжвидовими 

відносинами між вірусом і організмом-хазяїном. Успішність використання 

препаратів на основі бактеріофагів залежить від багатьох чинників, та важливу 

роль відіграє вид вірусу, його стійкість до впливу несприятливих чинників 

довкілля та концентрація бактеріофагів у суміші, яку пропонують 

використовувати. 

У світовій практиці існують приклади вдалого використання фагових 

препаратів («AgriPhage», «StaphTAME», «EcoShield»), нажаль, Україна поки що 

не має власних фагових препаратів широкого вжитку, активних проти 

фітопатогенних бактерій, які уражують рослини в агроценозах.  

Пророблена робота показала, настільки ефективними можуть бути 

бактеріофаги при вдалому відборі ізолятів вірусів у якості терапевтичних 

агентів. Отримані результати дозволяють відтворити процес отримання 

фагових сумішей від етапу виділення до етапу їх використання на рослинах, що 

дає змогу створювати фагові суміші для попередження розвитку 

фітобактеріозів, спричинених актуальними для тої чи іншої території 

бактеріями.         
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ВИСНОВКИ 

 

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 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 107 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 
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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. 



171 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.     Janse J.D. Phytobacteriology: Principles and Practice. / Janse J.D. – 

Oxfordshire: CABI Publishing, 2006. – 360 p.   

2.     Maloy O.C. Plant Disease Management // The Plant Health Instructor. – 

2005. – №2 – Р. 1-11. 

3.     Schaad N.W. Emerging Plant Pathogenic Bacteria and Global Warming, 

in Pseudomonas syringae Pathovars and Related Pathogens – Identification, 

Epidemiology and Genomics / Schaad N.W. – Amsterdam: Springer 

Netherlands, 2008. – P. 369-379. 

4.     Melotto M. Virulence strategies of plant pathogenic bacteria, in The 

Procariotes, 4-th edition: Procariotic Physiology and Biochemistry (E. 

Rosenberg, E. F. DeLong, S. Lory et al.) // Melotto M., Kunkel B.N. – 

Berlin: Springer-Verlag, 2013. – P. 61-83. 

5.     Khachatourians G.G. Agricultural use antibiotics and the evolution and  

transfer of antibiotic-resistant bacteria. // CMAJ – 1998. – vol. 159. - № 9. – 

P. 1119-1120. 

6.     Jastrzębska E. The Effect of Crop Protection Chemicals on Soil-Dwelling 

Microorganisms // Contemporaly Problems of Menagament and 

Enviromental Protection. – 2010. – Vol. 5. – P. 43-53.  

7.     Kiaune L. Singhasemanon N. Pesticidal Copper (I) Oxide: Environmental 

Fate and Aquatic Toxicity / Kiaune L., Singhasemanon N. // Rev. Environ. 

Contam. Toxicol. – 2011. – №213. – Р. 1-26. 

8.     Alabouvette C. Biological control of plant diseases: the European situation // 

European Journal of Plant Pathology. / Alabouvette C., Olivain C., 

Steinberg C. – 2006. – Vol. 114. – Р. 329-341.  

9.     Novel alternatives to antibiotics: bacteriophages, bacterial cell wall 

hydrolases, and antimicrobial peptides / Parisien A. [et al.]  // Journal of 

Applied Microbiology. – 2008. – Vol. 104. – P. 1–13. 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-6901-7
http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-6901-7
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21541846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21541846


172 
 

10.     Stern A. The phage-host arms-race: Shaping the evolution of microbes. / 

Stern A., Sorek R. // Bioessays. – 2011. – Vol. 33, №1. – P. 43-51. 

11.     Фітопатогенні  бактерії. T 1. Бактеріальні хвороби рослин. / Гвоздяк Р.І. 

[та ін.]  – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс». – 2011. – 444 с. 

12.    Hankin E.H. L'action bactericide des eaux de la Jumna et du Gange sur le 

vibrion du cholera. // Ann. Inst. Pasteur. – 1896. – Vol. 10. – P. 511. 

13.    Twort F.W. An investigation on the nature of ultramicroscopic viruses. // 

Lancet. – 1915. – Vol. 2. – P. 1241. 

14.     d'Herelle F. Sur un microbe invisible antagoniste des bacilles dysentériques. // 

C. R. Acad. Sci. – 1917. – № 165. – Р. 373–375. 

15.    Eaton M.D., Bayne-Jones S. Bacteriophage therapy. Review of the principles 

and results of the use of bacteriophage in the treatment of infections. 

// JAMA. – 1934. – Vol. 23. – P. 1769–1939. 

16.    Ruska H. Uber die Sichtbarmachung der bakteriophagen Lyse im 

Ubermikroskop. // Naturwissenschaften. – 1940. – № 28. – Р. 45–46. 

17.    Luria S.E. Electron microscope studies of bacterial viruses. / Luria S.E., 

Delbruck M., Anderson T.F. // J. Bacteriol. – 1943. – № 46. – Р. 57–58.  

18.    Summers W.C. How Bacteriophage Came to Be Used by the Phage Group. 

Journal of the History of Biology. – 1993. – Vol. 26, № 2. – P. 255-267. 

19.   Abedon S.T.  Bacteriophage Ecology: Population Growth, Evolution, and 

Impact of Bacterial Viruses (Advances in Molecular and Cellular 

Microbiology). / Abedon S.T. – Cambridge: Cambridge University Press, 

2008. – 526 p. 

20.   Woese C.R. Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the primary 

kingdoms. / Woese C.R., Fox G.E. // Proceedings of the National Academy 

of Sciences of the United States of America. – 1977. – Vol. 74, №. 11. – P. 

5088–5090. 

21.    Abedon S.T. Archaeal Viruses, Not Archeal Phages: An Archeological Dig. 

Abedon S.T., Murray K.L. Archaea. – 2013. – Vol. 2013. – P. 1-10. 

http://www.amazon.com/Bacteriophage-Ecology-Population-Evolution-Microbiology/dp/0521858453/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1403782860&sr=8-1&keywords=Bacteriophage+Ecology+Population+Growth%2C+Evolution%2C+and+Impact+of+Bacterial+Viruses
http://www.amazon.com/Bacteriophage-Ecology-Population-Evolution-Microbiology/dp/0521858453/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1403782860&sr=8-1&keywords=Bacteriophage+Ecology+Population+Growth%2C+Evolution%2C+and+Impact+of+Bacterial+Viruses
http://www.hindawi.com/49837197/
http://www.hindawi.com/49837197/
http://www.hindawi.com/13620897/


173 
 

22.    Lang A.S. Evolutionary implications of phylogenetic analyses of the gene 

transfer agent (GTA) of Rhodobacter capsulatus. / Lang A.S., Taylor T.A., 

Beatty J.T. // Journal of Molecular Evolution. – 2002. – Vol. 55, № 5, P. 

534–543. 

23.    Bamford D.H. Bacteriophage PRD1: a broad host range dsDNA tectivirus 

with an internal membrane. / Bamford D.H., Caldentey J., Bamford J.K. // 

Adv. Virus. Res. – 1995. – Vol. 45. – P. 281-319. 

24.    Phages in nature. / Clokie M.R.J. [et al.] // Bacteriophage – 2011. – Vol.1, № 

1. – P. 31-45. 

25.    Rocha E.P.C. Base composition bias might result from competition for 

metabolic resources. / Rocha E.P.C., Danchin A. // TRENDS in Genetics. – 

2002. – Vol.18, №6. – Р. 291-294. 

26.    DNA Restriction‑Modification Systems in Prokaryotes, in DNA and RNA 

Modification Enzymes: Structure, Mechanism, Function and Evolution (H. 

Grosjean). / White J.H. [et al.] – Austin: Landes Bioscience, 2009. – pp. 31-

36. 

27.     Veesler D. Common Evolutionary Origin for Tailed-Bacteriophage 

Functional Modules and Bacterial Machineries. / Veesler D., Cambillau C. 

A. // Microbiology and molecular biology reviews. – 2011. – Vol. 75, №3. – 

P. 423-433. 

28.     Casjens S.R. Comparative genomics and evolution of the tailed-

bacteriophages // Current Opinion in Microbiology. – 2005. – Vol. 8. – P. 

451-458. 

29.     Brussow H. Phages and the Evolution of Bacterial Pathogens: from Genomic 

Rearrangements to Lysogenic Conversion. / Brussow H., Canchaya C., 

Hardt W.-D. // Microbiology and molecular biology reviews. – 2004. – Vol. 

68, №3. – P. 560–602. 

30.    Acheson N.H. Fundamentals of molecular virology. / Acheson N.H. – New 

York: Wiley & Sons, 2011. – 500 p. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bamford%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7793328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7793328


174 
 

31.    Bronfenbrenner J. True polyvalence of pure bacteriophages. // Proc. Soc. 

Exp. Biol. Med. – 1933. – Vol. 30. – P. 729-732. 

32.     Identification of Receptor Binding Sites by Competitive Peptide Mapping: 

Phages T1, T5, and f80 and Colicin M Bind to the Gating Loop of FhuA. / 

Killmann H. [et al.]  // Journal of bacteriology. – 1995. – Vol. 177, № 3. – 

P. 694-698. 

33.    Bacteriophages receptors, mechanisms of phage adsorption and penetration 

into host cell. / Rakhuba D.V. [et al].  // Polish Journal of Microbiology. – 

2010. – Vol. 59, №3. – P. 145-155. 

34.    Simon J.L. Bacteriophage resistance mechanisms. / Samson J.E., Moineau S. 

// Nature Reviews Microbiology. – 2010. – Vol. 8, № 5. – P. 317-327. 

35.    Rohwer F. Global Phage Diversity. // Cell. – 2003. – Vol. 113, Iss. 2. – P. 

141. 

36.     King A.M.Q.Virus Taxonomy. Ninth Report of the International Committee 

on Taxonomy of Viruses. / King A.M.Q., Lefkowitz E., Adams M.J. – 

Amsterdam: Elsevier, 2011. – 1338 p. 

37.     Ackermann H.-W. Bacteriophage taxonomy // Microbiology australia. – 

2011. – №5. – P. 90-94. 

38.     Echols H. Developmental pathways for the temperate phage: lysis vs 

lysogeny. // Annu. Rev. Genet. – 1972. – № 6. – P. 157-190. 

39.     Alternative Sigma Factor σh
 Modulates Prophage Integration and Excision in 

Staphylococcus aureus. / Tao L. [et al.]  // PLoS Pathogens. – 2010. – Vol. 

6, Is. 5. – P. 1-11. 

40.     Lucchini S. Similarly Organized Lysogeny Modules in Temperate 

Siphoviridae from Low GC Content Gram-Positive Bacteria. / Lucchini S., 

Desiere F., Brussow H. // Virology. – 1999. – Vol. 263. – P. 427-435. 

41.     Filamentous Bacteriophage: Biology, Phage Display and Nanotechnology 

Applications. / Rakonjac J. [et al.]  // Curr. Issues Mol. Biol. – 2011. – Vol. 

13. – P. 51-76. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867403002769


175 
 

42.      Yamaguchi Y. Toxin-antitoxin systems in bacteria and archaea. / 

Yamaguchi Y., Park J.H., Inouye M. // Annu. Rev. Genet. – 2011. – Vol. 45. 

– P. 61-79. 

43.      Lenski R.E. Dynamics of Interactions between Bacteria and Virulent 

Bacteriophage // Advances in microbial ecology. – 1988. – Vol. 10. – P. 1-

44. 

44.      Ripp S. The role of pseudolysogeny in bacteriophage-host interactions in a 

natural freshwater environment. / Ripp S., Miller R.V. // Microbiology. – 

1997. – Vol. 143. – P. 2065-2070. 

45.       Łoś M.  Pseudolysogeny. / Łoś M., Węgrzyn G. // Adv. Virus. Res. – 2012. 

– Vol. 82. – P. 339-349. 

46.      Tuma R. Icosahedral Enveloped dsRNA Bacterial Viruses, in Desk 

Encyclopedia of animal and bacterial virology (redacted by M.H.V Van 

Regenmortel). / Tuma R. – Oxford: Elsevier, 2010. – pp. 522-529. 

47.     Gerba C.P. Phage as indicators of fecal pollution, in: Phage Ecology (S.M. 

Goyal, C.P. Gerba and G. Bitton). / Gerba C.P. – Wiley Interscience, New 

York. – 1987. – pp. 197–210. 

48.     Bacterial host strains that support replication of somatic coliphages. / 

Muniesa M. [et al.]  // Antony Van Leeuwenhoek J. Microbiol. – 2003. – 

Vol. 83. – P. 305–315. 

49.     Osawa S. Distribution of ribonucleic acid coliphages in animals. / Osawa S., 

Furuse K., Watanabe I.  // Appl. Environ. Microbiol. – 1981. – №41. – 

P.164–168. 

50.     Muniesa M. Factors influencing the replication of somatic coliphages in the 

water environment. / Muniesa M., Jofre J. // Antonie Van Leeuwenhoek J. 

Microbiol. – 2004. – Vol. 86. – P. 65–76. 

51.     Toranzos G.A. Enteric viruses and coliphages in Latin America. / Toranzos 

G.A., Gerba C.P., Hanssen H.  // Toxicity Assessment: An International 

Journal. – 1988. – Vol 3. – P. 391–394. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22060041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%C5%81o%C5%9B%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22420857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%C5%81o%C5%9B%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22420857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%C5%81o%C5%9B%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22420857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22420857


176 
 

52.     Davies C.M. Occurrence of coliphages in urban stormwater and their fate in 

stormwater management systems. / Davies C.M., Yousefi Z., Bavor H.J. // 

Lett. Appl. Microbiol. – 2003. – Vol.37. – P. 299–303. 

53.     Ottoson J. Faecal contamination of greywater and associated microbial risks. 

/ Ottoson J., Stenstrom T.A. // Water Res. – 2003. – Vol.37. – P. 645–655. 

54.     Winegrad D.P. Through time, across continents 

a hundred years of archaeology and anthropology at the university museum. 

– Philadelphia: Cypher Press, 1993. – 244 p. 

55.     Mehrotra R.S. Plant Pathology. – New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing 

Company Limited, 2003. – 846 p.  

56.     Tournefort J.P. A History of the Ecological Sciences, Part 29: Plant Disease 

Studies During the 1700s. // Bulletin of the Ecological Society of America. 

– 2008. – Vol. 83. – P. 231-242. 

57.      Kennedy B.W. Bacteria as the Cause of Disease in Plants: A Historical 

Perspective. / Kennedy B.W., Widin K.D., Baker I.F. // ASM News. – 1979. 

– Vol. 45, № 1. – P. 1-5. 

58.      The Prokaryotes: Vol. 6: Proteobacteria: Gamma Subclass: A Handbook on 

the Biology of Bacteria: Proteobacteria - Gamma Subclass v. 6. /      

Dworkin M. [et al.] – New York: Springer Science+Business Media LLC, 

2006. – 1170 p. 

59.      The Prokaryotes: Vol. 3: Archaea. Bacteria: Firmicutes, Actinomycetes. /     

Dworkin M. [et al.] – New York: Springer Science+Business Media LLC, 

2006. – 1144 р. 

60.      Comprehensive list of names of plant pathogenic bacteria, 1980-2007. / Bull 

C.T. [et al.]  // Journal of Plant Pathology. – 2010. – Vol. 93, №3. – P. 551-

592. 

61.      Hildebrand E.M. Growth rates of phytopathogenic bacteria. // Journal of 

bactebrology. – 1937. – Vol. 35, №5. – P. 487-492. 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Martin%20Dworkin&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Martin%20Dworkin&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Martin%20Dworkin&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Martin%20Dworkin&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.researchgate.net/researcher/2046858409_E_M_Hildebrand


177 
 

62.      Andrews J.H. Phyllosphere ecology, past, present and future, in Aerial Plant 

Surface Microbiology (redacted by C.E. Morris). / Andrews J.H. – New 

York: Platinum Press, 1996. – pp. 285-294. 

63.      Rosenblueth M. Bacterial Endophytes and Their Interactions with Hosts. / 

Rosenblueth M., Martínez-Romero E. // Molecular Plant-Microbe 

Interactions Journal. – 2006. – Vol. 19, № 8. – P. 827–837. 

64.   Kawaguchi M. Plant–Microbe Communications for Symbiosis. / 

Kawaguchi M., Minamisawa K. // Plant & Cell Physiology. – 2010. – Vol. 

51, № 9. – P. 1377-1380. 

65.   Jackson R.W. Plant Pathogenic Bacteria: Genomics and Molecular Biology. 

– Norfolk: Caister Academic Press, 2009. – 330 p.  

66.     Coplin D.L. Plasmids and Their Role in the Evolution of Plant Pathogenic 

Bacteria. // Annual Review of Phytopathology. – 1989. – Vol. 27. – P. 187-

212. 

67.      Scortichini M. The population structure of some plant pathogenic bacteria: 

an ecological and adaptive perspective // Journal of Plant Pathology. – 

2005. – Vol. 87, № 1. – P. 5-12. 

68.     Kokoskova B. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for the Detection and 

Identifaication of Plant Pathogenic Bacteria (In Particular for Erwinia 

amylovora and Clavibacter  michiganensis subsp. sepedonicus). / 

Kokoskova B., Janse J.D. // Plant Pathology. – 2009. – Vol.508. – P. 75-87. 

69.      Cao H. Common mechanisms for pathogens of plants and animals. / Cao H., 

Baldini R.L., Rahme L.G. // Annual Review of Phytopathology. – 2001. – 

Vol. 39. – P. 259-284. 

70.      Rodriguez-Navarro D.N. Attachment of bacteria to the roots of higher 

plants. / Rodriguez-Navarro D.N., Dardanelli M.S., Ruiz-Sainz J.E. // 

FEMS Microbiology Letter. – 2007. – Vol.  272. P. 127-136. 

71.       Taguchi F. Role of type IV pili in virulence of Pseudomonas syringae pv. 

tabaci 6605: correlation of motility, multidrug resistance, and HR-inducing 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fapsjournals.apsnet.org%2Floi%2Fmpmi&ei=nLCxU7PGLISp0QX974CIBg&usg=AFQjCNEmW21DLpe92dPt_dUvFpZmvv35rQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fapsjournals.apsnet.org%2Floi%2Fmpmi&ei=nLCxU7PGLISp0QX974CIBg&usg=AFQjCNEmW21DLpe92dPt_dUvFpZmvv35rQ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taguchi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21615203


178 
 

activity on a nonhost plant. / Taguchi F., Ichinose Y. // Mol. Plant Microbe 

Interact. – 2009. – Vol. 9. – P. 1001-1011. 

72.     Schmidt H. Pathogenicity Islands in Bacterial Pathogenesis. / Schmidt H., 

Hensel M. // Clinical microbiology review. – 2004. Vol. 17, №1. – P. 14-56. 

73.      Cornelis G.R. The type III secretion injectisome. // Nature Reviews 

Microbiology. – 2006. – Vol. 4, № 11. – P. 811-825. 

74.      Pseudomonas syringae phytotoxins: mode of action, regulation and 

biosynthesis by peptide and polyketide synthetases. / Bender C.L. [et al.] // 

Microbiology and Molecular Biology Review. – 1999. – Vol. 63, №2. – P. 

266-292. 

75.      Prasannath K. Pathogenicity and Virulence Factors of Phytobacteria. // 

Scholars Academic Journal of Biosciences. – 2013. – Vol. 1, №1. – P. 24-

33. 

76.      Preston G.M. Profiling the secretomes of plant pathogenic Proteobacteria. / 

Preston G.M., Studholme D.J., Caldelari I. // FEMS Microbiology Reviews. 

– 2005. – Vol. 29. – P. 331-360. 

77.      Denny T.P. Autoregulator-dependent control of extracellular polysaccharide 

production in phytopathogenic bacteria. // European Journal of Plant 

Pathology. – 1999. – Vol. 105. – P. 417-430. 

78.      Ralstonia solanacearum  extracellular  polysaccharide  is  a specific  elicitor  

of  defense  responses  in  wilt-resistant  tomato  plants. / Milling A. [et al.] 

// PLoS One. – 2011. – Vol. 6, Is. 1. – P. 1-10. 

79.      Xanthan induces plant susceptibility by suppressing callose deposition. / 

Yun M.H. [et al.]  // Plant Physiology. – 2006. – Vol.  141. –P. 178-187. 

80.     Differential involvement of indole-3-acetic acid biosynthetic pathways in 

pathogenicity and epiphytic fitness of Erwinia herbicola pv. gypsophilae. / 

Manulis S. [et al.] // Molecular Plant-Microbe Interactions. – 1998. – Vol. 

11. – P. 634-642.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taguchi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21615203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21615203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21615203


179 
 

81.     Manulis S. Pantoea agglomerans pvs. gypsophilae and betae, recently 

evolved pathogens? / Manulis S., Barash I.  // Molecular Plant Pathology. – 

2003. – Vol. 4. – P. 307-314. 

82.     Perombelon M.C.M. Potato diseases caused by soft rot erwinias: An 

overview of pathogenesis. // Plant Pathology. – 2002. – Is. 51. – P. 1-12. 

83.     The minimal gene set member msrA, encoding peptide methionine sulfoxide 

reductase, is a virulence determinant of the plant pathogen Erwinia 

chrysanthemi. / Hassouni M.E. [et al.] // Proceedings of the National 

Academy of Sciences, USA. – 1999. – Vol. 96, Is. 3. – P. 887-892. 

84.      Воронкевич И.В. Выживаемость фитопатогенных бактерий в природе. 

– М.: «Наука», 1974. – 270 с. 

85.      Schuster M.L. Survival Mechanisms of Phytopathogenic Bacteria. / 

Schuster M.L., Coyne D.P. // Annual Review of Phytopathology. – 1974. – 

Vol. 12. – P. 199-221. 

86.     Sexual Transmission of a Plant Pathogenic 

Bacterium, Candidatus Liberibacter asiaticus, between Conspecific Insect 

Vectors during Mating. / Mann S.R. [et al.] // Plos ONE. – 2011. – Vol. 6, 

Is. 12. – P. 1-8. 

87.     Qianqian L. Molecular Characterization of an Ice Nucleation Protein Variant 

(InaQ) from Pseudomonas syringae and the Analysis of Its Transmembrane 

Transport Activity in Escherichia coli. / Qianqian L., Yan Q., Li L. // Int. 

Jen. Biol. Sci. – 2012. – Vol. 8, Is. 8. – P. 1097-1108. 

88.      Thomson S.V. Fire blight of apple and pear, in: Plant Diseases of 

International Importance. Volume III: Diseases of Fruit Crops (J. Kumar, 

H.S. Chaube, U.S. Singh at al). – New Jersey: Prentice Hall, Englewood 

Cliffs, 1992. – pp. 32-65. 

89.      Gitaitis R. The epidemiology and management of seedborne bacterial 

diseases. / Gitaitis R., Walcott R. // Annu. Rev. Phytopathol. – 2007. – Vol. 

45. – P. 371-397. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17474875


180 
 

90.      Чи можуть бур’яни уражатися бактеріями? // Науковий вісник 

Ужгородського університету. / Гвоздяк Р.І. [та ін.] – Серія “Біологія”. – 

Випуск 14. – 2004. – С. 135 – 136. 

91.      Plants versus Fungi and Oomycetes: Pathogenesis, Defense and Counter-

Defense in the Proteomics Era. / El Hadrami A. [et al.] // Int. J. Mol. Sci. – 

2012. – Vol. 13. – P. 7237-7259. 

92.        Narayanasamy P. Microbial Plant Pathogens-Detection and Disease 

Diagnosis: Bacterial and Phytoplasmal Pathogens, Vol.2. – London: 

Springer, 2011. – 256 p. 

93.      Top 10 plant pathogenic bacteria in molecular plant pathology. / Mansfield 

J. [et al.] // Molecular plant pathology. – 2012. – Vol. 12. – P. 1-16.  

94.      Agrios G.N. Transmission of plant diseases by insects, in: Plant pathology. 

5-th ed. (G.N. Agrios). – San Diego: Academic Press, 2005. – 922p. 

95.      Physical Control Methods in Plant Protection. / Vincent C. [et al.] – Paris: 

 INRA, 2001. – 329 p. 

96.      Nunn J.F. Ancient Egyptian Medicine. – Normal, OK: University of 

Oklahoma Press, 1996. – 240 p. 

97.    Ainsworth G.C. Introduction to the History of Medical and Veterinary 

Mycology. – Cambridge: Cambridge University Press, 1986. – 250 p. 

98.      Menkissoglu O. Relationship of free ionic copper and toxicity to bacteria in 

solutions of organic compounds. / Menkissoglu O., Lindow S. // 

Phytopathology. – 1991. – Vol. 81. – P. 1258-1263. 

99.      Dorsey A. Toxicological profile for copper. U.S. Department Of Health 

And Human Services. / Dorsey A., Ingerman L., Swarts S. – Atlanta: 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2004. – 314 p. 

100. Fleming A. Classics in infectious diseases: on the antibacterial action of 

cultures of a penicillium, with special reference to their use in the isolation 

of B. influenzae by Alexander Fleming. // British Journal of Experimental 

Pathology. – 1929. – Vol. 10. – P. 226-236.  

http://link.springer.com/search?facet-author=%22P.+Narayanasamy%22


181 
 

101. Florey H.W. Use of microorganisms for therapeutic purposes. // Br. Med. 

J. – 1945. – Vol. 2. – P. 635-642. 

102. Antibiotic use in plant agriculture. / McManus P.S., Stockwell V.O., Sundin 

G.W. et al. / McManus P.S. [et al.] // Annu. Rev. Phytopathol. – 2002. – 

Vol. 40. – P. 443-465. 

103. Environmental monitoring of antibiotic resistance and impact of 

streptomycin use on orchard bacterial communities. / Duffy B. [et al.] // 

Acta horticult. – 2011. – Vol. 896. – P. 483–488. 

104. Pessarakli M. Handbook of Plant and Crop Physiology, Third Edition. - 

Boca Raton: CRC Press, – 2014. – 1131 p. 

105. Biological control of black rot (Xanthomonas campestris pv. campestris) of 

Cabbage in Tanzania with Bacillus strains. / Massomo S. [et al.] // Journal 

of Phytopathology – 2004. – Vol.152, №2 – Р. 98-105. 

106. De la Cruz A.R. Biological suppression of potato ring rot by fluorescent 

pseudomonads. / De la Cruz A.R., Poplawsky A.R., Wiese M.V. // Applied 

& Environmental Microbiology. – 1992. – Vol. 58. – P. 1986-1991. 

107. Mallmann W.L. Isolation of an inhibitory substance from plants. / 

Mallmann W.L., Hemstreet C.J. // Agric. Res. – 1924. – Р. 599–602. 

108. Coons G.H. The transmissible lytic principle (bacteriophage) in relation to 

plant pathogens. / Coons G.H, Kotila J.E. // Phytopathology. - 1925. – Р. 

357–370. 

109. Massey R.E. Studies on blackarm disease of cotton III. // Empire Cotton 

Growing Rev. – 1934. – Vol. 11. – P. 188–193. 

110. Thomas R.C. A bacteriophage in relation to Stewart’s disease of corn. // 

Phytopathology. –  1935. – Vol. 25. – P. 371–372. 

111. Díaz-Muñoz S.L. Bacteria–Phage Interactionsin Natural 

Environments. / Díaz-Muñoz S.L., Koskella B. // 

Advances in Applied Microbiology. – 2014. – Vol. 89. – P. 136-171. 

112. Tenover F.C. Mechanisms of antimicrobial resistance in bacteria. // 

American Journal of Infection Control. – 2006. – Vol. 34, Is. 5. – P. 3-10. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Boca_Raton
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tenover%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16813980
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ajicjournal.org%2F&ei=Y7w2VPXvKcjhatfjgWg&usg=AFQjCNFWJPuZn_YnBWr3j5wFKnUp-f0tYA&bvm=bv.76943099,d.ZWU


182 
 

113. Nikaido H. Multidrug Resistance in Bacteria // Annu. Rev. Biochem. – 

2009. – Vol. 78. – P. 119–146. 

114. Labrie S.J. Bacteriophage resistance mechanisms. / Labrie S.J., Samson 

J.E., Moineau S. // Nature Reviews. Microbiology. – 2010. – Vol. 8. – P. 

317-327. 

115. Riede I. Evidence that TraT interacts with OmpA of Escherichia coli. / 

Riede I., Eschbach M. L. // FEBS Lett. – 1986. – Vol. 205. – P. 241–245. 

116. Reverse transcriptase-mediated tropism switching in Bordetella 

bacteriophage. / Liu M. [et al.] // Science. – 2002. – Vol. 295. – P. 2091–

2094. 

117. Reduction in exopolysaccharide viscosity as an aid to bacteriophage 

penetration through Pseudomonas aeruginosa biofilms. / Hanlon G. W. [et 

al.] // Appl. Environ. Microbiol. – 2001. Vol. 67. – P. 2746–2753. 

118. Lu M. J. Location and unusual membrane topology of the immunity protein 

of the Escherichia coli phage T4. / Lu M. J., Stierhof Y. D., Henning U. // J. 

Virol. – 1993. – Vol. 67. – P. 4905–4913. 

119. The ral gene of phage λ. 1. Identification of a non-essential gene that 

modulates restriction and modification in Escherichia coli. / Zabeau M. [et 

al.] // Mol. Gen. Genet. – 1980. – Vol. 179. – P. 63–73. 

120. Kruger D. H. Abolition of DNA recognition site resistance to the restriction 

endonuclease EcoRII. / Kruger D. H., Barcak G. J., Smith, H. O. // Biomed. 

Biochim. Acta. – 1988. – Vol. 47. – P. 1-5. 

121. Raleigh E. A. Escherichia coli K-12 restricts DNA containing 5-

methylcytosine. / Raleigh E. A., Wilson G. // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. – 

1986. – Vol. 83. – P. 9070–9074. 

122. Restriction endonuclease inhibitor IPI* of bacteriophage T4: a novel 

structure for a dedicated target. / Rifat D. [et al.] // J. Mol. Biol. – 2008. – 

Vol. 375. – P. 720–734. 



183 
 

123. Structure of Ocr from bacteriophage T7, a protein that mimics B-form 

DNA. / Walkinshaw M. D. [et al.] // Mol. Cell. – 2002. – Vol. 9. – P. 187–

194. 

124. Clustered regularly interspaced short palindrome repeats (CRISPRs) have 

spacers of extrachromosomal origin. / Bolotin A. [et al.] // Microbiology. – 

2005. – Vol. 151. – P. 2551–2561. 

125. Snyder L. Phage-exclusion enzymes: a bonanza of biochemical and cell 

biology reagents? // Mol. Microbiol. – 1995. – Vol. 15. – P. 415–420. 

126. Novel alternatives to antibiotics: bacteriophages, bacterial cell wall 

hydrolases, and antimicrobial peptides. / Parisien A. [et al.]  // Journal of 

Applied Microbiology. – 2008. – Vol. 104. – P. 1–13. 

127. Breaking free: ‘‘protein antibiotics’’ and phage lysis. / Bernhardt T.G. [et 

al.] // Res. Microbiol. – 2002. – Vol. 153. – P. 493–501. 

128. Stanier T. Bacteriophage PB2 and its inhibitory effect on tumor induction. / 

Stanier T, McSharry J, Speitel T. // J. Virol. – 1967. – Vol. 1. – P. 268–273. 

129. Civerolo E.L. Inhibition of bacterial spot of peach foliage by Xanthomonas 

pruni bacteriophage. / Civerolo E.L., Keil H.L. // Phytopathology. – 1966. – 

Vol. 59. – P. 1966–1967. 

130. Boyd R.J. Retardation of crown gall enlargement after bacteriophage 

treatment. / Boyd R.J., Hildebrandt A.C., Allen O.N. // Plant Dis. Rep. – 

1971. –Vol. 55. – P. 145–148. 

131. Bacterial leaf blight of rice plant IV. Effect of bacteriophage on the 

infectivity of Xanthomonas oryzae. / Kuo T. [et al.] // Bot. Bull. Acad. 

Sinica. – 1971. – Is. 12. – P. 1–9. 

132. Xanthomonas campestris pv. pruni control trials with phage treatments on 

peaches in the orchard. / Saccardi A. [et al.] // Phytopathol. Mediterr. – 

1993. – Vol. 32. – P. 206–210. 

133. Tanaka H. Control of tobacco bacterial wilt by an avirulent strain of 

Pseudomonas solanacearunm M4S and its bacteriophage. / Tanaka H., 



184 
 

Negishi H., Maeda H. // Ann. Phytopathol. Soc. Jpn. – 1990. – Vol. 56. – P. 

243–246. 

134. Bacteriophage of Erwinia amylovora and their potential for biocontrol. / 

Schnabel E.L. [et al.] // Acta Hortic. – 1999. – Vol. 489. – P. 649–654. 

135. Bacteriophages of Erwinia amylovora. / Gill J.J. [et al.] // Appl. Environ. 

Microbiol. – 2003. – Vol. 69. – P. 2133–2138. 

136. Control of bacterial spot on tomato in the greenhouse and fieldwithH-

mutant bacteriophages. / Flaherty J.E. [et al.] // Hort. Science. – 2000. – 

Vol. 35. – P. 882–884. 

137. Improved efficacy of newly formulated bacteriophages for management of 

bacterial spot on tomato. / Balogh B. [et al.] // Plant Dis. – 2003. – Vol. 87. 

– P. 949–954. 

138. Bacteriophages for Plant Disease Control. / Jones J.B. [et al.] // Annu. Rev. 

Phytopathol. – 2007. – Vol. 45. – P. 245-262. 

139. Cann A.J. Principles of Molecular Virology. Fifth Edition. – Oxford: 

Elsevier, 2011. – Pp. 25-54.  

140. Gill J.J. Bacteriophage ecology and plants. / Gill J.J., Abedon S.T. // 

APSnet. – 2003. – Electron resource. – P. 1-12. 

141. Balogh B. Strategies of improving the efficacy of bacteriophages for 

controlling bacterial spot of tomato. // MS thesis. – 2002. – Univ. FL, 

Gainesville. – P. 1-79. 

142. G. Bertani. Lysogeny at mid-twentieth century: P1, P2, and other 

experimental systems. // Journal of bacteriology. – 2004. – Vol. 186, № 3. – 

P. 595–600. 

143. Okanishi M. Formation and revertion of streptomycete protoplasts: cultural 

conditions and morphological study. / Okanishi M., Suzuki K., Umezava H. 

// Journal of General Microbiology. – 1974. – Vol. 80. – P. 389-400. 

144. Atlas R.M.  The Handbook of Microbiological Media for the Examination 

of Food, 2nd ed. – Boca-Raton: CRC Press, 2006. – 464 p. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14729683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14729683


185 
 

145. Plaque formation and isolation of pure lines with poliomyelitis viruses. / 

Dulbecco R. [et al.] // J. Exp. Med. – 1954. – Vol. 99, Is. 2. – P.v167-182. 

146. Carlson K. Bacteriophages: Biology and Applications. Appendix: Working 

with bacteriophages: Common techniques and methodological appproaches. 

/ Carlson K, Kutter E., Sulakvelidze A. – Boca Raton: CRC Press, 2005. – 

РР. 437-494. 

147. Gratia A. Numerical Relations between Lysogenic Bacteria and Particles of 

Bacteriophage. // Ann. Inst. Pasteur – 1936. Vol. 57. – P. 652. 

148.  Somova A.G. Frequency of phage-resistant mutations and effect of 

bacteriophage on the formation of resistant forms of Vibrio cholera. // 

Bulletin of Experimental Biology and Medicine. – 1966. – Vol. 62, Is. 5. – 

P. 1300-1303. 

149. Lamont I. UV induction of coliphage 186: Prophage induction as an SOS 

function. / Lamont I., Brumby A., Egant B. // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. – 

1989. – Vol. 86. – P. 5492-5496. 

150. Induction of prophages of enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 

with norfloxacin. / Matsushiro A. [et al.] // J. Bacteriol. – 1999. – Vol. 181, 

Is. 7. – P. 2257-2260. 

151. Остерман Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот: 

электрофорез и ультрацентрифугирование. – М.: Наука, 1981. – 288с. 

152. Миронов А. А. Методы электронной микроскопии в биологии и 

медицине: Методологическое руководство. / Миронов А. А., 

Комиссарчик Я. Ю., Миронов В.А. – СПб.: Наука, 1994. – 400 с. 

153. Тихоненко А.С. Ультраструктура вирусов бактерий. – М.: Наука, 1968. 

– 90 с. 

154. Cole M. Bacterial rotting of apple fruit. // Annals of Applied Biology. – 

1959. – Vol. 47, Is. 3. – P. 601-611. 

155. Hestrin S. Synthesis of cellulose by Acetobacter xylinum 2. Preparation of 

freeze-dried cells capable of polymerizing glucose to cellulose. / Hestrin S., 

Schramm M. // Biochemical Journal. – 1954. – Vol. 58, Is. 2. – P. 345-352. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22A.+G.+Somova%22
http://link.springer.com/journal/10517
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matsushiro%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10094706
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10094706


186 
 

156. Ercolani G.L. Infectivity Titration with Bacterial Plant Pathogens. // Annual 

Review of Phytopathology. – 1984. – Vol. 22. – P. 35-52. 

157. Hugh R. The taxonomic significance of fermentative versus oxidative 

metabolism of carbohydrates by various gram-negative bacteria. / Hugh R., 

Leifson E. // J. Bacteriol. – 1853. – Vol. 66. – P. 24-26. 

158. Reddy C.A. Methods for general and molecular microbiology, 3-rd edition. 

– Washington: ASM Press, 2007. – 1069 p. 

159.  Brock T.D. Milestones in Microbiology 1546–1940 (2 ed). – Washington: 

ASM Press, 1999. – pp. 215-218. 

160. Определитель бактерий Берджи: Т1. / Д. Хоулт [и др.]  – М.: Мир, 

1997. – 800 с. 

161. Prokaryotic nitrate reduction: molecular properties and functional 

distinction among bacterial nitrate reductases. / Moreno-Vivián C. [et al.] // 

J. Bacteriol. – 1999. – Vol. 181. – P. 6573-6584. 

162. Greene R.A. A quick method for the detection of gelatin liquefying bacteria. 

/ Greene R.A., Larks G.G. // J. Bacteriol. – 1955. – Vol. 69. P. 224. 

163. Метлицкий Л. В. Пектолитические ферменты / Л. В. Метлицкий, К. В. 

Васильева. // Биохимия иммунитета и покоя растений. – М.: Наука, 

1969. – 358 с. 

164. Klement Z. Hypersensitive reaction induced by phytopathogenic bacteria in 

the tobacco leaf. / Klement Z., Farkas G., Lovrekovich L. // 

Phytopathology. – 1964. – Vol. 54. – P. 474-477. 

165. Evaluation of the New VITEK 2 Extended-Spectrum Beta-Lactamase 

(ESBL) Test for Rapid Detection of ESBL Production 

in Enterobacteriaceae Isolates. /  Spanu T. [et al.] // J. Clin. Microbiol. – 

2006. – Vol. 44, Is. 9. – P. 3257–3262. 

166. Host-controlled Modification and Restriction of Phages in Coagulase-

negative Staphylococci. / Verhoef J. [et al]. // Journal of General 

Microbiology. – 1972. – Vol. 73, Is. 23. – P. 231-239. 

http://books.google.com/?id=q5JHcs8w21gC&lpg=PP1&dq=Milestones%20in%20Microbiology&pg=PA215#v=onepage&q
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spanu%20T%5Bauth%5D


187 
 

167. The structural proteome of Pseudomonas aeruginosa bacteriophage 

phiKMV. / Lavigne R. [et al.] // Microbiology. – 2006. – Vol. 152, Is. 2. – 

P. 529-534. 

168. Abedon S.T. The Bacteriophages, 2-nd edition. – Oxford: Oxford 

University Press, 2005. – 768 p. 

169. Birch E.W. Determining Host Metabolic Limitations on Viral Replication 

via Integrated Modeling and Experimental Perturbation. / Birch E.W., 

Ruggero N.A., Covert M.W. // PLOS Computational Biology. – 2012. – 

Vol. 8, Is. 10. – P. 1-12. 

170. Essen L.O. Light-driven DNA repair by photolyases. / Essen L.O., Klar T. // 

Cell Mol. Life Sci. – 2006. – Vol. 63, Is. 11. – P. 1266–77. 

171. The influence of external factors on bacteriophages. /  Jończyk E. [et al.] // 

Folia Microbiol. – 2011. – Vol. 56, Is. 3. – P. 191-200. 

172. A diversity of bacteriophages forms and genomes can be isolated from the 

surface sands of Sahara Desert. / Prigent M. [et al.] // Extremophiles. – 

2005. – Vol. 9. – P. 289–296.  

173. Effect of low temperatures of the survival and intracellular multiplication 

of Escherichia coli bacteriophages. / Tsutsaeva A.A. [et al.] // 

Mikrobiology. – 1981. – Vol. 50. – P. 292–244. 

174. Viral persistence in source-separated human urine. / Höglund C. [et al.] // 

Adv. Environ. Res. – 2002. – Vol. 6. – P. 265-275. 

175. Diversity of Bacteriophages Infecting Xanthomonas oryzae pv. оryzae in 

Paddy Fields and Its Potential to Control Bacterial Leaf Blight of Rice. / 

Jong-Chan Chae [et al.] // Journal of Microbiology and Biotechnology. – 

2014. – Vol. 24, Is. 6. – P. 740-747. 

176. Wittmann J. The endolysins of bacteriophages CMP1 and CN77 are specific 

for the lysis of Clavibacter michiganensis strains. / Wittmann J., Eichenlaub 

R., Dreiseikelmann B. // Microbiology. – 2010. – Vol. 156, Is. 8. – P. 2366-

2373. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lavigne%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16436440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16436440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jo%26%23x00144%3Bczyk%20E%5Bauth%5D


188 
 

177. Starr M.P. Pigmentation and taxonomy of the genus Xanthomonas. / Starr 

M.P., Stephens W.L. // Journal of bacteriology. – 1964. – Vol. 87, № 2. – P. 

293-302.  

178. Isolation and characterization of fluorescent Pseudomonas associated 

with the roots of rice and banana grown in Sri Lanka. /  Vlassak K. [et 

al.] // Plant and Soil. – 1992. – Vol. 145, Is. 1. – P. 51-63. 

179. Fahy P.C. Plant bacterial diseases. A diagnostic guide. / Fahy P.C., Persley 

G.J. – Oxford: Academic Press, 1983. – 393 p. 

180. Coplin D.L. Molecular genetics of extracellular polysaccharide biosynthesis 

in vascular phytopathogenic bacteria. / Coplin D.L., Cook D.  // Mol. Plant-

Microbe Interact. – 1990. – Vol. 3, № 5. – P. 271-279. 

181. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis: first steps in the 

understanding of virulence of a Gram-positive phytopathogenic bacterium. / 

Gartemann E. [еt al.] // Journal of Biotechnology. – 2003. – Vol. 103. – Р. 

482-553. 

182. Isolation and identification of pathogenic microbes from tomato puree and 

their delineation of distinctness by molecular techniques. / Garg R.K. [et al.] 

// Journal of Applied Biology & Biotechnology. – 2013. – Vol. 1. – P. 24-

31. 

183. Whatley M.H. Lipopolysaccharide composition of the wilt pathogen, 

Pseudomonas solanacearum correlation with the hypersensitive response in 

tobacco. / Whatley M.H., Hunter N., Cantrell M.A. // Plant physiology. – 

1980. – Vol. 65, № 3. – Р. 557-559. 

184. Youjun Yang. Chromosomal β-lactamase expression and antibiotic 

resistance in Enterobacter cloacae. / Youjun Yang, Livermore D.M., 

Williams R.J. // J. Med. Microbiol. – 1988. – Vol. 25. – P. 227-233. 

185. Katznelson Н.  The metabolism of phytopathogenic bacteria // Journal of 

Bacteriology. – 1955. - № 70 (Vol. 4). – P 469-475. 

186. Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in 

HIV-Infected Adults and Adolescents. / Kaplan J.E. [et al.] // 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22K.+Vlassak%22
http://link.springer.com/journal/11104


189 
 

Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the 

HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. – 

2009. – № 58, – P. 1-198. 

187. Гвоздяк Р.И. Полибиотрофия бактерий. // Микробиол. журн. – 1981. –

Т. 43, № 2. – С. 256-261. 

188. Tyler H. Plants as a Habitat for Beneficial and/or Human Pathogenic 

Bacteria / Tyler L.H., Triplett E.W. // Annu. Rev. Phytopathol. – 2008. – 

Vol. 46. – P. 53-73. 

189. Kirzinger M.W.B. Insights into Cross-Kingdom Plant Pathogenic Bacteria / 

Kirzinger M.W.B., Nadarasah G., Stavrinides J. // Genes. – 2011. – Vol. 2. 

– P. 980-997. 

190. Walker J.T. Coliphage P1 morphogenesis: analysis of mutants by electron 

microscopy. / Walker J.T., Walker D.H. // Journal of Virology. – 1983. – 

Vol. 45, Is. 3. – P. 1118–1139. 

191. An outbreak of Serratia marcescens infection in a neonatal unit. / Smith P.J. 

[et al]. // The Lancet. – 1984. – Vol. 323, № 8369. – P. 151-153. 

192. Environmental reservoirs for Serratia marcescens intramammary infections 

in dairy cows. / Kamarudin M.I. [et al]. // Journal of the American 

Veterinary Medical Association. – 1996. – Vol. 204. Is. 4. – P. 555-558. 

193. Cytotoxin production in phytopathogenic and entomopathogenic Serratia 

marcescens. / Escobar M.M. [et al]. // Rev. Latinoamerica Microbiologia. – 

2001. – Vol. 34, № 4. – Р. 165-170. 

194. Nucleotide sequence of bacteriophage T4 gene 23 and the amino acid 

sequence of its product. / Parker M.L. [et. al]. // J. Mol. Biol. – 1984. – Vol. 

180, Is. 3. – P. 399-416.  

195. Occurrence and densities of bacteriophages proposed as indicators and 

bacterial indicators in river waters from Europe and South America. / F. 

Lucena [et al]. // Journal of Applied Microbiology. – 2003. – Vol. 95, Is. 5. 

– P. 808-815. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parker%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6335532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6335532


190 
 

196. Azeredo J. The Use of Phages for the Removal of Infectious Biofilms. / 

Azeredo J., Sutherland I.W. // Current Pharmaceutical Biotechnology. – 

2008. – Vol. 9, № 4. – Р. 261-266. 

197. Виявлення природних популяцій фагів фітопатогенних бактерій 

Xanthomonas аxonopodis pv. beticola,Pseudomonas syringae pv. 

lachrymans, Pseudomonas syringae pv. tabaci  в агроценозах України. / 

Андрійчук О.А., Бойко А.Л., Семчук Л.І. [та ін]. // Вісник КНУ, серія 

«Біологія». – 2000. – № 31. – С. 61-62. 


