
Протягом останніх шести років 
ми проаналізували 120 зразків зер-
на і кормової сировини (кукурудзи 
і глютену кукурудзяного, ячменю, 
пшениці і пшеничних висівок, греч-
ки, рису, проса і пшона, сорго, муч-
ки кормової, соняшникової макухи 
і шроту, соєвого шроту, дріжджів 
кормових і дробини пивної) з 
комбікормових заводів, тварин-
ницьких і птахівничих підпри-
ємств різних форм власності з 
восьми областей України. За-
стосовували метод біоавтографії 
з використанням пластин для 

тонкошарової хроматографії «Sorb-
fil» і штамів Bacillus subtilis як тест-
мікроорганізмів.

В результаті, у 95% зразків ви-
явили від 1 до 4 антибіотичних 
субстанцій, які пригнічують ріст 
Bacillus subtilis і характеризу-
ються широким діапазоном зна-
чень показника хроматографічної 
рухливості (рис. 1 і 2). 

Середні площі зон відсутності ро-
сту тест-мікроорганізму, що відпо-                                                                              
відають 2,5 г зразка, були в ме-

жах 52-217 мм2, тобто відповідали 
0,065-0,27 мл поживного середо-
вища (МПА).

Про наявність антибіотиків у 
зерні не повідомлялось. Слід роз-
глянути результати робіт, які, на 
нашу думку, можуть частково пояс-
нити ситуацію з виявленням у зерні 
антибіотиків. 

Ймовірно, у рослинний організм 
антибіотики потрапляють з ґрунту. 
Відомо з 50-х років минулого 
століття, що в ґрунті в ризосфері 
рослин численні мікроорганізми 
— актиноміцети, бактерії, гри-
би — продукують широкий спектр 
біологічно активних речовин. 
Антибіоз грає важливу роль в 
охороні еукаріотичних господарів та 
їх симбіонтів від патогенів. Масшта-
би та кількісні аспекти вироблення 
антибіотиків у природних умовах 
мало вивчені, але привертають 
зростаючу увагу. Експерименталь-
но доказано, що вегетуючі рослини 
активно поглинають корінням ці ре-
човини, в тому числі і антибіотики, 
вироблювані бактеріями (субтілін, 
граміцидин, піоціанін, ліхеніформін), 
актиноміцетами (стрептоміцин, 
глобіспорін, ауреоміцин, тераміцин, 
гризин, гризеофульвін) і гри-
бами (пеніцилін, патулін). Утво-
рення цих речовин в природних 
умовах відбувається безперерв-
но, і надходження їх в рослини 
не припиняється протягом усієї 
вегетації. Значні кількості природ-
них антибіотиків накопичуються в 
тканинах рослин. Рисунок 3 показує 
результат аналізу екстрактів двох 
зразків ростків озимої пшениці, 
середня довжина яких становила 
відповідно 42 і 54 см,  і двох зразків 
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Рис. 1. Зони відсутності росту Bacillus subtilis спричинені 
екстрактами кукурудзи, макухи соняшникової і глютену

 кукурудзяного

Кукурудза        Макуха соняшникова      Глютен кукурудзяний
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ґрунту з їх коріння. Зразки відібрали 
20 травня 2015 року з різних місць 
одного поля.

Рослини пов'язані з мікро-
організмами різними способами. 
Багато мікроорганізмів присутні 
як епіфіти, що проживають на 
поверхні рослин, тоді як деякі з них, 
як ендофіти, колонізують внутрішні 
тканини рослин (Whipps J., et al., 
2008). 

Епіфіти. На поверхні рослин 
мешкає різноманітна мікрофлора, 
яка потрапляє з ризосфери з пилом 
і комахами і становить невід'ємну 
частину зовнішнього середови-
ща, з якою рослини взаємодіють. 
Ці епіфітні мікроорганізми є 
елементом природного захи-
сту рослинного організму завдя-
ки проявам природної антаго-                                                              
ністичної активності по відношенню 
до фітопатогенів. Склад мікро-
організмів на поверхні зерна 
хлібних злаків вивчений недо-

статньо, особливо у зв'язку з 
регіональною специфікою. Серед 
виявленої епіфітної мікрофлори 
зерна ярої пшениці домінували 
бактерії з родів Micrococcus, 
Pseudomonas, Bacillus, Myco-
bacterium, Streptococcus, Sarcina, 
Xanthomonas, Erwinia (Демчен-               
ко Е. В., Вершинина Е. В., Петро-                                                            
ва А. Е., 2004). Проте слід 
враховувати, що представники пе-                                                                        
рерахованих вище родів – це, 
як правило, мажорні (домінуючі) 
види; ізоляція всього спектру 

мікроорганізмів, що зустрічаються в 
зерні, представляє певні труднощі. 

Фітопатогенні мікроорганізми. 
Повідомлялось, що поряд з 
традиційними захворюваннями 
(сажкові, кореневі гнилі, борошни-
ста роса, фузаріоз колоса, жовта і 
бура іржа, септоріоз) поселилися 
епіфітотії бактеріозів пшениці, ку-
курудзи та інших злакових культур. 
Стійко зберігається тенденція до 
наростання чисельності і поширен-
ня більшості збудників хвороб зер-
нових культур, відзначається наро-
стання в зерні чисельності бактерій 
роду Bacillus. Зерно, яке надхо-
дить на елеватор, має високий 
ступінь зараженості сапрофітною 
і фітопатогенною мікрофлорою. 
Як правило, присутні бактерії 
родів Pseudomonas і Bacillus, 
дріжджі, гриби гельмінтоспоріозно-
альтернаріозно-фузаріозного ком-
плексу і цвілеві гриби (Юсупова Г. Г.,                                                                                       
2008). 

Висока біологічна активність 
та широке розповсюдження в 
природі властиві бактеріям роду 
Pseudomonas. Найбільш досліджені 
види є справжніми «фабриками 
антибіотиків». Так, P. aeruginosa ви-
робляють більше 30, а P. fluorescens 
– більше 20 різних антибіотичних 
речовин (Смирнов В. В., Киприано-
ва Е. А., 1990). Недавно було проде-
монстровано накопичення значних 
кількостей природного антибіотика 
Pseudomonas spp. – феназина:  до 
1,6 мкг феназину на 1 грам коренів, 

– в кількостях, достатніх для прямо-
го інгібування чутливих організмів 
(Mavrodi, D. V., 2012). 

В останні десятиліття спосте-
рігається безпрецедентне зро-
стання випадків екзотичних або 
невідомих раніше інфекційних за-
хворювань рослин, що виникають 
у нових екосистемах, створюючи 
загрозу для продовольчої безпе-
ки, а також для цілих рослинних 
комплексів (Strange R. N., Scott P. R.,                                                                 
2005). Поширення цих патогенів у 
нові географічні райони, де в рос-
лин ще не розвинулась специфічна 
резистентність, ймовірно, пов’язане 
зі зростанням мобільності людських 
популяцій і збільшенням світової 
торгівлі (Brasier C. M., 2008). 

У минулому проблеми в рослин-                                                                     
ництві були зв'язні в основно-
му з грибними хворобами, але 
ситуація змінилася. Несподіваним 
для фітопатологів було уражен-

Гречка                                Пшеничне борошно                      Пшоно                                 Рис

Рис. 2. Зони відсутності росту Bacillus subtilis спричинені екстрактами гречки, борошна пшеничного, 
пшона і рису. Екстракт пшона містить два антибіотичні фактори
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ня зернових культур у 2010 році 
бактеріально-грибними захворю-
ваннями, збудниками яких були зо-
крема Pseudomonas syringae spp. 
і Xanthomonas spp.; як наслідок, 
урожайність озимої пшениці в 
Харківській області склала лише 
14,7 ц/га. Виявилось, що в Україні 
немає гостованих методик виз-
начення бактеріальних інфекцій 
зернових культур. Фахівців з 
бактеріозів на весь СНД в кращо-
му випадку набереться чоловік 
двадцять. Деякі питання є акту-
альними. У якому співвідношенні 
знаходяться збудники грибних і 
бактеріальних хвороб? Який пато-
ген є лідируючим? Що робити при 
наявності комплексних інфекцій? 
(Харченко А. Г., 2010).

Оцінка збитків від бактеріозів у 
більшості країн проводиться тільки 
в роки епіфітотій. Водночас збуд-
ники основних бактеріозів злакових 
культур – базального (Pseudomonas 
syringae pv. atrofaciens), опіку листя/
листової плямистості (Pseudomonas 
syringae pv. syringae) і чорного 
(Xanthomonas translucens, X. ar-
boricola) – зустрічаються в останні 
роки на насінні зернових культур 
постійно з частотою до 10% (до 
2004 р., за даними Всеросійського 
НДІ фітопатології, їх було не більше 
0,5%). Такий рівень зараженості 
насіння бактеріальними патогенами 
вважається неприпустимим і веде 
до спалаху захворювання. Інфекція 
зберігається і накопичується на 
рослинних залишках, перено-
ситься через насіння, комахами, 
ґрунтовими нематодами, вітром 
і людиною, яка перевозить ці 
заражені насіння з місця на місце. 
Pseudomonas syringae зберігається 
в стадії спокою до потрапляння на 
нові рослини. Отже, пожнивні за-
лишки є для них місцем не про-
живання, а локалізації. Кількість 
дощових черв'яків і корисних 
мікроорганізмів, які беруть участь 
в розкладанні пожнивних залишків 
(що складають ядро активного гу-
мусу), значно зменшилася. Зараз на 
чорноземах швидкість розкладання 

пожнивних залишків зменшилася в 
6-8 разів. Тому на полях ми може-
мо знайти не тільки торішню соло-
му, а й солому другого і навіть тре-
тього року. Мозаїчність у розвитку 
рослин, що спостерігається на 
полях в останні роки, пояснюється 
не нерівномірним внесенням 
мінеральних добрив, а осередками 
бактеріального ураження рослин 
зважаючи на наявність інфекції, що 
накопичилася в ґрунті на рослинних 
залишках. Потрапляючи на поверх-
ню ґрунту з опадами або разом з 
соломою, епіфіти беруть участь у 
розкладанні рослинних залишків. 
Відмічається падіння супресивності 
ґрунтів (їх здатності чинити опір 
розвитку і накопиченню інфекції) 
(Харченко А. Г., 2010). Активізація 
Pseudomonas syringae привертає 
увагу фітопатологів і біологів різних 
країн світу. 

На восьмій міжнародній 
конференції «Pseudomonas syrin-
gae, її патовари і супутні патогени» 
(Великобританія, Оксфорд, 2010) 
відмічено значне розширення сфе-
ри розповсюдження Pseudomonas 
syringae як паразита багатьох видів 
рослин – як культурних, так і дико-
рослих; близько 40% діатомових 
водоростей світового океану ви-
явилися носіями цього мікроба.  
Вибраний раніше стратегічний на-
прямок з конструювання ГМ-штамів 
без певних генів, що виробляють 
токсини, зайшов у глухий кут. 

Сотні створених ГМ-штамів при-
жилися в дикій природі. На одній із 
доповідей конференції в Оксфорді 
(2010) констатувалося, що суміш 
природних штамів і ГМ-штамів ви-
явилася більш агресивна і небез-
печна, ніж просто суміш природних 
штамів. Посилення бактеріозів зла-
кових культур вказує на необхідність 
контролю рівня забруднення зерна 
метаболітами бактерій.  

Ендофіти (бактерії або гри-
би) живуть в рослинних ткани-
нах і формують з ними своєрідні 
«внутрішні» співтовариства, не 
викликаючи у рослин будь-яких 

симптомів і не завдаючи їм шкоди 
(Hallmann J. et al., 1998; Bacon C,                                                         
White J., 2000). Бактеріальні 
ендофіти відомі протягом > 120 
років (Hardoim P., 2008). Вони мо-
жуть бути знайдені практично в 
кожній рослині на землі і виділені з 
рослинних тканин після стерилізації 
їх поверхні. Методи виділення 
і характеристики ендофітних 
бактерій з різних видів рослин 
докладно описані (Hallmann J.                                                                                          
et al., 1997; Rakotoniriana E. et al., 
2013). Відносини з живими ткани-
нами рослини-господаря знахо-
дяться в діапазоні від симбіотичних 
до патогенних. 

Повідомлялось, що численні 
ізоляти ендофітів забезпечували 
сприятливий вплив на їх рослин-
господарів, продукуючи широ-
кий спектр біологічно активних 
речовин – антибіотиків відносно 
бактерій і грибів, імунодепресантів 
і протипухлинних сполук (Strobel G.                                                              
et al., 2004). Як свідчать 
експериментальні дані, ендофіти 
здатні надавати стійкість росли-
нам до шкідливих комах (Brede AD 
et al., 1998), нематод (Gwinn K. D. 
et al., 1998), збудників грибних і 
бактеріальних хвороб (Менликиев 
М. Я. и др., 1987, 1990).

Перспективність використан-
ня ендофітів для захисту рослин 
в тому, що їх застосування для 
біоконтролю органічно вписується 
в систему біологічного (агроланд-
шафтного, екологічного) землероб-
ства. Один раз втілившись у тканини 
рослин, ендофіти сприяють три-
валому, можливо впродовж усього 
вегетаційного періоду, протистоян-
ню рослинного організму шкідникам 
і фітопатогенам. Ендофітні штами 
Bacillus subtilis характеризують-
ся рядом фізіолого-біохімічних 
властивостей, що оптимізують 
фітосанітарний стан посівів в агро-
ценозах – високою антагоністичною 
активністю до збудників корене-
вих гнилей, а також пліснявіння і 
гнилі насіння пшениці. При обробці 
насіння В. subtilis проникає в про-
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ростки пшениці і, далі, в рослини. 
Життєздатність бактерії всередині 
рослини зберігається протягом її 
вегетації. 

Ліпопептидні токсини ендо-
фітів у просі. Gagne-Bourgue F. et 
al. (2013) вивчили антимікробний і 
рістстимулюючий потенціал бакте-
ріальних ендофітів з місцевих 
сортів проса (Cave-in Rock, Blue 
Jacket and Tecumseh). Ендофіти 
ідентифікували як Microbacterium 
testaceum, Curtobacterium flac-
cumfaciens, Bacillus subtilis and 
Bacillus pumilus, Pseudomonas 
fluorescens, Sphingomonas para-
paucimobilis, Serratia sp. і Pantoea 
ananatis. Деякі ендофіти були 
виявлені в насінні і вирощених 
з нього в наступний рік росли-
нах проса, що підтверджує вер-
тикальну передачу ендофітів 
наступному поколінню рослини-
господаря. Відібрані ендофіти ви-
робляли целюлази і були здатні 
розчиняти неорганічний фосфор. 
У безклітинній культуральній рідині 
відібраних штамів ендофітів ме-                                                                                       
тодом масспектрометрії вия-
вили декілька добре відомих 
ліпопептидних токсинів і фіто-                                                                                    
гормонів. Застосовування імуно-                                                                                                                     
ферментних методів з чутливістю 
близько 1 пг показало, що токсичні 
ліпопептиди Pseudomonas Syringae 
можуть транспортуватися від 
інфікованої частини рослини; з 
коренів сіянців проса ендофіти 
мігрують у верхні надземні ча-
стини рослини (Fogliano et al., 
1999; Zhao et al., 2001). Результа-
ти показують, що просо живлять 
різноманітні бактеріальні ендофіти 
і в його тканинах можуть знаходи-
тись ліпопептидні токсини. 

Ліпопептиди складають структур-
но різноманітну групу метаболітів, 
що продукуються представниками 
різних родів бактерій і грибів. Їм 
характерна антимікробна, цито-
токсична, протипухлинна, імуно-
депресантна і поверхнево-активна 
властивість  (Cameotra & Makkar, 
2004; Pirri et al., 2009). Існує ве-

лика база інформації про струк-
турну різноманітність ліпопептидів 
представників видів Pseudomonas 
і Bacillus, їх біосинтез і широкий 
спектр антимікробної активності 
(Bender et al., 1999; Nybroe & 
Sørensen, 2004; Raaijmakers et 
al., 2006; Ongena & Jacques, 
2008; Gross & Loper, 2009). Для 
цих видів бактерій ліпопептиди 
мають важливе значення в кон-
курентних взаємовідносинах зі 
співіснуючими організмами, у 
тому числі бактеріями, грибами, 
ооміцетами, найпростішими, не-
матодами і рослинами. Для вияв-
лення ліпопептидів застосовують 
якісні тести, в тому числі «drop 
collapse assay» і тензометричний, 
гемолітичний і спектрофотоме-
тричний методи. Наголошується, 
що отримані результати слід 
інтерпретувати з обережністю, 
так як позитивний результат цих 
аналізів не обов'язково пов'язаний з 
ліпопептидами. Для підтвердження 
ідентичності ліпопептидів засто-
совують аналітико-хімічні методи, 
такі як тонкошарова хроматографія, 
ВЕРХ, MS, хіральну ГХ, криста-
лографію, ІЧ-спектроскопію та/або 
ядерномагнітний резонанс (ЯМР) 
(Raaijmakers et al., 2006).  

«Швидка хвороба» жуйних і 
бактерії-ендофіти Burkholderia. 
Недавно було виявлено факти, 
важливі для встановлення етіології 
кардіотоксикозу жуйних тварин на 
півдні Африки, – gousiekte («швидка 
хвороба»). Ця важка з фатальними 
наслідками хвороба проявлялась у 
тварин після споживання рослин з 
родів Fadogia, Pavetta і Vangueria 
сімейства Rubiaceae (маренові), 
що включає близько 600 родів і 
10 000 видів, переважно дерев, 
а також чагарників, ліанів, трав. 
Встановили, що для всіх цих рос-
лин властива наявність бактерій-
ендофітів Burkholderia в їх листях: 
бульбочкових Burkholderia harborii і 
Burkholderia schumanniana у Pavetta 
і небульбочкових Burkholderia cale-
donica – у представників родів 
Fadogia і Vangueria. Ендофіти 

Burkholderia виявлено у всіх 
видів рослин, споживання яких 
пов’язане з кардіотоксикозом жуй-
них тварин. У інших представників 
Rubiaceae, які ростуть в тому ж 
районі, що і рослини, які виклика-
ють кардіотоксикоз, бактеріальні 
ендофіти не виявили, що свідчить 
про зв'язок між бактеріями і ви-
никненням кардіотоксикозу (Brecht 
Verstraete et al., 2011).

Токсофлавін у зерні рису.  В 
штаті Арканзас два роки поспіль 
(2010 і 2011) посіви рису були 
несподівано охоплені важкою 
епіфітотією бактеріальної гнилі 
зерна рису (БГЗР), що призвело 
до величезних економічних збитків. 
Сорти виявилися сприйнятливи-
ми до збудника БГЗР, бактерій 
роду Burkholderia, резервуаром 
якого було здоровe на вигляд 
насіння. Розкладені на агаризова-
ному середовищі зерна рису на-
давали йому жовтого забарвлення 
(Wamishe Y., 2014). Слід зауважити, 
що в повідомленні Wamishe Y. (2014) 
відсутня будь-яка інформація щодо 
безпечності для людини та тварин 
зерна рису, яке уражене збудни-
ком БГЗР та містить в собі жов-
тий барвник. Відомо, що декілька 
видів бактерій роду Burkholderia, 
зокрема, B. gladioli, виробляють 
сильнодіючий токсин, який має 
назву токсофлавін (С7

Н
7
N

5
O

2
; LD

50
 

для мишей внутрівенно 1,7 i пе-
рорально 8,4 мг/кг). В залежності 
від рН токсофлавін змінює жов-
те забарвлення і при pH 10,5 стає 
безбарвним. Токсофлавіну вла-
стива антибіотична активність 
(Machlowitz R. A. et al., 1954). 
Токсичність і антибіотична 
активність токсо-флавіну пов’язані 
з продукуванням у тваринно-
му організмі гідроген-пероксиду  
(Latuasan H. E., Berends W.,                                                                                   
1961). Ймовірно, уражене збудни-
ком БГЗР рисове зерно, про яке 
повідомила Wamishe Y. (2014), було 
забруднене  токсофлавіном.

Ендотоксини в зерновому пи-                                                 
лу. Про забруднення зерна і 
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зернопродуктів метаболітами бак-                                           
терій свідчить факт виявлення 
бактеріальних ендотоксинів у зраз-
ках зернового пилу. Ендоксини 
– ліпополісахариди або ЛПС – на 
відміну від екзотоксину – не секре-
туються бактеріями, а є їх струк-
турним компонентом. Ендоксини 
вивільняються під впливом хімічних 
чи механічних чинників при лізісі 
бактерій, а також під час мітозу, 
коли слизові оболонки кишечника 
тварин заселяються патогенною 
мікрофлорою. У клітинних стінках 
усіх грамнегативних бактерій 
незмінним є токсичний ліпід А. Ен-
дотоксини вступають у реакцію з 
різними білками крові, цитокінів 
(залучені до імунної відповіді), зо-
крема, таким чином викликаючи 
імунну реакцію. Саме ендотокси-
ни грамнегативних бактерій ма-
ють істотне значення в етіології 
професійних респіраторних захво-
рювань серед працівників зернових 
підприємств (Olenchock S.A. et al., 
1990; Clapp et al., 1994; Schwartz 
et al., 1994, 1995, 1996; Smid et al., 
1994).

Існують численні докази того, 
що вплив високих рівнів зерново-
го пилу викликає погіршення стану 
здоров'я людей. У Великобританії 
з 1 січня 1992 прийнято, що МДК 
зернового пилу в повітрі, що 
виникає при заготівлі, сушінні, 
обробці, зберіганні зерна, стано-
вить 10 мг/м3 при тривалості ви-
робничого періоду 8 годин. Більш 
високі концентрації можуть бути 
дозволені, якщо час експозиції ко-
ротший, але максимальний рівень 
пилу не повинен перевищувати                              
30 мг/м3. Зерновий пил містить 
велику кількість грамнегативних 
бактерій, зокрема Enterobacter 
agglomerans (Dutkiewicz, 1976; 
1986; 1987); цей вид, який продукує 
сильний ендотоксин (Dutkiewicz, 
1986), оцінюють як найбільш небез-
печний фактор пилу, що викликає 
респіраторну алергію. Ендотоксини 
в зразках зернового пилу виявля-
ють за допомогою кінетичної-QCL 
автоматизованої системи (Bio-

Whittaker Inc., Walkersville, Maryland, 
USA), і їх кількість визначають в 
Одиницях Ендотоксину (ОЕ; 10 ОЕ 
прирівнюються до 1 нг ендоток-
сину). Однак в жодній країні світу 
гранично допустимі концентрації 
в повітрі для ендотоксинів не 
визначені; оціночно, їх концентрація 
не повинна перевершувати 50 EU/м3                                                                  
(4,5 нг/м3) (Heederik and Douwes, 
1997). В Польщі в зерноскладах та 
млинах кількість мікроорганізмів 
(E. аgglomerans,  Staphylococcus 
epidermidis, Streptomyces spp., 
Acinetobacter spp., Bacillus cereus, 
Pseudomonas spp.) в повітрі була в 
межах 2.26 x 104 - 1.3 x 106 к.у.о./м3                                                                                            

(Dutkiewicz, 1978a). Під час жнив 
пшениці Колорадо, загальний рівень 
пилу був в межах 0.09-15.33 мг/м3                                                            
повітря, а рівні ендотоксину 4.4-
744.4 EU/м3 повітря (Viet et. al.,                                                       
2001). На об'єктах зберігання ку-
курудзи концентрація ендотокси-
ну в 85% зразків перевищувала                              
500 EU/м3 повітря, максимум 1.7 x 
106 EU/м3 повітря (Todd and Buchan, 
2002; Buchan, 2002). Недавні 
широкомасштабні дослідження у 
Великобританії показали, що для 
здоров’я працівників при заготівлі, 
сушінні, обробці, зберіганні зерна 
зерновий пил доброякісного зерна, 
яке було зібрано і зберігалося з ви-
користанням сучасних методів, ста-
новить серйозну загрозу, оскіль-                                                                  
ки містить велику кількість 
мікроорганізмів і їх токсинів (Swan 
et al., 2007).

Bacillus thuringiensis. Енто-
мопатогенні грампозитивні ґрунтові 
бактерії Bacillus thuringiensis – 
унікальна група мікроорганізмів, що 
під час споруляції можуть синтезу-
вати білкові дельта-ендотоксини, 
яким властива ефективна вибор-
ча дія на різних комах, нематод і 
кліщів – паразитів рослин і тварин 
(Edwards et al., 1990; Payne et al., 
1994). Дельта-ендотоксини коду-
ються геном cry (Cry-токсини), тому 
B. thuringiensis використовується 
заміcть інсектицидів у біологічній 
боротьбі з шкідниками та слу-
жить важливим резервуаром генів 

токсинів Cry для виробництва 
біологічних інсектицидів і стійких 
до комах генетично модифікованих 
рослин. Крім ендотоксинів Bacillus 
thuringiensis продукують інші фак-
тори антибіотичної активності: 
термостабільний β-екзотоксин, 
лецитиназу (фосфоліпаза С), 
протеази, хітинази і так звані 
VIP-токсини, білки, що секрету-
ються під час фази вегетатив-
ного росту клітин (Crickmore N., 
et aL, 1998). Антибіотична дія 
Bacillus thuringiensis найбільше 
проявляється щодо бактерій, 
дріжджів та грибів, в тому числі, 
фітопатогенних (Marrone et al., 
1999); відома також противірусна 
активність штамів Bacillus thu-
ringiensis (Юдина Т. Г., Бурцева Л. И.                                                                
1997). Основним діючим фактором 
Bacillus thuringiensis є дельта-ен-
дотоксини, інші токсини і спори 
лише підсилюють викликану ними 
патологію (Aronson et al., 1986). 
Дельта-ендотоксини являють со-
бою сімейство гомологічних білків, 
яким властива – як вважають – ви-
нятково вибіркова дія на комах, не-
матод, бактерій і грибів і активність 
яких щодо теплокровних організмів 
незначна (Bravo А., 1997). Незважа-
ючи на присутність генів ендоток-
сину в B. thuringiensis, його засто-
сування в лісовому та сільському 
господарстві для боротьби з кома-
хами, як правило, вважається без-
печним (Siegel, 2001). 

ОДНАК… Факти свідчать про 
те, що Bacillus thuringiensis і його 
токсини небезпечні для здоров'я 
людини і тварин. На сайті Това-
риства по контролю за викори-
станням пестицидів (www.bcn.ca/
stop/part4.html) повідомлялось 
про 290 випадків захворювань 
людей, викликаних препарата-
ми на основі Bacillus thuringiensis. 
Зареєстровано випадки захво-
рювань людей після застосуван-
ня препаратів на основі Bacillus 
thuringiensis. Так, весною 2009 року 
в Канаді (Онтаріо) для боротьби з 
масовим розмноженням личинок 
непарного шовкопряда застосува-
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ли розпилення в повітрі препара-
ту «Foray 48 B» на основі Bacillus 
thuringiensis var. kurstaki, після чого 
від населення поступили жалоби 
на стан здоров'я: біль у животі, за-
труднене дихання, сильний кашель, 
біль у горлі, тошнота, блювання, 
діарея, запаморочення, сонливість, 
слабкість, судороги. Ці симпто-
ми вказують на можливу шкірно-
резорбтивну, алергенну та токсичну 
дію названого препарату (Philp R. B.,                                                                            
2009) . 

Повідомлялось, що тривале спо-
живання корму, який містить дель-
та-ендотоксин Вacillus thuringiensis, 
призводить до метаболічних змін 
і порушення гомеостазу в тва-
ринному організмі, і цим створює 
сприятливі умови для розвитку як 
інфекційних, так і соматичних за-
хворювань. У товстому кишечнику 
мишей при цьому виявляли значне 
збільшення кількості представників 
умовно-патогенної мікрофлори –                                                 
гемолітичних E. coli, S. aureus, 
Klebsiella spp., Proteus spp., Candida 
spp. Дослідження штамів Bacillus 
thuringiensis із інсектицидних пре-
паратів показали, що всі вони ха-
рактеризувались властивістю про-
дукувати діарейний ентеротоксин 
(Климентова Е. Г. и др., 2011).

Bt-ендотоксин у генетич-
но модифікованих рослинах. 
Розроблені та широко застосо-
вуються ГМ-рослини (кукурудза, 
картопля, бавовна), що несуть Сry-
гени і відповідно продукують Сry-
токсини. Ведуться тривалі дискусії 
відносно безпечності ГМ-рослин 
для здоров'я людини і тварин. 

Для кількісного визначення Bt-
ендотоксину в StarLink та інших 
Cry9C-генетично модифікованих 
сортах кукурудзи в 2007 р. запро-
поновано діагностичний ELISA-
комплект «EnviroLogix Cry9C», вико-
ристання якого показало наявність 
Bt-ендотоксину в зразках зерна і 
листя кукурудзи в концентраціях 
10 і 154 мг/кг (www.envirologix.com, 
www.envilab-gmbh.de). 

Залишки зерна від виробницт-
ва етанолу (Distillers grain (DG)) 
в США (35 мільйонів тонн щоро-
ку) становлять другу по величині 
категорію обробленої сировини; 
використовуються як цінний кор-
мовий продукт, а також експорту-
ються в Китай, Мексику і Канаду. В 
процесі бродіння для пригнічення 
росту молочнокислих бактерій 
Lactibacillus, Lueconostoc і Weissella, 
використовують віргініаміцин, пе-
ніцилін, і еритроміцин, внаслідок 
чого DG забруднюються названими 
антибіотиками (Pranathi P. Perati et 
al.) 

Застосування антибіотиків у 
рослинництві. Антибіотики широ-
ко застосовуються в останні роки 
в різних країнах для боротьби із 
захворюваннями рослин, а також 
як гербіциди та інсектициди. Деякі 
антибіотичні речовини специфічно 
стимулюють ріст і розвиток коренів 
або надземних частин рослини, 
процесів цвітіння і плодоношення. 

Бластицідин-S (продуцент Strep-                                                                                                     
tomyces griseochromogenes), 
– пригнічує ріст багатьох мікро-
організмів в концентрації 50-
100 мкг/мл; токсичний для лю-
дини. Касугаміцин (продуцент 
Streptomyces kasugaensis) пригнічує 
ріст гриба Piricularia oryzae в 
концентрації менше 1 мкг/мл.                                                                
Валідаміцин-А утворюється Strep-
tomyces hydroscopus; активний про-
ти Rizoctonia solani. Гризеофульвін 
активний щодо Botrytis, а також 
збудників іржі, борошнистої роси. 
Поліміцин (продуцент P. рolymycini) 
засто-совується при обробці 
насіння перед посівом. Поліоксини, 
дев'ять протигрибних антибіотиків 
(продуцент Streptomyces cacaoi). 
Стреп-                                    томіцин 
застосовується для боротьби з 
захворюваннями, що виклика-
ють бактеріальне в'янення рос-
лин. Застосовують у поєднанні з 
іншими антибіотиками, зокрема з 
окситетрацикліном. Тетранактин А 
(продуцент Streptomyces аureus); 

Ґрунт 42             Пшениця 42           Ґрунт 54        Пшениця 54

Рис. 3. Зони відсутності росту Bacillus subtilis спричинені екстрактами 
ґрунту і ростків озимої пшениці, яка росла на цьому ґрунті. 

Кожен з екстрактів містить два антибіотичні фактори
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проявляє специфічну активність 
проти павуків і кліщів. Трихотецин 
(продуцент Trichothecium roseum); 
застосовують проти борошнистої 
роси. Турінігін (екзотоксин Bacillus 
thuringiensis) використовується як 
інсектицид. Фітобактеріоміцін (про-
дуцент Streptomyces lavendulae) 
активний проти грампозитив-
них і грамнегативних бактерій 
та фітопатогенних грибів. Такі 
антибіотики характеризуються ак-
тивністю проти певних збудників 
захворювань, легко проникають 
в тканини рослин,  не втрачають 
активність на поверхні і всередині 
рослини, легко розкладаються, по-
трапляючи в ґрунт.

Механізм стимулюючого впли-
ву антибіотиків на життєдіяльність 
рослинних організмів складається 
принаймні з двох чинників: при-
гнічення фітопатогенної мікро-
флори і активації імунобіологічних 
процесів. Існують різні способи 
введення антибіотиків в тканини 
рослин. Найбільш широко засто-
совуються методи обприскування 
або обпилення надземних частин 
рослини, замочування насіння, без-
посередньої обробки ґрунту, після 
якої антибіотики проникають в тка-
нини рослин через корені. Про-
никнувши в рослину, антибіотики 
поширюються в його тканинах. 

Швидко проникають в тканини 
рослин антибіотики нейтральної і 
кислої природи (хлорамфенікол, 
пеніцилін), повільніше – амфотерні 
антибіотики (хлортетрациклін, окси-                                                                                    
тетрациклін), а також неоміцин 
і стрептоміцин. При порівняно 
повільному темпі інактивації 
створюється певне насичення 
антибіотиком, необхідне для при-                                                                    
гнічення фітопатогенної мікро-
флори. Бактеріостатична актив-                                                          
ність пеніциліну, стрептоміцину, 
гризеофульвіну, глобіспоріну 
в тканинах пшениці та інших 
рослин проявляється в кон-
центраціях 3-10 мкг/г. Стреп-                                                                                         
томіцин, ауреоміцин, тераміцин, 
гризин можуть накопичуватися в 
тканинах рослин в концентраціях 
до 500-1000 мкг/г без шкоди для 
рослини. 

Антибіотики в кормі – у гною 
– у ґрунті – у тканинах (насінні) 
рослин. За даними Спілки 
занепокоєних учених, кожен житель 
планети є пасивним споживачем 
антибіотиків. Різна лише одержу-
вана людьми їх доза – чим ближче 
до великих ферм, тим вона більша. 
Відносно невелику кількість люди 
отримують з води і вдихуваного 
повітря, значно більшу – з м'ясо-
молочних продуктів, овочів і фруктів. 
Сьогодні близько 70 відсотків від 

загального обсягу антибіотиків і 
інших лікувально-профілактичних 
препаратів, вироблених в США, 
включають в корм великій рогатій 
худобі, свиням і птиці. 

Близько 90 відсотків препаратів, 
які вводять тваринам, у кінцевому 
підсумку виділяються у вигляді сечі 
або гною; переважна більшість 
цього гною потім використовується 
в США на 9 200 000 гектарів сіль-
ськогосподарських земель (Holly 
Dolliver, Університет Міннесоти).

Як наслідок, зернові культури 
при вирощуванні в ґрунті, удобре-
ному гноєм з тваринницьких ферм 
(велика рогата худоба, свині), по-
глинають антибіотики; в тканинах 
рослин (кукурудза, картопля) були 
виявлені хлортетрациклін і сульфа-
метазин, які широко використову-
ються в тваринництві. Відмічено, що 
із збільшенням вмісту антибіотика 
в ґрунті зростала концентрація 
цієї речовини в тканинах рослин 
(Matthew Cimitile, 2013). 

Висновок. Зерно і зернопродук-
ти містять антибіотики, що вказує 
на необхідність їх ідентифікації, вив-
чення джерел і розповсюдженості, 
оцінки можливого впливу на 
довкілля та живі організми.
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