
НАЦIОНАЛ ЬНА АКАДЕМlЯ НАУК
укрАiни

lнститут мlкроБlологli l вlрусологli lM.
д.к.3АБолотного

Украiна, 03 14З, КиiЪ,
вул. Заболотного, l54
Телефон (044) 526-1 l -7 9 ;

Факс: (044) 526-2З -89; (044)526-90-06
Рахунок: U А21 8201'720З43 1б1 00 l 2000 l l 047

UA1 1 820l72034з l610012000l 1047
в .Щержавнiй казначейськiй сlryжбi УкраiЪи,
Код за еДРПОУ 05417087, МФО 820172

NAT|ONAL ACADEMY ОF
SclENGES оF UKRAINE
D. K.ZABOLOTNY l NST|TUTE оF
MlcRoB|oLoGY AND Vl RoLoGY

lJkraine, 0З143, Kyiv, Zabolotny str., 154
Telephone: З8 (044) 526-11-79
Fах : (044) 526-2З-89; (044)526-90-06
U л з 5з22з 1з00000025з 040 1 003 662
in UKREXIMBANK
мFо 32231з

N9 |05-T72125
на JrlЪ

<<26>>

вiд
02 2020 р. KoMiTeT з,Щержавних премiй

Украiни в гагузi науки i технiки

Щовiдка про творчий внесок у роботу
<<Метаболiти бактерiй та дрiжджiв та iх функцiональна активнiсть>>

Хархоти Максима Андрiйовича, завiдуючого лабораторii бiологiчних
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Автором було проведено дослiдження природи метаболiтiв бактерiй

роду Bacillus, що визначають ik бiологiчну активнiсть. Роботи проводилися
за трьома головними напрями: дослiдження природи пiгментiв,
екзо[rолiмерних сполук та катехолатних сидерофорiв бактерiй роду Bacillus.

Встановлено, що дослiджуванi штами бактерiй роду Bacillus здатнi
синтезувати пiгменти жовтого, червоного та чорного кольорiв. За спектрами
поглинання фiзико-хiмiчними властивостями дослiджуванi пiгменти
вiднесенi до каротиноiдiв та MeлaHiHiB. Показано, що ряд штамiв бактерiй

роду Bacillus синтезують пiгменти каротиноiдноТ природи, основним
представником яких е апо-8'-В-каротен-3-ол. Його бiосинтез вiдбуваеться
шляхом послiдовного утворення апо-8'-фiтофлуену, апо-8'-(-каротину, апо-
8'-нейроспорину.,Щослiджено закономiрностi синтезу штамами пiгментiв в

умовах перiодичного глибинного культивування. Пiдiбрано параметри
глибинного культивування та компонентний склад живилъного середовища,
що оптимальнi для синтезу штамами пiгментiв та накопиченнJI iх бiомаси.
Встановлено, що синтез каротиноiдiв починасться у кiнцi ексттоненцiйноТ

ф*" росту культур. Виявлено наявнiстъ двох максимумiв накопичення
пiгментiв: у серединi стацiонарноТ ф*" росту та на початку фаз" старiння
культур. Встановлено, що каротинсинтезувrlJlьнi штами В, аmуlоliquеfасiепs
IMB В-7513 та IMB В-7525 характеризуються пробiотичними властивостями.

Автором вiдiбрано штам В. licheпiformis M2Og, що здатний
продукув€IIи високi piBHi екзополiмерних речовин. Визначено, що
синтезований полiмер на 95% складаеться з гJIутамiновоТ кислоти.
Встановлено, що штам та продукована ним у-ПГК безпечна для теплокровних
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тварин. Показана перспективнiсть ПГК, що синтезуетъся штамом В.
liсhепфrmis M2Og для розробки препаратiв медичного призначення та
засобiв для очистки води.

Встановлено, що штами В. subtilis продукували сидерофорнi речовини
катехолатного типу. KpiM здатностi до хелатування Fе3* дослiджуванi штам
звязув€Lли катiони АlЗ* та Cu2* про що свiдчила змiна колъору середовищ з
хромазурол-S та вiдповiдними катiонами.

В екстрактах безклiтинноТ кульryральноi рiдини дослiджуваного
штаму показана наявнiсть катехольних речовин, що були iдентифiкованi як
моно-, ди- та тримери дигiдроксибензоiл-глiцин-треонiну (бацилiбактин та
його мономери). Методом ПЛР було доведено наявнiсть генiв, продукти
експресii яких вiдповiдальнi за синтез бацилiбактину. Отриманi результати
щодо природи сидерофорiв дослiджуваного штаму р€вом з його високою
антагонiстичною активнiстю та безпечнiстю свiдчать про перспективнiсть
створення пробiотичного препараry з сидерофорною активнiстю на його
основ1.

Кiлькiсть публiкацiй за темою роботи: 15 статей, 5 тез.
Загальна кiлькiсть посилань ца публiкацii за темою роботи: 1З

(Google Scholar), б (Scopus).
h-index: 2 (Google Scholar),2 (Scopus).

к.б.н., зав. лабораторiI бiологiчних ,и//й
полtrмерних сполук

Т.в.о. директора
мiкробiологii i вlру

IH

iM. Д. К. Заболотного НАН Украi
д.б.н., член.-кор. НАН УкраiЪи
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М. А. Хархота

Ф.I. Товкач
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Щовiдка про творчий внесок у роботу(метаболiти бактерiй та дрiжджiв та iix функцiоцальна активнiсть>>
харчука Максима Сергiйовича, молодшого наукового спiвробiтника
лабораторii бiологiчних цолiмерних сполук Iнстиryту мiкробiологii iвiрусологii iM. д. к. Заболотного нАН УкрЙи, що подаеться на здобуття

премii Президента УкраТни для молодих вчених у 2020 р.

Автором було проведено дослiдження взаемозв'язку мiж
особливостями морфологiт i функцiонування вакуолярних волютинових
гранул s ас charomy се s с erevis iae та фосфорним метаболiзмом.

уперше встановлено, що рiзне забезпечення дрiжджових клiтин
фОСфОРОМ ПРИЗВОДИТЬ до змiнIl спiввiдношення цaорбоrrогiчних типiв
вакуолярЕого волютину. Показано, Що волютиновi гранули дрiжджiв е
твердими та аморфними струкryрами з гладкою i гiдрофобъою поверхнею.
визначено, Що до складу волютинових гранул saccharbiy"", cereyisiaeykM
Y-517 входять Дli фракцiI неорганiчниrполiфосфатiв з до"*"rrою ланцюга
близько 55 i 126 фосфатних залишкiв, лiпiди з насиченими жирними
кислотами i бiлки з молекулярною масою 50-100 кЩа.

пiдтверджено, що ступiнъ црояву реакцiт метахром азiт iп чitrо з€шежить
|iд концентрацiТ i довжини ланцюга неорганiчних полiфосфатiв.
Встановлено, що метахроматичне забарвлення iп чitrо може з'""rrяl"с, .rр"
спiввiдношеннi цих полiмерiв з iонамЙ калъцiю вiдповiдно 5:1. Iндуковано
реакцiю метахромазiТ волютинових граЕул дрiжджiв iп yivo при дiТ.rр""о"""
факторiв (низькiй темпераryрi, кислотному cTpeci та анаероЪiозi), що цaо*.
бути пок€tзником реакцiт клiтини на стрес. Уперше встановлено, що явище
"dancing bodies" мае ритмiчний характер i бiълогiчну природу, оскiльки
притаманне тiльки живим дрiжджовим клiтинам, 

""aоп.оrутливе дозовнiшнього впливу фiзико-хiмiчних факторiв, залежить вiд фiзiологiчногостану клiтини та пов'язане з фосфорн", ,"ruболiзмом.
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Згiдно отриманим резулътатам, запропоновано гiпотетичнi моделi щодо
ГеНеЗИСУ ВоЛЮТиНових граIryл S. cerevisiae, Тх структури та механiзму
рухливостi.

Автором запропоновано новий метод визначення покЕ}зника "dancing
bodies" (кiлькостi клiтин з рухливими волютиновими граЕулами). Показники
реакцii метахромазii i рухливостi волютинових гранул можуть бути
використанi для бiоiндикацii несприятливих умов iснування дрiжджiв
Одержанi результати щодо методiв видiлення воJIютинових гранул
рекомендовано до використаннrI в учбових курсах та посiбниках.

Кiлькiсть публiкацiй за темою роботи: 1б наукових робiт, серед них -
5 статей у фахових виданнrIх (з яких 3 -у виданнi бази Scopus, 1 - у виданнi
з IF 1 ,448),1 стаття - в iнших наукових виданнях та 10 тез доповiдей.

Загальна кiлькiсть посилань на публiкацii за темою роботи: 1

(Google Sсhоlаr), 0 (Scopus).
h-index: 1 (Google Scholar), 0 (Scopus).

к.б.н., м.н.с. лабораторii бiологiчних
полlмерних сполук

Т.в.о. директора Iнстиryту
вiрусологiiмiкробiологii i

iM. Д. К. Заболотного НАН Украiни,
д.б.н., член.-кор. F{АН УкраiЪи

2б лютого 2020 року

М. С. Харчук

Ф.I. Товкач
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ВасилюК ольги Миколаiвни, наукового спiвробiтника вiддiлу фiзiологii
промислових мiкроорганiзмiв Iнстиryry мiкробiологii i вiрусологii iM.
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Двтором було проведено дослiдження свiжоiзольованипх культур мкБ
та рiзностороннс вивчення ix бiологiчноi активностi. На ocHoBi отриманих

даних пок€вано ролЬ молочнокислих бактерiй у процесi зброджуваннrI

ферментованих продуктiв. Василюк о.м. показано, Що синтез

екзополiсахаридiв з€шежитъ вiд джерела видiлення штамiв - продуцентiв та

вiд родовоi належностi культури. Встановлено, що BMicT екзополiсахаридiв,

якi синтезувалися штамами мкБ, варiюв€Lла в широких межах. Дослiджено
антивiрусну активнiстъ метаболiтiв молочнокислих бактерiй. Було показано,

що Bci Епс видiленi з лактобацил, у нетоксичних концентрацiях, мають

анти-впг-1 активнiстъ, що реалiзусться шляхом впливу на рiзнi етапи

репродукцii Bipycy.
KpiM того, Василюк о.м. продемонструвала, Що штами лактобациЛ

володiють антиоксидантною активнiстю, що с перспективною

характеристикою кулътури при if використаннi у складi пробiотичноi

заквасочноi композицii. Автор показаJIа антимiкробну активнiсть

молочнокислих бактерiй щодо патогенних та фiтопатогенних
мiкроорганiзмiв. Основну роль у проявi якоi вiдiграе зокрема молочна

кислота, пероксид водню та антимiкробним речовинам бiлковоi природи. У
cepii робiт наведено данi рiзностороннього вивчення штамiв мкБ, що мають

iнiiбуючиt вплив на конкурентну мiкрофлору, що дало можливiсть

розробитИ HayKoBi основи для ix потенцiального використання у складi

ппобi отикiв i поодчктiв функцiоналъного харчування.
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Кiлькiсть публiкацiй за темою роботи: 3 статей, 4 тез та 2 патенти.
Загальна кiлькiсть посилань на публiкацii за темою роботи:

(Google Scholar), 1 (Scopus).
h-index: 3 (Google Scholar), 2 (Scopus).

к.б.н., н.с.
вiддirry фiзiологii промислових мiкроорганiзмiв

Т.в.о. директора Iнституry мiкробiологii, f
вiрусологii iM. Д. К. Заболотного {rУ
НАН УкраТни, .l,fu

l}icT11]Tг
t{lкрOýlOлOп[

о.М. Василюк

д.б.н., член.-кор НАН УкраiЪи

25 лютого 2020 року

Ф.I. Товкач
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перор€Lлъну, шкiрно-резорбтивну
екстракту бета-каротину "Lyc-o-
дослiдження токсичностi цього

KoMiTeT з Державних премiй Украiни
в гадузi науки i технiки

Щовiдка про творчий внесок у роботу
<<метаболiти бактерiй та лрiжджiв та i'x функцiональна активнiсть>>
Лагутiноi ольги СергiТвни, молодшого наукового спiвробiтника лабораторii
промисловоi токсикологii i гiгiсни при використацнi хiмiчних речовин Ду
<<Iнстиryт медицини працi iMeHi ю.I. Кундiева Нацiоцальноi академiI
медичних наук УкраТни>>, що пода€ться на ЗДОб}rгтя премii Президента
Украiни для молодих вчених у 2020 р.

АВТОРОм бУло проведено токсикологiчнi дослiдження з оцiнки безпечностi
препарату бета-каротину "Lyc-O-Beta", отриманого мiкробiологiчним синтезом з
мукорового гриба Blakeslea trispora. Каротин як натур€Lльний барвник (ЕlбOа)
застосовустъся в харчовiй промисловостi для фарбування багатъох продуктiв
харчування. Технологiя отриманнrI мiкробiологiчних каротинотдiв е екологiчно
чистою, зважаючи на вiдсутнiсть шкiдливих викидiв i застосування неа|ресивних
хiмiчниХ речовин, проте каротиН може виявлятИ €Lлергеннi властивостi, тому
оцiнка безпечностi мiкробiологiчних препаратiв каротину е важливою. На

препарату в субхронiчному експериментi на щурах.
встановлено, що за параметрами гострот перор€tльноi, шкiрно-резорбтивноi

токсичностi екстракт бета-каротину "Lyc-O-Beta" вiдноситься до Iv класу
небезпечностi (речовина маJIонебезпечна). Екстракт бета-каротину не подрz}знюс
шкiрУ та не володiе шкiрно-Резорбтивними властивостями, проявляс слабку
подразнювzUIъну дiю на слизову оболонку очей, не володiс сенсибiлiзувалъними
властивостями. При перор€tльномУ введеннi щураМ екстракТ бета-каротину "Lус-
O-Beta" не впливав на пок€tзники периферичноi KpoBi, проявляв iмуномодулюючу
активнiсть (стимулював фагоцитарну активнiсть нейтрофiлiв kpoBi, знижував
BMicT патогенних iмунних комплексiв), сприяв зниженню активностi трансамiназ
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у сироватцi KpoBi, Що може вк€lзувати на стабiлiзацiю мембран i г€LльмуваЕнrI
процесу цитолiзу клiтин. Отриманi результати свiдчать про безпечнiсть екстракту
бета-каротину та можливiсть його використання для потреб людини.

також автором проведено низку дослiджень з оцiнки ефективностi та
безпечностi дезiнфiкуючих засобiв, що застосовуються для знезшкодження
мiкроорГанiзмiв, зокрема Leuconostoc mesenteroides, а також бактерiй роду
Bacillus, дрiжджiв saccharomyces в цукровому виробництвi. ,щослiджено ix
безпечнiсть для здоров'я людини i навколишнього середовища на кулътурi клiтин
in vitro та на органiзм дослiдних тварин in чiчо. Щослiджено особливостi
бiологiчноi дii наночастинок металiв (залiза i мiдi), отриманих за допомогою
сучасних нанотехнологiй. Виконано оцiнку ik цитотоксичноi активностi по
вiдношенню до культури клiтин рiзного походження та бiлкiв пл€вми KpoBi
людини в in vitro та in vivo експериментах.

Кiлькiсть публiкацiй за темою роботи: 7 cTaTeiT,10 тез.
Загальна кiлькiсТь посилань на публiкаЦiТ за темою роботп: 4 (Google

Scholar), h-index: 1 (Google Scholar).
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