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Встановлена в ході останніх досліджень культури Streptomyces albus 

2435 її антагоністична активність щодо ряду дріжджових та бактеріальних 

культур дали підстави розглядати її не лише як продуцент бактеріолітичних 

ферментів, а й антибіотичних речовин. Тому дане дослідження було 

спрямоване на дослідження антагоністичної активності селекціонованого як 

продуцента бактеріолізинів штаму S. albus UN 44, вивченню специфічності 

та ідентифікації антибіотичних продуктів, а також розробці способів 

отримання препаратів антибіотиків різного призначення, комбінованих 

засобів антибіотиків та ферментів культури. 

Об'єкт дослідження: антимікробні продукти метаболізму S. albus UN 44. 

Предмет дослідження: характеристики, властивості та умови виділення 

антимікробних сполук S. albus UN 44. В роботі застосовані мікробіологічні, 

біотехнологічні, фізико-хімічні, статистичні методи дослідження. 

У результаті проведеної роботи було визначено здатність продуцента 

бактеріолізинів S. albus UN44 до синтезу комплексу антибіотиків провідної 

антифунгальної активності, виділено та ідентифіковано дві основні 

антибіотичні сполуки. Розроблено схему екстракції та фракціонування для 

одержання препаратів антибіотиків S. albus UN44 антифунгальної та 

антибактеріальної дії. Досліджено вплив препартів на основі антимікробних 

продуктів штаму на формування та руйнування біоплівки патогену 

P. aeruginosa, а також досліджено препарат культуральної рідини на 

антагоністичну активність по відношенню до фітопатогенів та здатність до 

стимуляції процесів проростання та розвитку рослин. 

Препарати на основі антимікробних метаболітів S. albus UN44 

володіють активністю як по відношенню до бактерій, так і до грибів, є 

ефективними для запобігання утворення біоплівки P. aeruginosa, а також для 

руйнування вже утвореної біоплівки. Фітопрепарат на основі культуральної 

рідини штаму володіє високою антагоністичною активністю по відношенню 

до грибів-фітопатогенів родів Bipolaris, Fusarium, Phytium, Rizoctonia 

(індекси пригнічення росту 25-80%) та здатністю до стимуляції процесів 

проростання та розвитку рослин (гороху, тифону тощо). 

Запропоновані препарати-антисептиків та фітопрепарати (суспензії та 

порошку) з використанням культури S. albus UN44 можуть знайти своє 

застосування у медицині, ветеринарії та сільському господарстві. 
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