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Проведено дослідження антимікробної активності дев’яти штамів виду Laetiporus 
sulphureus по відношенню до дев’яти тест-культур. Дослідження антимікробної 
активності показало повне пригнічення росту P. aeruginosa для усіх досліджуваних 
штамів L. sulphureus. А також наявність зон затримки росту E. coli для чотирьох штамів 
та S. aureus для чотирьох штамів L. sulphureus. Антагоністична активність для 
досліджуваних штамів L. sulphureus по відношенню до мікроміцетів виявлена не була. 
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антимікробні властивості 

Antimicrobial activity of 9 strains of the species Laetiporus sulphureus against 9 test 
cultures was studied. Investigation of antimicrobial activity demonstrated the whole 
depressing of the growth of P. aeruginosa by all strains L. sulphureus. It was found out too the 
antagonistic activity of the 4 strains L. sulphureus against E. coli, and 4 strains L. sulphureus 
against S. aureus. Antagonistic activity for investigated strains of L. sulphureus against to 
micromycetes was not detected. 
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Вступ. Базидіальні гриби є джерелом повноцінного білка та біологічно активних речовин. 

Тому протягом багатьох століть людство вживало в їжу та застосовувало у народній медицині їх 
плодові тіла [10, 24]. У багатьох країнах світу, таких, як Японія, Німеччина, Франція, США, вищі 
базидіальні гриби використовують як продуценти комерційно важливих речовин з фармакологічними 
властивостями, що становлять основу лікувально-профілактичних препаратів широко спектра дії [1, 14, 
19, 26, 28, 29]. Одним з перспективних для розроблення технології отримання білка з високою 
біологічною цінністю та сполук різних класів з вираженою біологічною активністю є ксилотрофний 
базидіоміцет Laetiporus sulphureus. За останнє десятиріччя він набув статусу лікарського, що пов’язано з 
наявністю у складі його плодових тіл та міцелію біологічно активних речовин з антиоксидантною, 
радіопротекторною, антивірусною, імуномодулюючою, гіпоглікемічною, цитотоксичною та 
тромболітичною властивостями [7, 15, 18, 20, 21, 23]. В літературі наводиться достатньо багато відомостей 
про антимікробні властивості L. sulphureus [5, 6, 10–12, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 28], однак докладно це 
питання для місцевих штамів не вивчалося. Саме це і привернуло нашу увагу до вивчення 
антифунгальних та протимікробних властивостей трутовика сірчано-жовтого. 

 
Метою роботи було встановити антимікробний спектр місцевих штамів ксилотрофного 

базидіального макроміцету Laetiporus sulphureus та терміни культивування для отримання 
максимального накопичення антибіотичних речовин в культурі. 

 
Матеріали та методи. Досліджували 9 штамів базидіального макроміцету Laetiporus 

sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill з колекції шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного 
НАНУ (306, 307, 308, 1518, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776) [3]. 

В якості тест-культур використовували 9 культур мікроорганізмів: 
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• грампозитивні бактерії: Staphylococcus aureus ATCC 6538P (= FDA 209P), Bacillus subtilis 
ATCC 6633; 

• грамнегативні бактерії: Escherichia coli ATCC 25922 (F-50), Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027; 
• гриби Candida albicans 259 ATCC 885-653, Fusarium oxysporum, Penicillum chrysogenum, 

Mucor circinelloides, Cochiobolus sp. 
Для поверхневого культивування грибів використовували агаризоване пивне сусло 8° за 

Баллингом, рН середовища 5,8 [2]. Для поверхневого культивування бактерій використовували 
м’ясо-пептонний агар. 

Для глибинного культивування використовували середовища такого складу (г/л): 
1. Гліцерин – 30; соєве борошно – 15; NaCl –3; крейда – 3 та вода водопровідна до 1 л; рН 7,0 [4]. 
2. Глюкоза – 10; пептон – 5; КН2РО4 – 0,6; MgSO4×7H2O – 0,5; K2HPO4 – 0,4; вода водопро-

відна до 1 л; рН 7,0 [11]. 
Всі середовища стерилізували протягом 20 хв. при температурі 120 °С (тиск 1 атм.). 
Культивування грибних культур здійснювали за температури 28 °С, бактерії культивували за 

температури 37 °С. 
Глибинне культивування на рідких поживних середовищах проводили на кругових качалках 

при 100–150 об/хв. Співвідношення рідкої й повітряної фаз у колбах Ерлеймейєра становило 1:10. 
Вихідний посівний матеріал готували пересіванням культури в пробірку з СА. Отриманий у 

пробірці міцелій переносили в колби на проавтоклавоване рідке середовище і культивували при 
28°С 6 діб поверхневим способом та 7 діб на качалці з перемішуванням 120–150 об/хв. Після чого 
здійснювали пересів на досліджувані рідкі поживні середовища в кількості 10 об. %. 

Дослідження проводили протягом 14 діб три рази. Динаміку зміни основних ростових 
показників фіксували кожні 2 доби. Для визначення концентрації біомаси міцелій гриба 
відокремлювали від культуральної рідини, промивали дистильованою водою та висушували у 
сушильній шафі при температурі 105 °С до постійної маси. Концентрацію біомаси розраховували у 
г сухої речовини на 1 л середовища. Активну кислотність (pН) визначали за допомогою pH-метра 
кожні 2 доби. 

Антимікробні властивості гриба досліджували методами агарових дисків, методом лунок в 
агарі. Екстракти з міцедію наносисли на диски з фільтрувального паперу діаметром 6 мм, які 
розміщували на поверхні агарового середовища. Після інкубування в термостаті антимікробну 
активність визначали вимірюванням діаметра зон затримки росту тест-організму [8, 12, 13]. 

 
Результати та їх обговорення. Дослідження антимікробного спектра штамів L. sulphureus 

було проведено по відношенню до грампозитивних і грамнегативних бактерій та дріжджів, що 
представляють групи основних збудників інфекційних захворювань людини, а також до 
фітопатогенних грибів. 

Антимікробна активність по відношенню до P. aeruginosa була виявлена для всіх досліджу-
ваних штамів L. sulphureus, по відношенню до E. coli – для штамів 308, 1518, 1772 і 1774, по 
відношенню до S. aureus – для штамів 307, 1773, 1774 та 1775, по відношенню до грибів активність 
не виявлена (табл. 1). Антибіотична активність по відношенню до E. coli та S. aureus збігається з 
відомостями наведеними в літературі [5, 11, 12], а пригнічення росту P. aeruginosa встановлено для 
L. sulphureus вперше. 

При дослідженні антимікробних властивостей методом агарових блоків для B. subtilis у штамів 
307, 308 та 1518 та для F. oxysporum у всіх штамів спостерігався активний ріст навколо блока, що може 
бути свідченням ростостимулювальної активності метаболітів L. sulphureus для цих тест-культур. 

Подальші дослідження для визначення термінів культивування проводилися на рідких 
середовищах для штамів L. sulphureus 307 та 1518 по відношенню до бактеріальних культур. 
Зважаючи на те, що під час розроблення технологій культивування з метою отримання біологічно 
активних речовин важливим є не лише визначення термінів найбільшого накопичення цих сполук, 
але і зміна основних ростових показників, таких як накопичення біомаси та зміна рН середовища, то 
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паралельно з антимікробною активністю для штаму 1518 було проведено дослідження динаміки 
зміни цих показників (рисунок). 

 
Таблиця 1 

Антимікробна активність гриба L. sulphureus* 

№ штаму 
306 307 308 1518 1772 1773 1774 1775 1776 Тест-культура 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
Escherichia coli – – – – – 15 – 12 17 17 – – 15 – – – – – 
Pseudomonas aeruginosa  + + 30 + 34 + 20 + + + + + + + + + + + 
Staphylococcus aureus – – – 14 – – – – – – 25 – 16 – 14 – – – 
Bacillus subtilis – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Candida albicans – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Fusarium oxysporum – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Penicillum chrysogenum – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Mucor circinelloides – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Cochiobolus sp. – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

*1 – методом агарових блоків, 2 – методом дифузії в агар (метод лунок); + – повне пригнічення росту 
тест-культури, – – зона затримки росту відсутня; зона затримки росту вказана в міліметрах. 

 

0 2 5 7 9 12 14
Тривалість культивування, доби

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К
он
це
нт
ра
ці
я 
бі
ом
ас
и,

 г
/л

0

2

4

6

8

10

- 1 - 2

рН
 к
ул
ьт
ур
ал
ьн
ої

 р
ід
ин
и

- 3 - 4  
Динаміка накопичення біомаси та зміни рН середовища  

в процесі глибинного культивування гриба Laetiporus sulphureus (штам 1518):  
1 -середовище 1, 2 – середовище 2, 3 – динаміка накопичення біомаси, 4 – зміна рН культуральної рідини 

 
Як видно з графіків, наведених на рисунку, під час росту L. sulphureus різко знижує рН 

середовища до 2, що є типовим для дереворуйнівних грибів представників бурої гнилі, до яких він 
належить [9, 11, 12]. Проте такі значення рН можуть бути одним з чинників антагоністичної активності 
по відношенню до бактерій, для яких найбільш сприятливим є нейтральне та слабко лужне середовище. 
Враховуючи це, під час подальшого дослідження паралельно перевіряли антимікробні властивості як 
нативної культуральної рідини, так і нейтралізованої до значень рН 6,5-7. 

Як видно з даних, наведених у табл. 2, на 7 добу культивування не було виявлено 
антимікробної активності до жодної тест-культури. На 9 добу культивування у штаму L. sulphureus 
307 спостерігалася антимікробна активність по відношенню до E. coli, S. aureus, P. aeruginosa. У 
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штаму L. sulphureus 1518 антимікробна активність спостерігалась на 9 добу культивування до S. 
aureus і P. aeruginosa та 14 добу до E. coli і S. aureus культивування (табл. 2). Пригнічення росту 
кишкової палички для обох досліджуваних штамів пов’язано зі значною кислотністю середовища, 
тоді як для S. aureus і P. aeruginosa зона затримки росту спостерігалась і для нейтралізованої 
культуральної рідини. Таким чином період культивування для накопичення антибіотичних речовин, 
що пригнічують ріст S. aureus і P. aeruginosa, може становити 10–14 діб, а незначний діаметр 
затримки росту потребує підбору сприятливого для L. sulphureus середовища. 

 
Таблиця 2 

Визначення терміну культивування гриба Laetiporus sulphureus  
для максимального проявлення антимікробної активності* 

Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa № 
штаму 

Термін 
культивування 1 2 1 2 1 2 

21 доба 12 – – – – – 
14 діб 12 – 11 – – – 
9 діб – – 11 10 10 10 15

18
 

7 діб – – – – – – 
14 діб – – – – – – 
9 діб 12 –  10 – 12 30

7 

7 діб – – – – – – 

*1 – нативна культуральна рідина, 2 – нейтралізована культуральна рідина; –   – відсутність зони 
затримки росту; зона затримки росту вказана в міліметрах. 

 
Під час дослідження антимікробної активності екстрактів з міцелію L. sulphureus зон 

затримки росту виявлено не було, що свідчить про відсутність антибіотичних речовин у міцелії 
досліджуваних штамів за даних умов. 

 
Висновки. Макроміцет Laetiporus sulphureus має виражені антибіотичні властивості по 

відношенню до неспороутворюючих бактерій. Встановлена антимікробна активність по відношенню до 
Staphylococcus aureus ATCC 6538P (= FDA 209P), Escherichia coli ATCC 25922 (F-50), Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 9027. Антифунгальна активність для досліджуваних штамів встановлена не була. 

Антимікробна активність у відношенні до S. aureus та P. aeruginosa не пов’язана із зниження 
рН середовища до 2. 

Для отримання та виділення антимікробних речовин є доцільним культивування протягом 10-
14 діб штамів L. sulphureus, що забезпечує найбільш широкий спектр антагонізму по відношенню 
до тест-культур. 

Перспективним штамом для отримання антибіотичних речовин є L. sulphureus 1518. 
При подальших дослідженнях планується підібрати середовище для культивування L. 

sulphureus, що сприятиме максимальному накопиченню антибіотичних речовин. 
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