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ВСТУП

Світ живої природи надзвичайно різноманітний. Він охоплює незліченну 
кількість біологічних систем різних рангів і різного рівня організації, пов'я
заних між собою та з навколишнім середовищем величезною кількістю хіміч
них сполук і функціональних зв’язків. Різноманітність і багатогранність відно
син між організмами та компонентами довкілля, механізми, що опосередковують 
ці взаємовідносини, здавна викликають зацікавлення екологів та фахівців ін
ших галузей біологічної науки. Вирішенню цих проблем присвячено чимало 
наукових праць, особливо другої половини XX ст. [Clements, 1905; Clements, 
Shelford, 1939; Barbier, 1979; Одум, 1986; Остроумов, 1986; Harbome, 2001; Van 
tier Putten et al., 2001; Ode, 2006; Bonfante, Anca, 2009].

Значну увагу привертають екологічні особливості грибів і їхня функціо
нальна роль у процесах, що відбуваються в мікро- та макросвіті. Викликають 
подив особливості розповсюдження, широта таксонів, морфологічних форм 
і життєвих стратегій грибів та їхніх взаємозв’язків із іншими компонентами 
біоти. Тому морфофункціональні особливості грибів та еколого-біохімічні ме
ханізми взаємодій із іншими організмами, включно з людиною, є предметом 
численних досліджень.

Нині відомо, що гриби -  це унікальна група евкаріотних гетеротрофних 
організмів, відмінних від інших представників біоти морфогенетичними ха
рактеристиками, особливостями метаболізму і життєвих функцій, високим 
адаптаційним потенціалом і різноманітністю життєвих форм. Завдяки цим 
ознакам вони заселяють різні середовища життя, займаючи різноманітні еколо- 
■ ічні ніші, часто недоступні для інших організмів. У складі біоти фунтових, 
наземних і водних екосистем, а також піонерних уфуповань під час первинної 
сукцесії гриби виконують численні екологічні функції: беруть участь у трофіч
них ланцюгах і редукції органічних решток, в освоєнні субстратів, непридатних
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для живлення інших організмів, а отже -  у глобальних процесах колообігу хі
мічних елементів, трансформації органічних речовин та енергії. Гриби -  це 
компоненти різних симбіотичних асоціацій, у складі яких вони забезпечую ть 
функціонування організмів-партнеоів, перш за все вищих рослин, які п о в ’язані 
з грибами різноманітними метаболічними та функціональними зв ’язками.

Слід зауважити, що більшість екологічних зв ’язків, які формую ться за 
участю грибів, опосередковується особливостями їхнього метаболізму та здат
ністю до синтезу вторинних метаболітів, які часто специфічні у видовому ас
пекті та не притаманні жодним мікро- і макроорганізмам. Гриби належ ать до 
найвідоміших продуцентів антибіотиків, токсинів, а також біологічно актив
них речовин і чинників росту, здатних впливати на ж иттєдіяльність інш их ор
ганізмів, а в багатьох випадках -  виконувати важливу роль у регуляції б іохім іч
них і фізіологічних процесів у клітинах партнера в складі різних сим біотичних 
систем.

У цій книзі охарактеризовано екологічні особливості взаємовідносин гри
бів з іншими групами організмів у наземних, ґрунтових і водних екосистемах 
та з людиною, а також деякі ланки механізмів міжвидових взаємодій грибів 
із іншими компонентами біоти.



РО ЗД ІЛ  1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГРИБІВ І ЇХНІ 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  
З ІНШИМИ ОРГАНІЗМАМИ

1.1. ТАКСОНОМІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
ТА МОРФ ОФ УНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРИБІВ

Гриби належать до прадавніх і найбільш поширених організмів на нашій 
планеті. Завдяки своїм морфофункціональним характеристикам, великому 
адаптаційному потенціалу й особливостям метаболізму вони заселяють різні 
середовища життя < грунт, водне та повітряно-наземне середовища, інші орга
нізми). Нині описано майже 110 000 видів грибів [Kirk et al., 2008] і щороку 
описують 1 000-1 200 нових видів [Hawksworth 2001]. Однак, за гіпотетични
ми оцінками, різноманіття цих організмів на планеті величезне -  від 1,03 млн 
[Rossman, 1994] до 1,5 млн видів [Hawksworth, 1991, 2001]. Як свідчать резуль
тати недавніх досліджень, у яких проаналізовано асоціації грибів з іншими ор
ганізмами, кількість видів грибів, що в наш час існують у природі, становить 
щонайменше 712 тис. [Schmit, Mueller, 2007]. За біомасою, видовою різнома
нітністю й функціональною активністю гриби є важливим компонентом біоти 
наземних, водних і грунтових екосистем [Мирчинк, 1988; Desprez-Loustau et al., 
2007; Herre et al., 2007; Wolfe et al., 2007].

Тривалий час положення грибів у таксономічній системі живого світу було 
предметом наукових дискусій. І навіть на сьогодні немає повністю узгодженої 
думки щодо систематики цих організмів. У XX ст. гриби виділили в окреме Цар
ство, залучивши до його складу не лише групу “справжні гриби”, як; мають 
спільне походження, але й грибоподібні організми. Останні є дуже відмінними 
в еволюційному плані підрозділами псевдогрибів і слизовиків. Слід зазначити, 
що в різних системах класифікації мікологи розділяли відділи грибів, слизовиків 
і лишайників. Зокрема, швейцарські вчені Е Мюллер і В. Лєффлер (1945) роз
різняли “справжні гриби” (Fungi) та “грибоподібні протисті (протоктисти). 
У нещодавно виданій праці підготованій за участю 67 вчених із десятків науко
вих установ різних країн, запропоновано нову систему класифікації, у якій із
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надзвичайно гетерогенної та поліфілетичної групи грибів і грибоподібних
організмів виокремлено монофілетичне Царство грибів (Fungi), включаючи 
й анаморфні гриби [Hibbett et a l, 2007]. Згідно з цією класифікацією, до Цар
ства Fungi належать відділи Chytridiomycota, Blastocladiomycota, Neocallimas- 
tigomycota, Microsporidia, Glomeromycota, Ascomycota та Basidiomycota.

Однак у низці сучасних наукових джерел (у тому числі й підручниках 
і посібниках, виданих в Україні) у складі грибів розглядають і відділи не
справжніх грибів, або псевдогрибів (Hyphochytriomycota, Labyrinthulomycota, 
Oomycota), і слизовиків (Acrasiomycota, Myxomycota, Plasmodiophoromycota) 
[Deacon, 2006; Костіков та ін., 2006; Іеонтьєв, Акулов, 2007; Mueller, Schmit, 
2007]. Ці групи організмів близькі до грибів за морфологічними та функціо
нальними ознаками, хоча й не споріднені з ними філогенетично.

Загалом, спільними ознаками грибів і грибоподібних евкаріотних організ
мів є гетеротрофність, осмотрофний спосіб живлення (абсорбція поживних ре
човин зі субстрату), переважно міцеліальна будова, здатність до необмеженого 
росту і розмноження, головним чином, спорами. Упродовж останніх десятиріч 
детально охарактеризовано життєві форми, особливості морфологічної будови 
клітин і субклітинних структур, способи розмноження та біологічні відмінності 
між представниками різних відділів грибів і грибоподібних організмів, а також 
розповсюдження їх на території України [Дудка, Кривомаз, 1996, 2005, 2006; 
Костіков та ін., 2006; Deacon, 2006; Дудка та ін., 2009; Леонтьев та ін., 2009, 
2010; Калинець-Мамчур, 2011]. Однак екологічні аспекти життєдіяльності цих 
організмів висвітлені менше. Разом із тим, з’ясування цих проблем має важливе 
значення, адже грибам і грибоподібним організмам належить надзвичайно важ
лива роль у функціонуванні ґрунтових і наземних екосистем, редукції органіч
них решток та в інших процесах, що відбуваються в біосфері.

Незважаючи на те, що є низка особливостей у структурі плазматичних 
мембран і метаболізмі представників різних таксономічних груп, у цій книзі 
термін “гриби” вживаємо у широкому значенні, розглядаючи екологічні особли
вості організмів із відділів справжніх грибів, псевдогрибів і слизовиків. Подіб
ного трактування автори дотримуються і в інших наукових джерелах [Deacon, 
2006; Леонтьев, Акулов, 2007; Калинець-Мамчур, 2011].

Як відомо, гриби не містять хлорофілу і неспроможні синтезувати необхід
ні для життєдіяльності органічні сполуки автотрофно (у процесі фотосинтезу 
або хемосинтезу). Це гетеротрофні організми, які отримують поживні речови
ни осмотрофно - завдяки всмоктуванню усією поверхнею талому, максималь
но зануреного в субстрат. Деякі грибоподібні організми (міксомікотові й акразі- 
омікотові слизовики) живляться ще й фаготрофно.

Під час метаболізму гриби здатні розкладати і засвоювати різноманітні ре
човини (природні та синтетичні), що зумовлюється здатністю до синтезу широ
кого набору ензимів, сформованою в них у процесі еволюції. Так, у клітинах 
грибів синтезується великий набір глікозидгідролаз, ліаз. естераз та інших ензи
мів [Tomme et al., 1995; Warren, 1996]. У зв’язку з цим гриби відіграють важливу 
роль в екологічному колообігу хімічних елементів, деструкції та мінералізації

12



Загальна характеристика грибів та їхні взаємовідносини з іншими організмами

органічних речовин і грунтоутворенні [Perry, 1994; Dighton, 2003, 2007; Оли- 
шевская и др., 2004; Фоміна та ін., 2005; Gadd, 2007].

Перш за все, гриби -  це потужні біологічні деструктори речовин природ
ного походження [Abrusci et al., 2005, 2007]. Особливо важлива роль грибів 
у розщепленні целюлози в зв’язку з великою інтенсивністю синтезу цієї сполу
ки автотрофними організмами та нагромадження у природі рослинних решток. 
Водночас гриби здатні руйнувати лігнін та інші сполуки, що входять до складу 
деревини, і, таким чином, мають незамінне значення як редуценти в лісових 
екосистемах. Розщеплюючи складні за структурою карбоновмісні сполуки, 
гриби відіграють надзвичайно важливу екологічну роль, засвоюючи недоступ
ну іншим організмам енергію органічних речовин, що містяться в рештках 
деревних рослин, і трансформуючи її у форму, придатну до використання ін
шими компонентами біоценозів.

З іншого боку, у зв’язку зі здатністю активно розкладати синтетичні матеріали, 
створені у процесі виробничої діяльності людини, гриби є основними біотичними 
чинниками, які спричиняють пошкодження виробів із дерева, гіпсу, цементу, ка
меню та інших будівельних матеріалів. Крім того, вони є важливими елементами 
мікробних спільнот, що населяють скельні породи. У зв’язку з цим гриби беруть 
участь не лише у функціонуванні трофічних зв’язків і колообігу поживних речо
вин, але й у процесах біологічного очищення антропогенно забруднених грунтів 
і акваторій. Висока активність метаболізму в клітинах цих організмів часто про
являється в широкому інтервалі дії різноманітних екологічних чинників. Багато 
грибів здатні утворювати токсичні продукти (антибіотики, токсини), що значно 
підвищує їхню конкурентоздатність у колонізації та перетвореннях субстрату.

На основі субстратів, які гриби заселяють і засвоюють (деревина, листяна 
підстилка тощо), або на основі середовища їхнього проживання (ґрунт, вода) 
виділяють різні еколого-трофічні й екологічні групи грибів. Наприклад, у пер
шому випадку такими групами є ксилотрофи, карботрофи та ін., у другому -  
ґрунтові, водні й інші гриби. Формуванню еколого-трофічних груп грибів 
сприяє наявність у них різних типів живлення (сапротрофний, біотрофний, не- 
кротрофний). Наприклад, серед грибів-ксилотрофів є сапротрофи і біотрофи.

Як відомо, сапротпофи отримують поживні речовини, розкладаючи мертві 
органічні рештки, біотрофи живляться біомасою живих організмів (паразити, 
хижаки), а симбіотрофи здатні формувати обопільно вигідні трофічні асоціації 
з іншими організмами [De-la-Pena et al., 2008]. Величезна кількість видів грибів 
перебуває в постійних симбіотичних зв’язках із вищими або нижчими рослина
ми. За таких умов гриби як гетеротрофний компонент багатофункціонального 
біотичного комплексу (мікориза, лишайник) синтезують і виділяють у середови
ще біологічно активні речовини, ензими, органічні кислоти, хелатори металів, 
здійснюючи перетворення хімічних сполук та іонів до форм, придатних для за
своєння в рослинних клітинах [Helgason, Fitter. 2005; Jin et al., 2005, 2010].

У наземному, водному, фунтовому середовищах життя гриби контактують 
з іншими біотичними компонентами екосистем, вступаючи з ними в різноманіт
ні екологічні взаємозв’язки; мутуалізм, коменсалізм, конкуренцію, паразитизм,



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

хижацтво. 1 >иби відіграють важливу роль у багатьох екологічно важливих му- 
туалістичних системах, таких як мікориза, ендофітизм, лишайниковий симбі
оз. Безперечно, під час взаємодій з іншими організмами (як взаємовигідних, 
так і антагоністичних) важливу роль відіграють особливості метаболізму гри
бів -  здатність до синтезу та виділення в середовище різноманітних вторинних 
метаболітів (серед яких є сполуки, що відіграють сигнальну роль, антибіотики, 
токсини). Наявність цих речовин, з одного боку, дає грибам змогу формувати 
вигідні для життя і живлення екологічні зв’язки та протистояти несприятливим 
впливам, а з іншого -  унеможливлює використання їх як кормового ресурсу 
й опосередковує агресію щодо інших видів. У зв’язку з цим гриби здатні займа
ти різні екологічні ніші, часто недоступні для інших організмів, і брати участь 
у регуляції руху органічних речовин по трофічних ланцюгах екосистем. Розмаїт
тя біорегуляторів і продуктів метаболізму, які синтезуються у клітинах грибів, 
відіграють надзвичайно важливу роль в опосередкуванні екологічних зв’язків 
цих організмів зі світом рослин, тварин і людини. Однак, незважаючи на значне 
зацікавлення сучасної науки цими речовинами, механізми їхньої біологічної ак
тивності з’ясовані ще недостатньо і є предметом детальних досліджень.

Слід відзначити, що гриби не лише відіграють життєво важливу роль у функ
ціях природних екосистем, а й істотно впливають на людину та її виробничу ді
яльність. Це постійні, а часто небезпечні й агресивні, супутники людини. Вели
чезна кількість видів мікроскопічних грибів (мікроміцетів) здатна зумовлювати 
розвиток захворювань -  мікозів, особливо в осіб з ослабленим імунітетом [Kauf
man 2007; Almyroudis, Segal, 2009; Pappas et al., 2009; Radack, Alexander 2009]. 
У недавніх епідеміологічних дослідженнях показано збільшення рівня смерт
ності внаслідок ураження організму інвазивними грибами з родів Aspergillus, 
Fusarium, Scedosporium [Bhatti et al., 2006; Maschmeyer et al., 2007; Zmeili, 
Soubani, 2007; Rogers, 2008; Ruping et al., 2008; Mantadakis, Samonis 2009].

Мікотоксини й інші отрути, які синтезуються у клітинах грибів, з давніх 
часів і донині є причиною тяжких отруєнь. За результатами оцінки, здійсненої 
Комісією ООН із проблем харчування та сільського господарства (FAO), міко- 
токсинами щорічно забруднюється майже 25% світового врожаю зернових 
культур [CAST, 1989; Magan. 2006; Menkir et al., 2006; Bryden, 2007]. Ці спо
луки шкідливо впливають на здоров’я і продуктивність свійських тварин, зу
мовлюють погіршення фізіологічного стану людини та знижують стійкість ор
ганізму проти захворювань. Деякі мікотоксини індукують генетичні порушен
ня та процеси канцерогенезу, інші зумовлюють тератогенний, ембріотоксич- 
ний, дисбактеріозний, алергенний, дерматонекротичний ефекти [Тутельян, 
Кравченко, 1985; Hussein, Brasel, 2001; Котик, Труфанова, 2005].

З іншого боку, велику кількість грибів (понад 150 видів) людина викорис
товує у харчуванні як джерело білків та інших цінних поживних речовин, 
у тому числі біологічно активних. Багато специфічних метаболітів грибів зна
йшли застосування в медицині як протипухлинні, протимікробні, противірусні 
чинники та інші лікувальні препарати [Wasser, 2002; Ho et al., 2004; Cao, Lin, 
2006; Wang et al., 2009; Rop et al., 2009]. ’ ’ ’
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1.2. ЕКОЛОГІЧНІ МЕДІАТОРИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ГРИБІВ 
ІЗ ІН Ш ИМ И  ОРГАНІЗМАМИ

Під час росту й функціонування гриби тісно пов’язані з іншими орга
нізмами -  біотичними компонентами ґрунтових, наземних і водних екосистем. 
Різні види екологічних зв’язків, які формують гриби, привертають значну увагу 
впродовж останніх десятиріч. Однак ще з початку другої половини XX ст. у на
уковій літературі з ’явилися повідомлення про хімічні та біохімічні механізми, 
якими опосередковуються взаємовідносини між організмами [Fraenkel, 1959]. 
Основу вчення про еколого-біохімічні зв’язки у природі заклав британський бо
танік і біохімік рослин Д. Гарборн (1928-2002) у книзі “Introduction to Ecological 
Biochemistry” (Вступ до екологічної біохімії) [Harbome, 1977]. У цій та інших 
працях Д. Гарборна з ’ясовано, що в основі різноманітних міжвидових і вну
трішньовидових взаємовідносин лежать певні продукти метаболізму, які мо
жуть діяти як відповідні посередники (медіатори) екологічних взаємодій. Зго
дом С.А. Остроумов, який розвинув ідеї Д. Гарборна, запропонував для таких 
сполук назву “екологічні хемомедіатори” [Остроумов, 1986, 2006].

Донині нагромаджено чимало даних, які доводять роль еколого-біохіміч- 
них механізмів у реалізації взаємозв’язків між представниками різних царств 
живої природи включно з людиною [Harbome, 2001; Bais et al., 2004; Felton; 
Tumlinson, 2008; Zimmer, Zimmer, 2008; Wu, Baldwin, 2009; Hilker, Meiners, 
2010; Arimura et al., 2011]. Взаємодії між організмами, опосередковані хімічни
ми медіаторами, виявлені у всіх систематичних групах: бактерії, гриби, водо
рості, вищі рослини, тварини. Структура і функції цих речовин надзвичайно 
різноманітні та формують складну систему прямих і зворотних зв’язків, здій
снюючи таким чином регуляцію функціонування природних угруповань орга
нізмів. За висловом Ю. Одума, це -  “невидимі струни природи”.

В торинні метаболіти гриб ів  як екологічні медіатори м іжвидових взає
модій. Доведено, що гриби, як і інші організми, синтезують сполуки, здатні 
виконувати роль сигнальних молекул. Синтез цих екологічних медіаторів може 
здійснюватися постійно або у відповідь на дію певних абіотичних чи біотич
них чинників. Ці сполуки можуть приваблювати або відлякувати інші організ
ми, діяти як отрути або стимулятори, тобто спричиняти певні реакції-відповіді 
з боку навколишньої біоти. Водночас гриби здатні сприймати інформаційні 
сигнали від інших біотичних компонентів екосистеми та реагувати на них змі
нами інтенсивності росту і метаболічних процесів.

Зазначені хемомедіатори наявні у клітинах грибів і їхніх екологічних партне
рів або виділяються в навколишнє середовище як кінцеві та проміжні продукти 
обміну речовин. Більшість із них -  це продукти вторинного метаболізму, прита
манного грибам, оослинам та іншим живим істотам — від бактерій до деяких хре- 
оетних тварин [Лукнер, 1979; Zimmer, Butman, 2000; Bouwmeester et al., 2003, 
Ode, 2006; Steinkellner et al., 2007; Leflaive, Ten-Hage, 2007, 2009]. Як в.домо, 

вторинних метаболітів належать речовини із різних класів хімічних сполук.
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Ці речовини організм зазвичай не використовує як структурний або енергетич
ний матеріал для забезпечення життєвих потреб і синтезує їх у менших концен
траціях, ніж продукти первинного метаболізму (білки, нуклеїнові кислоти, вуг
леводи, ліпіди). Однак у багатьох випадках процеси синтезу вторинних метабо
літів пов’язані з первинним метаболізмом головних біоорганічних молекул.

Специфічними продуктами вторинного метаболізму часто опосередковані 
екологічні зв’язки грибів із іншими організмами, зокрема тими, що можуть за
ймати ту ж саму екологічну нішу. Як вторинні метаболіти у клітинах грибів син
тезуються отруйні сполуки (антибіотики й токсини), які відіграють важливу роль 
у механізмах захисту й агресії щодо інших видів. Ці речовини підсилюють кон- 
курентоздатність гриба-продуцента в колонізації й перетвореннях субстрату і за
своєнні поживних речовин для забезпечення власних життєвих процесів. Із ін
шого боку, під час вторинного метаболізму гриби синтезують біорегулятори, які 
можуть опосередковувати їхню взаємодію з іншими організмами на регулятор
ному рівні або відігравати сигнальну роль. Наприклад, гриби синтезують і виді
ляють речовини, ідентичні за структурою рослинним гормонам, а також сполу
ки, які проявляють біологічну активність в організмі тварин [Rao et al., 2010].

Функціональна роль екологічних медіаторів виразно проявляється під час 
різних типів симбіотичних взаємовідносин, у яких беруть участь гриби. Доведе
но, що під час мікоризного симбіозу обмін інформаційними сигналами та вза
ємне впізнавання між рослинами і грибами відбуваються задовго до фізичної 
взаємодії партнерів-симбіонтів. Інформаційні сигнали від рослини-хазяїна 
сприймають також і фітопатогенні гриби. Під час антагоністичних взаємодій 
грибів із іншими організмами екологічні хемомедіатори можуть виконувати по
двійну функцію: з одного боку, безпосередньо захищати продуцента від атаки 
потенційного консумента, а з іншого -  в організмі нападника стимулювати меха
нізми, спрямовані на подолання захисних реакцій продуцента. Наприклад, в ор
ганізмі рослин синтезуються токсичні речовини, які захищають їх від патоген
них грибів. У свою чергу, клітини гриба -  екологічного партнера рослини -  часто 
здатні до експресії специфічних генів, які визначають синтез ферментів для де
токсикації шкідливих речовин, наявних у живильному матеріалі. Саме таким 
шляхом відбувається еволюційна адаптація фітопатогенних грибів до тих видів 
рослин, на яких вони паразитують [Knogge, 1996; Lorenz, 2010; Heitman, 2011].

Однак, якщо з біохімічної точки зору проаналізувати механізми зв'язків 
між грибами та іншими біотичними компонентами екосистем, то можна прийти 
до висновку, що в таких взаємодіях беруть участь продукти не лише вторинного 
метаболізму, а й первинного. Так, важливу роль у конкурентних взаємовідноси
нах відіграє здатність грибів до синтезу й секреції різноманітних і часто специ
фічних ферментів -  продуктів первинного метаболізму. Це дає їм змогу пере
творювати субстрати, недоступні для інших організмів, і вести паразитичний 
і хижацький спосіб життя. Компоненти клітинної стінки грибів можуть відігра
вати роль еліситорів, які спричиняють розвиток захисних реакцій в організмі 
рос, мни. У деяких дріжджів полісахариди клітинної стінки, які мають адгезив- 
ні властивості, сприяють прикріпленню до субстрату й формуванню біоплівок.
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Загалом, гриби здатні взаємодіяти з живими системами різного рівня організа
ції: віруси, бактерії, інші гриби, найпростіші, виші та нижчі рослини, безхре
бетні та хребетні тварини, людина.

1.3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 
ГРИБІВ ІЗ ІН Ш И М И  ОРГАНІЗМАМИ

За участю грибів у природі реалізується величезне розмаїття екологічних 
зв’язків, якими ці організми пов'язані з іншими представниками біоти, а також 
із довкіллям. Як відомо, багатогранність впливів і залежностей, які виявляють
ся в біоценозах і екосистемах, визначає перебіг екологічних процесів, а також 
внутрішніх стосунків у межах цих систем. Тому важливе значення має з’ясу
вання основних типів взаємовідносин, які встановлюються під час взаємодії 
грибів з абіотичними та біотичними компонентами екосистем. Слід відзначити, 
що в розробці класифікації екологічних відносин в екосистемах важливу роль 
відіграли досл'лження американських екологів Ф. Клементса і В. Шелфорда, 
здійснені в першій половині XX ст. [Clements, 1904, 1905, 1929, 1936; Shelford, 
1913,1932]. Зокрема, у книзі “Біо-Екологія” (1939) на основі детального аналізу 
взаємин між організмами та зв’язків між угрупованнями особин і природним 
середовищем вчені виділили два цикли екологічних взаємодій [Clements, 
Shelford, 1939]. Перший цикл (І; охоплює збуджувальну дію природного середо
вища на організм (акція) та відповідь організму (реакція), тобто його вплив на 
довкілля [Clements, 1904,1916; Weaver, Clements, 1929; Clements, Shelford, 1939]. 
Відповідь організму на дію середовища, тобто реакція, полягає і в отриманні зі 
середовища засобів для існування, і в перетворенні середовища внаслідок його 
життєдіяльності та виділення продуктів метаболізму. Другий цикл (II) охоплює 
коакції, або різні види впливу одних організмів на інші (причому стосунки між 
особинами одного виду можуть суттєво відрізнятися від стосунків особин різ
них видів) [Clements, Shelford, 1939].

Зазвичай цикл І реалізується в умовах піонерного заселення місць, позбав
лених життя (екологічна сукцесія). За нормальних умов на нього накладається 

икл II, який виникає внаслідок співжиття особин одного або кількох видів. 
Іроцеси циклу II, тобто коакції, віддзеркалюють біотичні фактори екосистеми, 
<і охоплюють взаємодії між організмами, що населяють відповідне середови- 

це. Розрізняють два типи коакцій: гомотипові -  такі, що представлені взаємо- 
■ю між організмами одного виду, і гетеротипові, під час яких взаємодіють 

юбини різних видів [Дажо, 1975]. У процесах коакцій організми в той чи ін- 
ий спосіб впливають один на одного (прямо або опосередковано).

Гриби беруть участь в обох циклах екологічних стосунків. Особливо важ- 
іву роль вони виконують як компоненти піонерних угруповань під час еко- 

чної сукцесії. Оселяючись на кам’янистих поверхнях, техногенних відва- 
згарищах тощо, гриби здійснюють біогеохімічну трансформацію неорга- 

іних сполук і перетворюють нежиттєве середовище на субстрат для більш 
огливих груп організмів. Наприклад, під час ініціальної фази розвитку
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біоти на відвальних ландшафтах одними з перших мікроорганізмів-поселенців 
є гриби родів Репісіїїіит, Cladosporium [Бровко, Юхновський, 2010].

Взаємодіючи із довкіллям, гриби водночас формують взаємовідносини з ін
шими представниками біоти; вирішальними серед них є трофічні, топічні (про
сторово, алелохімічні зв’язки [Schardl, Craven, 2003; Howlett, 2006]. У працях 
Ю. Одума описані різні форми екологічної взаємодії між організмами (конку
ренція, аменсалізм, паразитизм, хижацтво, коменсалізм, протокооперація, мутуа
лізм, нейтралізм) [Одум, 1986]. Фактично формування всіх цих взаємовідносин 
у процесі гомотипових і гетеротипових коакцій притаманне й грибам, які у при
родному середовищі існування взаємодіють з іншими біотичними компонентами 
екосистеми, впливаючи на них і водночас зазнаючи впливу з боку інших організ
мів [Montesinos et al., 2002; Howlett, 2006; Prosser et al., 2007; Wolfe et al., 2007]. 
Гриби взаємодіють із мікроорганізмами (різні групи бактерій, найпростіші, інші 
гриби тощо), вірусами, а також із рослинами і тваринами. Взаємовідносини грибів 
із мікроорганізмами, що входять до складу мікробоценозів, а також із рослинами 
і тваринами екосистеми можуть бути й обопільно вигідними, й антагоністични
ми [Herre et al., 1999,2007; Smith, Read, 2008]. Під час таких відносин, особливо 
в мікробоценозах, різні види грибів здатні діяти синергічно, можуть проявляти 
антагонізм щодо інших видів або самі зазнавати агресії з боку інших організмів.

Особливо різноманітні та широко розповсюджені у природі екологічні зв’яз
ки грибів з рослинами [Mayer et al., 2002; Montesinos et al., 2002; Howlett, 2006]. j 
Гриби функціонують на поверхні вегетативних і генеративних органів рослин, 
а також у грунті, що безпосередньо оточує корінь і насіння, яке проростає. Гриби 
заселяють і внутрішні тканини рослини -  містяться всередині тканин кореня, 
стебла, листків. Найчастіше гриби входять до складу консорцій (від лат. consor
tium -  співучасть, співтовариство) -  угруповань, що виникли у процесі спільного 
історичного розвитку різних таксономічних груп організмів, тісно пов’язаних 
У СВОЇЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Як ВІДОМО, консорція об’єднує автотрофні Й гетеро- І 
трофні організми на основі просторових і трофічних зв’язків. Зазвичай основою 
формування консорцій, субстратом для живлення та поселення мікоконсоргів, і  
а для деяких із них партнером (наприклад, мікоризи, гриби) є рослина [ДудкадЯ 
ін., 2002]. Рослина як автотрофний організм являє собою вид-едифікатор і утвош 
рює ядро консорції, від якого залежать пов’язані з нею популяції грибів -  гетераш 
трофних організмів. Умови для формування екологічних зв’язків між грибами іщ  
рослиною створюються завдяки різноманітним метаболітам, ферментам, біоло
гічно активним речовинам, які синтезуються у клітинах рослин і грибів [Guna- 
tilaka, 2006; Weber, 2009; Aly et al., 2010; Yuan et al., 2010].

Функціональними екологічними зв’язками з рослинами можуть поєднува
тися різні трофічні групи грибів, основні з яких -  сапротрофи, біотрофи і сим- 
біотрофи (хоча в межах цих груп і між ними є ще й підгрупи та перехідній 
форми). Групу сапротрофів утворюють гриби, які розкладають відмерлі ткашкі 
ни рослин, таким чином здійснюючи мінералізацію Нітрогену, а також в4^ |  
ляючи продукти метаболізму, які можуть впливати на функціональну актив
ність клітин кореневої системи, сидерофори й органічні кислоти, які сприяють
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вивільненню із нерозчинних сполук у грунті та надходженню до рослини іонів 
Феруму й інших мікроелементів. Зв’язки грибів-біотрофів і симбіотрофів із 
рослинами сформувались у процесі еволюції та проявляються в різних формах 
їхнього спільного існування -  від мутуалістичних до паразитичних.

До найважливіших типів мутуалістичних взаємодій між грибами та росли
нами належать мікоризний, ендофітний і лишайниковий симбіози. За таких вза
ємовідносин між організмами-партнерами відбувається обмін елементами жив
лення та регуляторними чинниками. Наприклад, під час функціонування лишай
ника міцелій ліхенізованого гриба, що формує основу цієї асоціації, розщеплює 
поживний субстрат і забезпечує клітини водоростей необхідними для них речо
винами, а водорості поставляють до гриба продукти фотосинтезу. Мікоризні гри
би забезпечують рослину іонами Фосфору, які вони солюбілізують із недоступ
них для рослин компонентів ґрунту, а самі використовують органічні сполуки 
Карбону, які синтезує рослина. Гриби-ендофіти, які постійно присутні в корені, 
стеблі та листі багатьох рослин, також виконують життєво важливі функції. Вони 
синтезують і можуть постачати рослині деякі біологічно активні речовини (зо
крема, сполуки, ідентичні за структурою рослинним гормонам), збільшують 
стійкість рослини до хвороб і несприятливих умов. Крім того, продукти вторин
ного метаболізму (зокрема, алкалоїди), синтезовані за участю цих грибів, захи
щають рослину від комах-шкідників та інших травоїдних тварин. Відомо, що 
стан ендофітного симбіозу стимулює життєві процеси у рослин, які ростуть 
у природних екосистемах і агроекосистемах [Weber, 2009; Aly et al., 2010].

Рослини синтезують велику кількість вторинних метаболітів, які в багатьох 
випадках виконують сигнальну роль, опосередковуючи впізнавання хазяїна міко
ризними грибами і спеціалізованими патогенами та діючи як хемоатрактанти. 
У разі антагоністичних взаємодій, у яких беруть участь облігатні та факультатив
ні гриби-паразити, чимало вторинних метаболітів рослин відіграють захисну 
роль і забезпечують стійкість до ураження та хвороб [Bais et al., 2005]. У свою 
чергу, гриби також синтезують різноманітні сполуки, які можуть слугувати чин
никами агресії під час їхніх взаємодій із рослинами [Broeckling et al., 2008].

У різних середовищах життя (вода, грунт) гриби (а також грибоподібні 
організми) здатні утворювати асоціації з безхребетними і хребетними твари
нами, з якими вони пов’язані різними видами екологічних зв’язків (трофічні, 
просторові). Загалом між грибами і тваринами складаються найрізноманітніші 
зв’язки -  від випадкових (неміцних) асоціацій до цілком сформованих симбіо
тичних (мутуалізм, паразитизм, коменсалізм) взаємовідносин. Водночас відо
мо, що гриби можуть проявляти хижацьку активність щодо деяких тваринних 
організмів (до таких належать нематофагові й амебофагові гриби), а можуть 
і самі бути кормом для тварин [Newton, 1984; Jatala, 1986].

Практично в кожному із сучасних відділів Царства Fungi відомі приклади 
міцних екологічних зв’язків фибів із безхребетними. Так, представники відділу 

hytridiomycota паразитують на нематодах, ракоподібних, комахах, представ
ники відділу Zygomycota — на багатьох видах комах [Дудка та ін., 1963, 1967, 
1973]. Численні асоціації з безхребетними утворюють представники відділу
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Ascomycota, а деякі види з родів Gymnoascus, Calonectria, Cordyceps живуть 
лише в асоціаціях із безхребетними [Коваль, 1974; Blackwell, Jones, 1997; Д у д 

ка та ін., 2002]. Асоціативні зв’язки з безхребетними формують дріжджі, які 
співіснують з імагінальними та/або личинковими стадіями різних грунтових 
і наземних безхребетних. Найбільша чисельність дріжджів виявляється в ки
шечнику безхребетних філо-, ксило- або мікофагів: личинок деяких твердокри
лих із родин щелкунів і пластинчастовусих, гусені лускокрилих, личинок гриб
них комарів (Mycetophilidae) тощо [Теренина, Чернов, 2001].

Гриби-макроміцети з відділу Basidiomycota завжди співіснують із личин
ками грибних комарів та інших двокрилих комах, які, по-перше, розкладають 
базидіоми, а, по-друге, є переносниками дріжджів (Ascomycota) і стимулятора
ми їх розвитку в плодових тілах макроміцетів [Яковлев, 1980; Полякова, Чер
нов, 1999]. Мурахи-листкорізи, представники триби Attini (родина Formicidae), 
утворюють облігатні асоціації з деякими Базидіомікотовими грибами для отри
мання корму [Вассі et al., 2009].

Анаморфні гриби також розповсюджені в асоціаціях із безхребетними. 
Широко відомі нематофагові хижі гриби з родів Arthrobotrys, Dactylariopsis, 
Duddingtonia [Лук’янченко-Кузьміна, 2002].

Асоціації з безхребетними утворюють і грибоподібні організми, а саме 
представники відділу Oomycota і міксомікотові слизовики. Оомікотові гриби 
пов’язані з нематодами, ракоподібними, двокрилими та ін. [Пыстина, 1994,
1998]. Міксоміцети асоційовані з комахами, зокрема твердокрилими (Coleoptera) 
та іншими безхребетними тваринами [Дудка та ін., 2002]. Твердокрилі (жуки) 
часто використовують їх як кормові об’єкти. Явище живлення жуків міксомі
цетами дістало назву міксоміцетофагії [Newton, Stephenson, 1990].

Взаємовідносини грибів із тваринами, а в багатьох випадках зв’язки, в яких 
бере участь ще й третій організм (наприклад, рослина-хазяїн), також опосеред
ковуються різними хімічними сполуками-медіаторами взаємодій. Зокрема, гол
ландська хвороба в’яза, яку спричиняє гриб-патоген Ophiostoma novo-ulmi, пе
редається за участю місцевого в’язового короїда Hylurgopinus rufipes. Виявлено, 
що низка терпенів (серед яких моно- і сесквітерпени) від уражених хворобою 
американських в’язів Ulmus атегісапа синергічно приваблюють Hylurgopinus 
rufipes, причому емісія одного із сесквітерпенів збільшується у дерев, інокульовй» 
них патогеном Ophiostoma novo-ulmi. Таким чином, гриб впливає на дерево-ха- 
зяїна для підвищення його сприйняття жуками як корму -  така стратегія збіль
шує ймовірність транспортування збудника до нових хазяїв [McLeod et al., 200^La

Гриби синтезують велику кількість вторинних метаболітів, які ш кідливі 
впливають на організм хребетних тварин. До них належать мікотоксини, ІЩІ 
продукують багато грибів-мікроміцетів, і грибні отрути, які синтезують 
макроміцети. Ці токсичні сполуки обмежують використання грибів у ж и в л ^ й  
тварин і можуть слугувати засобом агресії під час паразитичних взаємовим|Н 
син грибів із тваринами [Holsen, Aarebrot, 1997; Hussein, Brasel 2001; М і в  
Kim, 2006]. Д В
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1.4. РОЛЬ ПРОДУКТІВ МЕТАБОЛІЗМУ 
У ВЗАЄМ ОВІДНОСИНАХ ГРИБІВ 
ІЗ ІН Ш И М И  ОРГАНІЗМ АМ И

Отруйні компоненти грибів. Взаємовідносини між організмами в будь-якій 
екосистемі формуються значною мірою на основі трофічних зв’язків і конку
ренції за джерело живлення та необхідні для життя компоненти середовища. 
Важливе значення у формуванні мікробних угруповань і взаємин грибів-і пкро- 
міцетів із іншими організмами має не лише характер субстрату, але й біологіч
но активні, а часто -  отруйні метаболіти, які, синтезуючись у клітинах гриба, 
підсилюють конкурентоздатність організму-продуцента в колонізації субстра
ту, його перетвореннях і засвоєнні поживних речовин для забезпечення життє
вих процесів. Важливу роль у конкурентних взаєминах відіграє здатність грибів 
до синтезу та секреції різноманітних ферментів, які дають змогу перетворювати 
субстрати, недоступні для інших організмів, органічних кислот і спиртів, котрі 
беруть участь у формуванні умов середовища, а також специфічних продуктів 
вторинного метаболізму, якими часто опосередковуються екологічні зв’язки 
грибів із іншими організмами, зокрема тими, що можуть займати ту ж саму еко
логічну нішу.

Відомо, що у процесі еволюції гриби набули здатності синтезувати велику 
кількість специфічних для певних видів цих організмів вторинних метаболітів, 
у тому числі молекул із доволі складною будовою. Багато цих сполук шкідливо 
впливають на безхребетних і хреоетних тварин, спричиняють хвороби тварин 
і людини, інші -  пригнічують життєдіяльність мікроорганізмів і, таким чином, 
опосередковують захист кормової бази та життєвого простору від конкурентів. 
Аналізуючи функціональну роль отруйних компонентів грибів, необхідно бра
ти до уваги основні види взаємовідносин грибів із представниками різних 
царств -  бактерій, інших грибів, рослин, тварин [Moniesinos et al., 2002; Mayer 
et al., 2002; Howlett, 2006; Herre et al., 2007].

Серед продуктів метаболізму, які гриби синтезують і виділяють у навко
лишнє середовище, важливу роль в опосередкуванні екологічних взаємин, 
перш за все -  антагоністичних, відіграють дві групи речовин -  антибіотики 
(речовини, отруйні для інших мікроорганізмів) і природні токсини, які вплива
ють на організм людини, тварин і рослин. Обидві ці групи надзвичайно гетеро
генні й охоплюють різні класи органічних сполук.

Антибіотики -  це різноманітні за походженням речовини, які синтезують
ся переважно в клітинах мікроорганізмів. їхня дія скерована, головним чином, 
на інші мікроскопічні організми, компоненти мікробоценозів.

За участю антибіотиків відбувається явище антибіозу — пригнічення пев
ними видами грибів розвитку інших мікроорганізмів. Як вказувалося, такий 
вид антагоністичних взаємовідносин широко розповсюджений у світі грибів та
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інших мікроорганізмів. Слід зазначити, що антибіоз може опосередковуватися 
виділенням у середовище і неспецифічних продуктів метаболізму (спирти, 
органічні кислоти).

Вважають, що здатність до синтезу антибіотиків має важливе значення для 
організму-продуцента, оскільки істотно підвищує його життєздатність. Перш 
за все, антибіотики відіграють захисну роль і допомагають організмові пригні
чувати розвиток і знищувати конкурентів за субстрат живлення. По-друге, ці 
речовини, хоча й належать до продуктів вторинного метаболізму, можуть впли
вати на окремі ланки первинного метаболізму через активацію або інгібування 
ферментних систем. По-третє, деякі антибіотики відіграють роль у диференці
ації мікроорганізму під час розвитку. Це стосується, зокрема, бактерій, здатних 
до синтезу антибіотиків. У них ці речовини беруть участь в утворенні спор або 
затримують їхнє проростання [Marahielm, Dohrenh, 1982; Лукин, Пермогоров, 
1983; Modest et al., 1984].

Аналізуючи біологічну й екологічну роль антибіотиків, слід зауважити, що 
ці вторинні метаболіти наділяють здатний до їхнього синтезу мікроорганізм 
перевагами не лише в міжвидовій конкуренції. Антибіотики можуть опосеред
ковувати роль мікроорганізму-продуцента в симбіотичних асоціаціях, а також 
у взаєминах, у яких беруть участь три (і більше) видів організмів (таке явище 
відбувається під час симбіозу бактерій Streptomyces із мурахами-листкорізами 
[Currie, 2001]).

У наукових джерелах з’являється дедалі більше повідомлень про те, що ці 
мікробні метаболіти являють собою велику групу клітинних сигнальних моле
кул, які впливають на експресію генів у популяції мікроорганізмів і, можливо, 
регулюють взаємодію цих популяцій із іншими організмами. Так, багато анти
біотиків за наявності в середовищі у концентраціях значно нижчих ніж ті, що 
зумовлюють інгібування росту мікроорганізмів, здатні спричиняти значні змі
ни в експресії деяких генів, не пов’язаних із загальною відповіддю на стрес 
[Goh et al., 2002; Davies et al., 2006; Yim et al., 2007].

Крім ролі в міжвидових взаємовідносинах, деякі антибіотики можуть ще й 
виконувати певні функції у клітинах продуцента (діяти як антиоксиданти, піг
менти тощо), а також відігравати регуляторну роль [Chater et al., 2010]. Напри
клад, інгібітор хітиназ алозамідин, який синтезують актинобактерії з роду 
Streptomyces, за низьких концентрацій може індукувати експресію генів деяких 
хітиназ у клітинах продуцентів [Suzuki et al., 2008]. Водночас антибіотики мо-j 
жуть опосередковувати патогенність мікроорганізму та впливати на життбЯ 
процеси у клітинах макроорганізмів [Chater et al., 2010].

Інша група отруйних речовин, які синтезують мікроорганізми, — це 
родні токсини. Подібно до антибіотиків, ці сполуки утворюються у процесі 
вторинного метаболізму грибів і бактерій. Однак їхня дія зумовлює шкідливі 
ефекти, головним чином в організмі тварин, людини та рослин. Для цих речо
вин теж характерні різноманітне походження, структура й механізм дії.

Зазвичай токсини протиставляють антибіотикам, адже перші — це речввв- 
ни, що спричиняють порушення процесів життєдіяльності вищих організмів
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а антибіотики -  це сполуки, які пригнічують ріст і розвиток мікроорганізмів. 
Однак із розширенням знань про спектр впливу антибіотиків і токсинів з ’я
сувалося. що такий поділ -  дуже умовний, а окремі положення в галузі механіз
мів дії цих біологічно активних речовин нині зазнали істотного поглиблення. 
Установлено, що дія деяких із них збігається щодо мікро- і макрооб’єктів. На
приклад, антибіотики патулін. пеніцилова кислота і деякі інші є водночас ток
синами щодо тварин і рослин, а такі токсини, як рорідин, дендродохін і афла- 
токсини виявляють протимікробну дію [Мирчинк, 1988; Кобзиста, 2002].

Так, патулін уперше виділили впродовж 1940-х років із гриба 
Penicillium patulum (сучасна назва РепісШит griseofulvum) як ак
тивну антимікробну сполуку. Цей метаболіт відомий також і під 
іншими назвами (клавацин, клавіформін, експансин, мікоїн с, пе- 
ніцидин), які йому надавали після виділення з інших видів мікро
скопічних грибів [Bennett, Klich, 2003]. У багатьох ранніх дослі
дженнях встановлено антибіотичну активність патуліну щодо 
бактерій, грибів, найпростіших. У зв’язку з цим патулін широко застосовували 
(зокрема, у формі аерозолю -  у лікуванні застуди, у формі мазі — в лікуванні 
грибних інфекцій шкіри). Однак упродовж 1950—1960-х років стало очевидно, 
що, крім антибактеріальної, противірусної й антипротозойної активності- пату
лін токсичний для рослин і тварин. Це призвело до припинення його клінічно
го використання як антибіотика. У 1960-х роках патулін перевели в категорію 
мікотоксинів.

На сьогодні одним із найпоширеніших продуцентів патуліну є гриб 
Penicillium expansum, блакитна цвіль, яка спричиняє гниття яблук, груш, че
решні й інших фруктів. Патулін часто забруднює фруктові соки (його регуляр
но виявляють у неферментованому яблучному соку), хоча й не витримує умов 
бродіння, наприклад, під час виготовлення сидру та інших напоїв. Максималь
на допустима добова доза патуліну становить 0,4 мг/кг маси тіла [Trucksess, 
Tang. 2001]. Патулін токсичний у високих концентраціях у лабораторних умо
вах, але доказів отруєння ним у природних умовах мало.

Інший токсин із дуже широким спектром дії -  пеніцилова кислота -  спо
лука із полікетидною структурою, яку утворюють багато видів Penicillium 
(P. cyclopium, P. fennelliae, P. madriti, P. palitans, P. aurantiogriseum var. aurantio- 
griseum, P. brevicompactum, P. roqueforti, P. thomii та ін.), гпиб Eupenicillium 
baarnense, а також різні види грибів Aspergillus {A. ochraceus, A. sclerotiorum, 
A. alliaceus, A. ostianus, A. melleus, A. auricomus) під час культивування і в при
родних умовах [Lindenfelser, Ciegler, 1977; Kang et al., 2007; Houbraken et al.,
2011]. Гриби-продуценти пеніцилової кислоти поширені у природі повсюдно, 
їх часто виявляють у ризосфері рослин, запліснявілому зерні, особливо кукуру
дзи, яке зберігають в умовах високої вологості, у листяному відпаді тощо [Не 
et al., 2004; Houbraken et al., 2011]. Продукована за участю грибів пеніцилова 
кислота шкідливо впливає на різні організми (прокаріотні й евкаріотні), про
являє цитотоксичну активність до різних типів клітин, а саме:
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•  діє цитотоксично на бактерії [Grabsch et al., 2006], пригнічує утворення 
біоплівок Pseudomonas aeruginosa, Achromobacter xylosoxidans та ін
ших Achromobacter spp. [Rasmussen et al., 2005; Liaqat et al., 2010];

•  виявляє протигрибну активність (зокрема, пригнічуючи життєдіяль
ність представників роду Phytophthora) [Kang, Kim, 2004];

•  діє як сильний фітотоксин, пригнічуючи проростання насіння та ріст 
паростків інгібуванням клітинного дихання й інших метаболічних і фі
зіологічних процесів у рослинах [Keromnes, Thouvenot, 1985; Martinez- 
Luis et al., 2005];

•  шкідливо впливає на організм тварин, зумовлюючи порушення функцій 
печінки, видільної, імунної та дихальної систем, спричиняючи дегене
рацію епітелію ниркових канальців і клітин лімфоїдних органів, дегене
ративні та некротичні зміни в печінці, інгібуючи проліферацію лімфо
цитів і процес фагоцитозу за участю макрофагів, а також проявляючи 
канцерогенні ефекти [Sorenson, Simpson, 1986; Komagata et al., 1996; 
Keblys et al., 2004; Stoev et al., 2004];

•  вибірково інгібує ріст деяких культивованих пухлинних клітин, зокре
ма фібробластів [Не et al., 2004].

Загалом, прийнято вважати, що у разі значного переважання активності 
щодо певних об’єктів (мікро- або макроорганізми) ці речовини можна вважати, 
відповідно, справжніми антибіотиками або справжніми токсинами. Якщо дію 
антибіотиків виявляють також і щодо рослин і тварин, то їх можна вважати ток- 
синами-антибіотиками.

Аналізуючи відомості з літературних джерел, серед отруйних речовин, які 
синтезують гриби, можна виділити кілька основних груп [Bennett, 1987; Мир- 
чинк, 1988; Howlett, 2006]:

•  м і к о т о к с и н и ( з  грец. mykes -  гриб, toxinon -  отрута) -  отруйні низько
молекулярні речовини, що продукуються мікроскопічними грибами, в м  
являють токсичні властивості щодо людини та хребетних тварин і діють» 
у відносно невеликих концентраціях. Найпоширенішими і найтоксичнш 
шіми мікотоксинами є афлатоксини, цитринін, ерґотоксин, фумонізимИ 
охратоксини, патулін, трихотецени, зеараленон. Мікотоксини найчастіші 
ше синтезують анаморфні гриби із родів фузаріум (Fusarium), аспергіл 
(Aspergillus), міротеціум (Myrothecium), стахіботрис (Stachvbotrys), тщЯ 
ходерма (Trichoderma), трихотеціум (Trichothecium), пеніцил {РеЩ^к 
him). Вони можуть спричиняти тяжкі захворювання людини і тварин (мЛ 
котоксикози), багато з яких смертельні. Мікотоксини, крім того, часаИ 
виявляють ще протимікробну, а іноді -  й фітотоксичну активність; Ж Щ

•  г р и б н і  о т р у т и  ( г р и б н і  т о к с и н и )  -  отрути грибів-макр^И 
цетів, які спричиняють отруєння людини і тварин, -  міцетизм. ВиДІлЯ 
ють протоплазматичні токсини, що спричиняють пошкодження 
(аматоксини, похідні ґіромітрину, ореланін і похідні), симптоммі^^^И
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ня з’являються через 6-10 год і пізніше; токсини, які діють на автономну 
нервову систему (коприн, мускарин), симптоми з’являються через 20 хв -  
2 год; токсини, що впливають на центральну нервову систему (мусцимол, 
псилоцибін, псилоцин), симптоми з’являються через 20 хв -  2 год; токси
ни, що діють на шлунково-кишковий тракт, симптоми з’являються через 
30 хв -  3 год, та інші;

•  с п е ц и ф і ч н і  ф і т о т о к с и н и  — сполуки, що шкідливо впливають 
лише на організм рослин, не виявляючи протимікробної дії. Вони синте
зуються переважно у клітинах фітопатогенних грибів. Специфічність їх 
полягає в тому, що вони пригнічують життєдіяльність лише певних видів 
і навіть сортів рослин, а висока фізіологічна активність проявляється вже 
в дуже низьких концентраціях (у межах десятих або й сотих частин мі
крограма на 1 мл) [Friesen et al., 2008; Manning et al., 2009; Oliver, So
lomon, 2010; Stergiopoulos et al., 2013]. Найбільша специфічність харак
терна для фітотоксинів білкової або пептичної структури, таких як ві
кторин -  хлорований циклічний пентапептид (рис. 1.1), який продукує 
гриб Bipolaris victoriae (= Cochliobolus victoriae) [Wolpert et al., 1985, 
2002; Mobius, Hertweck, 2009], АМ-токсини гриба Alternaria mali [Ueno 
et al., 1977; Rotondo et al., 2012], токсини грибів Pyrenophora tritici- 
repentis [Manning et al., 2009; Ciuffetti et al., 2010; Pandelova et al., 2012], 
Stagonospora nodorum [Friesen et al., 2007, 2008], Cladosporium fulvum 
(= Passalorafulva) [Rivas, Thomas, 2005; Wulff et al., 2009] та ін.;

•  т о к с и н и - а н т и б і о т и к и  -сполуки, токсичні для рослин і тварин, 
які проявляють ще й сильну антибіотичну дію. Мінімальні концентра
ції інгібувальної дії цих речовин виявляються в однакових межах ( 1
100 мкг/мл) і для рослин, і для мікроорганізмів;

•  а н т и б і о т и к и  -  сполуки, які згубно впливають на процеси життєді
яльності мікроорганізмів (актинобактерій та інших бактерій, грибів).

НО

Рис. 1.1. Структура вікторину, фітотоксину гриба Bipolaris victoriae [Mobius, Hertweck, 2009]

Характерно, що серед біологічно активних речовин, які синтезуються 
клітинах сапротрофних грибів, переважають токсини-антибіотики, токсичні

2 5



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

не лише до мікроорганізмів, але й до дрібних тварин (комахи, нематоди та ін.)
Вважають, що здатність до синтезу таких сполук забезпечує грибам переваги 
у боротьбі за живильний субстрат.

У грибів, патогенних щодо рослин, переважають високоспецифічні токси
ни -  фітотоксини, які дають їм можливість вести паразитичний спосіб життя 
[Bennett, Klich, 2003]. Слід, однак, зазначити, що цей термін також застосову
ють і до токсинів, які утворюють рослини [Graniti, 1972]

Фітотоксини, які утворюють гриби, можна поділити на групи залежно від 
характеру їхньої дії. Так, високомолекулярні фітотоксини білкової природи мо
жуть діяти як екзоферменти, спричиняючи деградацію вуглеводів клітинних 
стінок рослини-хазяїна [Oliva et al., 2010; Brown et al., 2011, 2012; Zheng et al., 
2013; Zhu et al., 2013]. Крім того, вони можуть зумовлювати закупорювання 
судин, що призводить до відмирання ділянок вегетативних органів рослин. 
Низькомолекулярні токсини з різною структурою (зокрема, фузарієва й альтер- 
нарієва кислоти) зумовлюють порушення життєво важливих процесів у рос
линних клітинах (фотосинтез, клітинне дихання, біосинтез первинних мета
болітів, мембранний транспорт) [Wright, 1951; Ballio, 1991; Bouizgame et al., 
2006; Mobius, Hertweck, 2009 Dong et al., 2012; Hassan et al., 2012].

Різні групи токсинів можуть утворюватись у клітинах фунтових грибів 
і виділятись у середовище, надаючи йому токсичних властивостей і зумовлюю
чи так званий токсикоз фунту [Билай, 1980; Мишустин, Емцев, 1987; Мирчишы 
1988; Weller et al., 2002; Zak et al., 2003; Giri et al., 2005]. Основну роль у цих 
процесах відіграють токсини сапротрофних грибів. Розвиток токсикозу фунту 
призводить до значного пригнічення росту рослин і зниження врожайності.

На сьогодні відома велика кількість грибних токсинів, які синтезують ма- 
кроміцети [Mitchel, 1980; Wieland, Faulstich, 1991; Karlson-Stiber, Persson, 2003; 
Arshadi et al., 2006; FDA/CFSAN, 2006; Moshnikova et al., 2013]. Щороку в різ
них країнах світу, в тому числі, в Україні, спостерігають значну кількість смер
тей внаслідок отруєння людей шапинковими грибами, що є серйозною медич
ною та екологічною проблемою [Stallard, Edes 1989; Литко, 2001; Saviuc, Flesch, 
2003; Saviuc, Flesch, 2003; Локай, 2003; Diaz, 2005a, b; Herman, Chykam, 2006].
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ГРИБИ ТА БАКТЕРІЇ

У різних середовищах життя (ґрунт, вода, наземно-повітряне середовище, 
живі організми) гриби в більшості випадків існують не ізольовано, а в асоціа
ціях -  складних угрупованнях, які складаються з різноманітних груп мікроор
ганізмів. У конкретних екологічних умовах між ними встановлюються певні 
взаємовідносини, характер яких залежить від фізіологічних особливостей і по
треб грибів та інших представників мікробіоти (серед них -  прокаріоти й еука- 
ріоти, автотрофи і гетеротрофи, одно- та багатоклітинні), які спільно живуть 
і розвиваються. Значною мірою це стосується ґрунту, де мікробне населення 
представлене широким спектром організмів (різні групи бактерій, інші гриби, 
водорості, найпростіші та ін.). Велика частка мікроорганізмів інтенсивно кон
центрується біля грибних гіфів, особливо влітку й восени. Будучи дуже актив
ними біохімічно, гриби діють у мікробоценозах як організми-едифікатори, 
створюючи навколо себе середовище, насичене продуктами метаболізму. Мі
целій грибів виділяє амінокислоти, білки, пептиди, сечовину, моносахариди, 
органічні кислоти, вітаміни, мінеральні сполуки та біологічно активні речови
ни, які діють як атрактанти, і, таким чином, залучає інші мікроорганізми.

Бактерії можуть розвиватися на грибних гіфах, використовуючи виділені 
з них метаболіти, істотно не впливаючи на клітини гриба, а можуть певним 
чином взаємодіяти з міцелієм. Наприклад, із міцелієм грибів роду Agaricus spp. 
пов’язана значна кількість бактерій Pseudomonas spp., яких вважають ключо
вим чинником в утворенні примордіїв під час росту гриба [Rainey, 1991].

У природному середовищі взаємодії між грибами та бактеріями здійсню
ються з різною інтенсивністю і за допомогою різних механізмів. Вони сприя
ють утворенню міжвидових асоціацій різного типу -  від простих скупчень, які 
базуються на фізичній адгезії, до біоплівок зі складною просторовою структу
рою, та лежать в основі формування тісних, а в багатьох випадках-обов’язкових 
симбіотичних відносин.

Взаємодія між грибами і бактеріями у ґрунті впливає на колообіг поживних 
речовин та їхню доставку до рослин [Boer et al., 2005]. Баланс між патогенними
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та непатогенними компонентами мікробних спільнот регулює розповсюджен
ня фунтових хвороб рослин, і різні антагоністичні мікроорганізми пригні
чують поширення цих хвороб унаслідок виробництва токсичних метаболітів 
[Weller et al., 2002; Boer et al., 2005].

Крім того, бактерії можуть доповнювати функціонування симбіотичних 
грибів у мікоризному симбіозі, який необхідний для отримання поживних ре
човин більшістю видів рослин у природних умовах [Artursson et al., 2006; 
Frey-Klett et al., 2005, 2007, 2011].

Взаємодії між фибами і бактеріями виникають і в асоціації з рослинами, 
зокрема, такі, що відбуваються в мікоризованому корені. Відомо, що мікориза 
(симбіоз між грибами і рослинами з метою отримання поживних речовин) час
то містить допоміжні непатогенні бактерії, які сприяють її формуванню. Зо
крема, утворенню мікоризи сприяє зв’язок між мікоризними грибами та бакте
ріями родів Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces, Paenibacillus, Burkholderia, які 
широко розповсюджені у фунтах [Poole et al., 2001; Aspray et al., 2006]. Отже, 
під час утворення мікоризи гриб взаємодіє не лише з корінням рослин, але і з 
певними видами бактерій. Взаємовідносини бактерій із грибом у цій фиком- 
понентній асоціації опосередковуються складними молекулярними процесами 
(впізнавання відповідного гриба-хазяїна, приєднання до його клітин і ріст на 
фибній поверхні).

Гриби та бактерії взаємодіють і в інших середовищах, включаючи організм 
тварин і людини, а також продукти харчування. Як відомо, зовнішня та вну- 
фішня поверхні тіла людини колонізовані грибами і бактеріями, і взаємодії 
між цими групами організмів надзвичайно важливі з точки зору охороі^И 
здоров’я [Wargo, Hogan 2006; Karkowska-Kuleta et al., 2009; Peleg et al., 2010; I 
Bukharin, Perunova, 2012].

Мікробні взаємодії у природному середовищі та в змішаних культурах 
буваються через різні механізми. Така взаємодія може бути прямою (н ап ц ^ | 
клад, через фізичний контакт) або опосередкованою (через сигнальні молеку
ли). Крім того, непряма взаємодія може відбуватися у разі зміни фізико-хім^Н 
них властивостей навколишнього середовища: зміни, індуковані одним 
мом, викликають відповідь з боку іншого штаму [Fredrickson, 1977; Bull,
1982]. Наслідки такої взаємодії на життєздатність штамів можуть б у т и ^ ^ ^ |  
тивними, нейтральними або негативними. Оцінка взаємного впливу м ік р о |^ ^ | 
нізмів під час їхнього спільного функціонування є ефективним способом 
сифікації взаємодій [Hugenholtz, 1986]. Загалом, екологічні стосунки 
кроорганізмами поділяють на п’ять основних класів -  аменсалізм, к с ^ ^ ^ ^ |  
ція, коменсалізм, паразитизм і мутуалізм [Boddy, Wimpenny, 1992; Griffin 
2004; Boer et al., 2005; Sieuwerts et al., 2008]. Однак склад мікробних a c o m ^ J  
і форми симбіотичних зв’язків, які визначилися у процесі еволюційного р< ^Н  
тку, можуть змінюватись унаслідок змін умов навколишнього середовиш ^^^^ 
ни у відносинах відбуваються також і в результаті переходу мікроб)в з ^ ^ ^ |  
стадії розвитку в іншу. ' “іМИМ
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Взаємозв’язки грибів із бактеріями та іншими компонентами мікробоце- 
нозів різноманітні й охоплюють і сприятливі для них форми взаємодії (асоціа
тивні, або симбіотичні у вузькому сенсі слова) й антагоністичні, або конку
рентні [Boer et al., 2005; Frey-Klett et al., 2011]. Специфічними формами асоці
ативних зв’язків, які формують гриби у складі мікробних угруповань, є синер
гізм і метабіоз [Bordeleau. Bartha, 1971; Schoenian et al., 2011]. Такі взаємодії 
простежуються між грибами та бактеріями в природних умовах «розкрадання 
лісової підстилки, тваринних решток, нафти тощо-), а також дід час виробничих 
процесів (виготовлення кисломолочних продуктів, вин, закваски у хлібопекар- 
стві. дозрівання сиру, квашення овочів та ін.) [Corsetti et al. 2001а,b; Romani 
et al., 2006; Sieuwerts et al., 2008; Tarkka et al., 2009; Bjorklof et al., 2009; Козу- 
баева, Конева, 2010; Frey-Klett, 2011].

Синергізм -  це один із типів мутуалістичних стосунків, за якого різні види 
організмів діють спільно для досягнення результату, який вони не можуть здо
бути окремо [Grover-Lacomia, Fong, 1999]. Синергізм широко розповсюджений 
серед мікроорганізмів. Синергічна дія цих організмів сприяє перебігу низки 
біохімічних процесів у середовищі грунту та в умовах спільного культивування.

Наприклад, спільне культивування дріжджів і молочнокислих бактерій 
призводить до швидшого перебігу реакції молочнокислого бродіння. Інший при
клад — це синергізм грибів роду Candida у мікробних асоціаціях під час бактері
альних, вірусних інфекцій та інших захворювань негрибкової етіології. В умовах 
надмірного застосування антибіотиків в організмі можуть створюватися мінні 
асоціації Candida зі стійкою або залежною від антибіотиків патогенною мікро
флорою. Іншим добре відомим прикладом синергізму є взаємодія між apovcicv- 
лярно-мікоризними грибами і бактеріями роду Rhizobitim [Xavier. Gertruda. 20С2]

У грибів синергізм проявляється й під час розщеплення таких субстратів, 
як целюлоза. Відомо, що деградація високовпорядкованої форми цього поліса
хариду здійснюється завдяки синергічній дії комплексу целюлолітичних фер
ментів, притаманних різним видам грибів. Виразний синергізм відзначається 
за будь-якої комбінації екзо- і ендоглюканаз Trichoderma koningii. Fusarium 
solani, Penicillium funiculosum. Однак синергізм між екзоглюканазами грибів та 
ендоглюканазами бактерій під час розщеплення целюлози (зокрема, у рубці 
жуйних тварин) не виявляється внаслідок істотних відмінностей целюлолітич- 
ної системи грибів і бактерій [Марьиновская, 2006].

Метабіоз, за визначенням, -  це одна із форм екологічної залежності, в якій 
один організм (або функціональна група організмів) вносить зміни в навколиш
нє середовище, необхідні для життя і росту іншого організму (або функціо
нальної групи організмів) [Waid, 1999]. у  випадку взаємовідносин між мікро
організмами метабіоз вважають такою формою взаємовідносин між цими орга
нізмами, коли одні з них у процесі росту створюють умови, сприятливі для 
росту інших мікроорганізмів [Frazier, 1967; Gram et al., 2002].

Типовим випадком метабіозу є взаємовідносини між бактерією Clostridium 
botulinum і деякими грибами (такими як Penicillium sp., Mycoderma sp.. Tricho- 
sporon sp., Cladosporium  sp.) у кислому середовищі. Останні здатні змінювати
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pH середовища від значень <4,6 до >4,6, що сприяє росту зазначених бактерій 
і продукції ботулінічного токсину [Tanner et al., 1940; Hubtanen et al., 1976].

Метабіоз спостерігають і у випадках, коли продукти життєдіяльності од
ного виду є джерелом живлення мікроорганізмів іншого виду. Таким чином 
відбувається послідовна зміна одних груп мікроорганізмів іншими на основі 
використання продуктів життєдіяльності попередніх груп. Таке явище відбува
ється, наприклад, у грунті під час поступового розкладання рослинних і тва
ринних решток за участю сапротрофних грибів і бактерій [Waid, 1999].

Вважають, що метабіотична асоціація, по суті, являє собою “послідовний 
синергізм”, за якого під час росту одного мікроорганізму створюються еколо
гічні умови, сприятливі для росту іншого мікроорганізму, а той, у свою чергу, 
може створити сприятливі умови для третього мікроорганізму, і так далі 
[Sperber, Doyle, 2009]. Типовим прикладом розширеного метабіозу є взаємодії 
між бактеріями і грибами в сирому молоці під час його зберігання. Відомо, що 
першими мікроорганізмами, які ростуть у сирому молоці, є бактерія Lactococcus 
lactis і деякі коліформні бактерії. Вони виробляють молочну кислоту, яка ство
рює сприятливі умови для лактобацил (Lactobacillus spp.), здатних рости в кис
лому середовищі. Коли внаслідок збільшення кислотності молока припиняєть
ся ріст лактобацил, починають рости дріжджі та цвілеві гриби, які здійснюють 
окиснення лактату, тим самим підвищуючи pH молока і сприяючи росту про
теолітичних бактерій [Frazier, 1967].

Метабіотичні зв’язки між грибами і бактеріями, що утворюються в хар
чових продуктах, здатні прискорювати їх псування [Sperber, Doyle, 2009] та 
спричиняти захворювання людини. Наприклад, під час зберігання томатів на
явність дріжджів Geotrichum candidum, які виявляють протеолітичну актив- ! 
ність і підвищують pH середовища, покращує умови для росту бактерій роду ; 
Salmonella [Wade et al., 2003].

2.1. АСОЦІАТИВНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ГРИБІВ 
З БАКТЕРІЯМИ

2.1.1. Асоціація грибів із нітрогенфіксувадьними бактеріями

Серед асоціативних взаємин, які гриби формують із іншими м ікрооргі^Н  
мами, важливе значення мають мутуалістичні взаємозв'язки з нітрогенфіЯ^И 
вальними бактеріями (діазотрофами). Відомо, що гриби як еукаріотні оргайИ  
ми нездатні засвоювати молекулярний Нітроген, оскільки не містять генів^^В 
визначають структуру ключового ферменту цього процесу -  нітрогенази [ J l ^ |  
singhearachchi, Seneviratne, 2004]. Однак багато грибів у природних умовах піч 
ребувають в асоціаціях із бактеріями, які проявляють нітрогенфіксувальї^^И 
тивність. Такі асоціації можуть формуватися й за умов in vitro.

Можна навести різні приклади взаємодії грибів із бактеріями-діазотро4І^^| 
хоча наукові докази щодо цього явища отримані головним чином упродіИ  
останніх десятиріч. У раніше опублікованих роботах автори іноді робили
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кові висновки щодо нітрогенфіксу вальної активності окремих видів грибів. Так, 
у наукових джерелах 1970-х років наявні повідомлення щодо здатності деяких 
грибів (наприклад, роду Pleurotus) до фіксації молекулярного Нітрогену [Gin- 
terova, Maxianova 1975; Rangaswami et al., 1975], проте нині відомо, що це зумов
люється формуванням асоціацій гриба з нітрогенфіксувальними бактеріями 
[Jayasinghearachchi, Seneviratne, 2004]. Імовірно, в таких асоціаціях відбувається 
надходження до гриба нітрогеновмісних сполук, синтезованих у клітинах бакте
рій. Крім того, бактерії впливають на пооцеси розвитку гриба, сприяють форму
ванню репродуктивних структур (зокрема, Pseudomonas fluorescens, іазотроф, 
виділений з поверхні Pleurotus ostreatus, стимулює утворення примордіїв і при
скорює розвиток базидіоми) [Cho et al., 2003]. У свою чергу, бактерії, формуючи 
плівку на гіфах гриба, живляться речовинами, які виділяються з клітин міцелію.

Такі ефекти можна спостерігати і в лабораторних умовах. Так, нітроген- 
фіксувальні бактерії Bradyrhizobium elkanii та В. japonicum успішно колонізу
ють міцелій грибів-мікроміцетів Aspergillus spp., Penicillium spp., Mucor spp.; 
діазотроф Azorhizobium caulinodans колонізує гіфи представників родів Peni
cillium і Mucor, формуючи біоплівку [Seneviratne, Jayasinghearachchi, 2003]. 
Після культивування міцеліальної маси Pleurotus ostreatus (відділ Basidiomy- 
cota), інокульованої діазотрофною бактерією Bradyrhizobium elkanii, також ви
явлено інтенсивну колонізацію міцелію гриба з утворенням мікробної біоплів- 
ки [Jayasinghearachchi, Seneviratne, 2004].

Під час досліджень взаємодії міцелію різних видів грунтових грибів (Asper
gillus, Mucor, Penicillium) з діазотрофами Bradyrhizobium japonicum та В. elkanii 
в лабораторних умовах установлено, що інтенсивна колонізація грибних гіф 
з утворенням мікробної біоплівки відбувається після 5-добового періоду культи
вування міцелію грибів досліджуваних видів у присутності бактерій (фото 2 .1). 
Такий стан підтримується впродовж 18-ти діб експерименту, після чого струк
тура біоплівки порушується з вивільненням окремих бактеріальних клітин, 
кластерів клітин і фрагментів міцелію в середовище [Seneviratne. Jayasinghea
rachchi, 2003].

Установлено, що нітрогенфіксувальна активність бактерій в асоціації 
з грибами зростає порівняно з чистими культурами прокаріотів. Особливо по
мітне збільшення діазотрофної активності бактерій у разі їхнього росту в складі 
мікробних біоплівок із використанням целюлози як джерела енергії (табл. 2 .1). 
З наведених у таблиці даних видно, що здатність бактерій до фіксації Нітрогену 
в асоціаціях із певними видами грибів у кілька разів вища, ніж у чистій культу
рі, за умов використання целюлози як енергетичного субстрату.

Вважають, що однією з причин посилення діазотрофної активності бакте
рій в асоціаціях із грибами є целюлозолітична активність грибів, унаслідок 
якої відбувається постачання бактерій доступним енергетичним матеріалом. 
Крім того, завдяки інтенсивному використанню молекул Оксигену в клітинах 
грибів під час розкладання целюлози відбувається зменшення окиснювально- 
відновного потенціалу середовища, що також сприяє процесові фіксації моле
кулярного Нітрогену.
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а  к  . Таблиця 2.1
а к т и в н і с т ь  бактерій щодо фіксації молекулярного Нітрогену в умовах асоціації
  з грибами [Мирчинк, 1988]

♦иди грибів в асоціації 
з нітрогенфіксувальними 

бактеоіями

Діазотрофна актиі 
10"3 мг Nl.xl 

у складі асоціації 
з грибами

зність бактерій,
0 мл/год > 

у числи 
фіьтурі

целюлознк і а

в асоціації з бактеріями. 
% від контролю

РепісіІІІит vulpinum 19,9 3,4 10
Penicillium dierckxii 22,6 13,5 10-20
Trichoderma hamatum 45,8 12,6 30-40
Trichoderma harzianum 
Trichoderma koningii 87,2 29,7 30-35

Penicillium cyclopium 
Trichoderma koningii 37,2 10,3 25-30

Aspergillus niger 
Trichoderma koningii 39,8 18,5 20-35

Trichoderma 
pseudokoningii 
Penicillium chrysogenum

74,5 33,4 25-60

Відповідно, під час взаємодії з бактеріями-діазотрофами гриби можуть по
повнювати дефіцит Нітрогену за рахунок свого бактеріального партнера. У табл. 
2.2 показано результати досліджень вмісту цього елемента в клітинах Pleurotus 
ostreatus в умовах формування на грибних гіфах біоплівки бактерії Bradyrhizo
bium elkanii [Jayasinghearachchi, Seneviratne, 2004].

Таблиця 2.2
Суха маса міцелію та вміст Нітрогену в клітинах гриба Pleurotus ostreatus 

в умовах культивування за присутності або відсутності бактерії 
Bradyrhizobium elkanii в середовищі [Jayasinghearachchi, Seneviratne, 2004] і

Умови культивування Суха маса міцелію, г
---------------------—щ

Вм'ст Нітрогену, %

Контроль (відсутність бактерії) 0,186±0,008 0,458±0,014

Наявність біоплівки бактерії 
Bradyrhizobium elkanii 0,095±0,009* 1,131 ±0,017*

Примітка. * -  вірогідність різниць порівняно з контролем (р<0,05)

2.1.2. Взаємодія мікоризних грибів із бактеріями

Функціонування бактерій у зоні м ікооизосф ери. Важливою екологіч
ною нішею, в якій відбуваються взаємодії між грибами та іншими м ік р о 4 ^ | 
нізмами, є зона мікоризованого коріння рослин. Крім безпосередніх партнер 
мікоризи -  рослини та мікоризного гриба, у ній функціоную ть і інші 
(міцеліальні й одноклітинні), бактерії, найпростіші та інші ґрунтові 
ми, які перебувають під впливом кореня рослини-едифікатора. ЕкологічтйД^И 
ємини, які формуються в цій зоні, мають важливе значення і у житті p d | ^ ^ |
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і у функціонуванні безпосередньо та опосередковано пов’язаної з нею мікро- 
біоти грунту. Як відомо, в симбіотичних асоціаціях із грибами росте більшість 
рослин з наземних екосистем. Є різні види мікоризного симбіозу із яких найпо
ширенішою є ендомікориза (арбускулярна мікориза), що формується облігатно 
зі симбіотичними грибами відділу Glomeromycota [Helgason, Fitter, 2005]. Ко
лонізація коренів рослин ендомікоризними грибами досягається за допомогою 
спор і міцелію, який походить від інфікованого грибом коріння. На відміну від 
ендомікоризного симбіозу, в симбіозі з ектомікоризними грибами живе значно 
менша кількість рослин. Однак в екосистемах помірної зони та бореальних 
екосистемах ектомікоризними грибами колонізовано понад 90% коріння дерев 
[Aspray et al., 2006]. Ектомікоризний симбіоз утворюють тисячі видів грибів, 
які належать до відділів Basidiomycota і Ascomycota. Спори ектомікоризних 
грибів проростають і колонізують бічні корені першого, другого та подальших 
порядків. Міцелій гриба утворює мантію, яка охоплює корінь. Позакореневі гіфи 
арбускулярно-мікоризних і ектомікоризних грибів поширюються у грунті, при
чому рівень їхнього розповсюдження та, відповідно, вплив на ризосферу зале
жить від виду гриба. Наприклад, довжина позакореневих гіф грибів Glomus sp. 
і Acaulospora sp. становить 1-2 м/см3, а представників родів Gigaspora та Scu- 
lellospora -  від 6 до 9 м/см3 [Hart, Reader, 2002].

Мікоризні гриби за біомасою є найбільшою групою грибів ґрунту. Міцелій 
ектомікоризних і арбускулярно-мікоризних грибів являє собою основний шлях, 
яким Карбон надходить у грунт, і ділянка, яка оточує мікоризоване коріння, 
є іншим у хімічному та біотичному аспектах середовищем, ніж позбавлені мі
коризи компартменти грунту [Grayston et al., 1997]. Для означення цієї ділянки 
ґрунту, тобто зони впливу мікоризи (асоціації гриб-корінь), запропоновано тер
мін “мікоризосфера” [Oswald, Ferchau, 1968]. Фактично, мікоризосфера скла
дається з двох компонентів. Одним із них є ризосфера, тонкий шар грунту, який 
оточує корінь і перебуває під спільним та прямим впливом кореня, кореневих 
волосків і гіф мікоризних грибів, прилеглих до кореня (див. підрозділ 2.2). Дру
гий компонент -  так звана гіфосфера, яка безпосередньо не залежить від коре
ня. Гіфосфера -  це ділянка взаємодій міцелію мікоризних грибів із грунтом 
[Marschner, 1995]. У ній частинки грунту більшою або меншою мірою прони
зані гіфами, загальна довжина яких може становити від 8 до 20 км гіф на 1 л 
ґрунту [Schreiner et al., 1997]. Відповідно, мікробна спільнота в мікоризосфері 
інша, ніж та, що є в загальній масі грунту за межами ризосфери і гіфосфери. 
Вона включає бактерії та інші мікроорганізми, які взаємодіють різними спосо
бами з рослинними і грибними симбіонтами, спричиняючи щодо них різні 
ефекти — і позитивні, і негативні. Водночас мікориза може по-різному впливати 
на кількість бактеріальних клітин і склад мікробних угруповань у ділянках ри
зосфери та гіфосфери.

До недавнього часу дослідження взаємодій між організмами в мікоризо
сфері часто обмежувалися вивченням впливу популяцій мікроорганізмів, ко
рисних для рослини, таких як: грунтові Nj-фіксувальні бактерії; ризобактерії,
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які сприяють росту рослин (PGPR, plant growth promoting rhizobacteria); фс*.. 
фат-солюбілізуючі та деякі інші бактерії. Відносини між природними угрупо
ваннями грунтових бактерій і мікоризними грибами отримували значно мен
ше уваги. Однак нині такі взаємодії інтенсивно вивчають, адже відомо, що під 
впливом різних комбінацій “мікоризний гриб-рослина” у мікоризосфері мо
жуть приживатися різні популяції бактерій. Мікоризні гриби, вступаючи 
у симбіоз із рослиною, впливають на кількість і склад кореневих виділень, і 
відповідно, поживних речовин для живлення грунтових мікроорганізмів. Так, 
колонізація коріння арбускулярно-мікоризними грибами зменшує кількість 
кореневих ексудатів, впливаючи на асоційовану з коренем і ризосферну мі- 
кробіоту [Jones et al. 2004].

Контроль мікоризних грибів над складом і кількістю кореневих виділень, 
а в подальшому -  їхня конкуренція з бактеріями за джерела Карбону, які міс
тяться в кореневих ексудатах, може визначати розмір і склад бактеріального 
населення в ризосфері. Водночас у гіфосфері ексудати міцелію і сам міцелій 
мікоризних грибів -  це важливе джерело Карбону для інших компонентів мі- 
кробіоти [Andrade et al., 1997]. Наявність динамічних взаємодій і різнобічних 
зв’язків між мікроорганізмами в зоні мікоризосфери, безперечно, впливає і на 
функціонування мікоризи та стійкість рослини до стресів і хвороб.

Бактерії, які сприяють мікоризації. Детальні дослідження взаємодій між 
мікоризними грибами та іншими компонентами мікробіоти в мікоризосфері роз
почалися наприкінці XX ст., коли було установлено, що певні види бактерій, які 
заселяють мікоризосферу, сприяють формуванню і функціонуванню мікоризи 
[Rainey, 1991; Garbaye 1994; Frey et al. 1997; Timonen et al. 1998; Bedini et al. 
1999]. У зв’язку з цим вони отримали назву “бактерії, що сприяють мікоризації” 
(БСМ), або “бактерії -  помічники мікоризації” (mycorrhization helper bacteri® 
[Garbaye, 1994]. Про наявність таких бактерій і їхній сприятливий вплив на ар-1 
бускулярну мікоризу вперше зазначено в роботі Барбари Моссе (1962), яка уста- ] 
новила, що гіфи гриба Endogone sp. не можуть формувати апресорії та проника- ; 
ти в коріння рослин за відсутності бактерій роду Pseudomonas [Mosse, 1961И 
Інші дослідники також спостерігали зв’язки між бактеріями та грибами, зд атн в  
ми формувати мікоризу. Показано, що з ектомікоризних грибів лише п р ед с^И  
ники відділу Basidiomycota здатні позитивно взаємодіяти з БСМ, хоча о д и іїв  
представників відділу Ascomycota -  Tuber melanosporum також зазнає сприятли
вого впливу грунтових псевдомонад (Pseudomonas spp.), які захищають іфиб^ Д  
конкурентів у зоні мікоризосфери [Mamoun, Olivier, 1992; Gazzanelli et al. l^ ^ H  

Згідно зі сучасними положеннями, серед зазначених бактерій в и д іл ^ И  
дві групи: бакгерїї-помічники, які стимулюють процес утворення м ік о (^ Н  
і ті, що позитивно взаємодіють з функціонуючою мікоризою [F re y -K le tt^ B  
2007]. Концепція БСМ має загальний характер і не залежить від типу 
ного симбіозу. На сьогоднішній день зареєстровано багато видів бактерій 
них сприяти арбускулярному й екгомікоризному симбіозам (табл. 2 .3) [ І о Ь Л  
son et al., 2004; Artursson et al., 2006]. Ці корисні мікоризні асоціанти
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до рідних таксономічних ipvn і охоплюють грам-негативні протеооакгепії (Agro
bacterium. Azospirillttm. Azotobaetcr. Burkholdmia, Bradyrhizobium, Enterobacter, 
Pseudomonas. Klebsiella, Rhizobium). фам-негативні бактерії, що належать до 
типу Firmicutes (Bacillus, Brrvibacillus, Paen і bacillus) і грам-позитивні актино- 
(хіктсрн {Rhodococcus. Stivptomvces, Arthmbacter) [Frey-Klett et al., 2007]. Вони 
проявляють рідну специфічність щодо мікоризних ірибів, із якими взаємодіють. 
Наприклад Pseudomonas топіеіііі стимулюк радіальний ріст міцелію Pisolithus 
sp але не впливає на ріст Scleroderma diciyosporum і Seleroderma verrucosum 
(роди Pisolithus і Scleroderma належать до однієї родини -  Sclerodermataceae) 
[Duponnois. Plcnchette, 2003]. Такі ефекти можуть відіфаватн ключову роль 
у формуванні складу уфуповань і функціонуванні мікоризних фибів. Бактерії, 
що сприяють мікоризації, можна 'застосовувати і для поліпшення функцій кон
кретних мікоризних інокулюмів у лісових розсадниках [Aspray et al., 2006].

Що стосується рослнн-партнепів мікоризних грибів, то на сьогодні у до
слідженнях. спрямованих на вивчення ефектів БСМ, використано багато тра
в'яних і деревних рослин, головним чином, в екосистемах помірної, а в деяких 
випадках - тропічної зони (табл. 2.3).

Щоб зрозуміти механізми впливу бактерій, у тому числі роль бактеріаль
них метаболітів у підвищенні рівня утворення та функціонуванні мікоризи, 
в сучасних дослідженнях проводять комплексне вивчення взаємодій у триком
понентній системі рослнна-гриб-бактерії. Зокрема, проводили дослідження 
впливу деяких штамів бактерій у природних і модельованих симбіотичних сис
темах Pseudotsuga menziesii -  Laecaria bicolor [Frey-Klett et al., 1999], Pinus s\’l- 
wstris -  Lactarius rufus [Poole et al., 2001: Aspray et al., 2006], Pinus sylvestris -  
Suillus luteus [Bending et al., 2002], Acacia holosericea -  Pisolithus albus [Founoune 
et al.. 2002a], Pinus radiata -  Rhizopogon luteolus [Garbaye. Bowen, 1989] та ін
ших. У модельних дослідженнях установлено такі ефекти оактерій у системах 
рослнна-фиб. як стимуляція процесів утворення мікоризних коренів 1-го і 2-го 
порядків, активація інфікування коріння та збільшення рівня колонізації міко
ризними грибами. Разом із тим. установлено, що разом із БСП у мікоризосфері 
функціонують бактерії, які. навпаки, здатні пригнічувати утвооення мікориз
ного симбіозу (як це показано в системі Pseudotsuga menziesii -  Laccaria bico
lor) [Frey-Klett et al. 2005].

Локалізац ія  бактерій, які споияю ть м ікоризації. Значне зацікавлення ви
кликає проблема локалізації бактерій, які сприяють мікоризації, тобто можли
вість існування специфічної мікроніші в зоні мікоризосферн для їхньої діяль
ності. Аналіз колонізації бактеріями мікоризного коріння в лісових грунтах та 
модельованих мікоризних системах показав, що бактеріальні клітини локалізу
ються в різних компартментах -  і на поверхні кореня, і в гіфовій мантії є к т о м і-  

коризного кореня [Garbaye 1°94], на плодових тілах ектомікоризних фибів 
і спорах ендомікорнзннх фибів а також усередині клітин гіф фибів, які насе
ляють мікоризний корінь [Bertaux et al., 2003]. Тим не менше, зв'язок між лока
лізацією бактерій та їхньою функціональною активністю щодо процесу міко
ризації вивчений недостатньо. Так, багато бактерій пов’язано з плодовим тілом
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тэблиця2 З
Вплив бактерій на процес мікоризації у системах мікоризний гриб -  рослина

[Frey-Klett et al., 2007]

Мікоризний гриб Бактерії Рослина-хазяїн Сприятливий ефект ЩО^Г 
мікоризи

Ектомікоризні гпиби

Amanita muscaria, 
Suillus bovinus Streptomyces Picea abies, 

Pinus sylvestris

Збільшення рівня утворення 
мікоризних коренів 2-го 
порядку в 1,2-1,7 разу

Hebeloma
crvstuliniforme

Неідентифіковані 
ізоляти бактерій Fagus sylvatica Активація інфікування 

кореня грибом у 1,3-1,7 разу

Laccana bicolor/ 
laccata

Pseudomonas 
fluorescens, 
Pseudomonas sp., 
Bacillus sp.

Pseudotsuga
menziesii

Активація інфікування 
кореня ектомікоризним 
грибом у 1,2-1,4 разу

Laccana fratema, 
Laccana laccata

Bacillus sp., 
Pseudomonas sp.

Eucalyptus
diversicolor

Активація інфікування 
кореня грибом у 1,8-3,9 разу

Lactarius rufus
Paenibacillus sp., 
Burkholderia sp.

Pinus
sylvestris

Активація інфікування 
кореня грибом у 1,9-2,4 разу

Pisolithus albus

Pseudomonas
monteilii,
Pseudomonas
resinovorans

Acacia
holosericea

Активація інфікування 
кореня фибом у 2 2 разу

Pisolithus sp. Pseudomonas
fluorescens

Acacia
holosericea

Активація інфікування 
кореня грибом у 1,7-2,3 разу

Rhizopogon
luteolus

Неідентифіковані 
ізоляти бактерій Pinus radiata

Активація інфікування 
кореня фибом у 1,2-2,3 разу

Rhizopogon 
vinicolor, 
Laccaria laccata

Arthrobacter sp. Pinus sylvestris
Активація інфікування 
кореня фибом у 1,2-1,3 разу

Різні види 
Scleroderma 
і Pisolithus

Pseudomonas
monteilii

Різні види 
Acacia

Активація інфікування 
кореня фибом у 1,4-2,8 разу

Suillus luteus Bacillus Pinus sylvestris
Збільшення рівня утвореч^І 
мікоризних коренів 1-го 
порядку в 2,1 разу

Арбускулярно-мікоризні гриби _Л

Endogone sp. Pseudomonas sp.
Trifolium spp., 
Cucumis sativus. 
Allium сера

Значне збільшення кількос% 
рослин, інфікованих ф ибсЛ

Funneliformis
mosseae Paenibacillus sp. Sorghum bicolor Збільшення колонізації 

коріння фибом у 1.3 разу
Funneliformis
mosseae Pseudomonas sp. Solanum

lycopersicum
Збільшення колонізації 
коріння грибом у 1.6 раз£ ^

Funneliformis
mosseae

Bradyrrhizobium
japonicum Glycine max Збільшення колонізації 

корінн грибом v 4.5 разу_>
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Funneliformis
mosseae

Pseudomonas
fluorescens

Solanum
lycopersicum

Збільшення колонізації 
коріння грибом у 1,2 разу

Funneliformis
mosseae Brevibacillus sp. Trifolium

pratense
Збільшення колонізації 
коріння грибом у 1,4-17,5 разу

Glomus
deserticola

Klebsiella
pneumoniae,
Achromobacter
denitrificans

Uniola
paniculata

Збільшення колонізації 
коріння грибом у 1,4 разу

Glomus
fistulosum

Pseudomonas
putida

Zea mays,
Solanum
tuberosum

Збільшення колонізації 
коріння грибом у 1,6 разу

Rhizophagus
clarus Klebsiella sp. Ipomoea batatas

Збільшення колонізації 
коріння грибом у 1,4-1,6 разу

Rhizophagus
fasciculatus

Azotobacter
chroococcum

Solanum
lycopersicum

Збільшення інфікування 
коріння грибом у 1,2 разу

Rhizophagus 
fasciculatus, 
Funneliformis 
mosseae

Sinorhizobium
meliloti Medicago sativa

Збільшення колонізації 
коріння грибом у 1,3-1,5 разу

Rhizophagus
fasciculatus,
Funneliformis
mosseae,
Funneliformis
caledonium

Bacillus
coagulans

Morns alba, 
Carica papaya

Збільшення колонізації 
коріння грибом у 1,4-1,9 разу

Rhizophagus
intraradices

Bacillus subtilis, 
Enterobacter sp. Allium сера

Збільшення колонізації 
коріння грибом у 1,1-1,3 разу

Rhizophagus
intraradices

Pseudomonas
monteilii Acacia

Збільшення колонізації 
коріння грибом у 3,8 разу

Rhizophagus
intraradices

Rhizobium Anthyllis
cytisoides

Збільшення колонізації 
коріння грибом у 1,4 разу

Rhizophagus
intraradices

Agrobacterium
rhizogenes,
Pseudomonas
fluorescens,
Rhizobium
leguminosarum

Hordeum
vulgare,
Triticum
aestivum

Збільшення колонізації 
коріння грибом у 2-3 рази

Rhizophagus
intraradices

Streptomyces
coelicolor

Sorghum
Збільшення частоти 
й інтенсивності колонізації 
коріння грибом

Funneliformis
mosseae,
Rhizophagus
intraradices

Paenibacillus
brasilensis Trifolium

Значне збільшення 
колонізації коріння грибом

Різні арбускулярно- 
мікоризні гриби

Pseudomonas
putida

Trifolium
Збільшення колонізації 
коріння грибами
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ектомікоризного гриба Cantharellus cibarius (лисичка справжня), з яким асоці
йовані, головним чином, представники Pseudomonas spp. Вміст Pseudomonas
fluorescens у пробах грунту поблизу плодового тіла С. cibarius становить лище 
12%, тоді як у плодовому тілі частка цих бактерій становить майже 80% Вщ 
загального вмісту мікробіоти, хоча їхнє функціональне значення там не з’ясо
ване [Rangel-Castro et al., 2002].

Невідомо, чи для прояву стимуляційних ефектів необхідний безпосередній 
контакт бактерій із партнерами симбіотичної асоціації, оскільки бактерії здатні 
впливати на інші мікроорганізми, у тому числі гриби, виділяючи в середовище 
леткі сполуки й інші вторинні метаболіти. Наприклад, бактерії, які сприяють 
мікоризації, виділені з ризосфери та ризобіальних бульбочок, тобто середовищ, 
які безпосередньо не пов’язані з міцелієм грибів. З мікоризосфери виділені 
флуоресцентні псевдомонади (P. fluorescens), які позитивно впливають на екто- 
мікоризний симбіоз Acacia holosericea -  Pisolithus sp. [Founoune et al., 2002b],

Хоча тісні зв’язки з мікоризними грибами не можуть вважатися правилом 
для всіх БСМ, вивчених досі, привертає увагу формування біоплівок між клі
тинами мікоризних грибів і клітинами штамів БСМ, які походять із гіфосфери 
мікоризних грибів. Показано, що бактерії P. fluorescens приєднуються до гіф 
різних ектомікоризних грибів і здатні розвивати подібні до біоплівки структу
ри на гіфах гриба Laccaria bicolor в умовах in vitro (фото 4.2) [Frey-Klett et al., 
2007]. Згідно з гіпотезою, після інокуляції БСП у мікоризосферу вони концен
труються в таких цільових нішах, як клітинні стінки гриба [Frey-Klett et al.,
1999]. У наукових джерелах наявні й інші повідомлення про колонізацію бак
теріями гіф ендомікоризних грибів [Toljander et al., 2006] і утворення біоплівки 
на ектомікоризних гіфах [Nurmiaho-Lassila et al., 1997; Sarand et al., 1998]. O*- 
нак чи розвиток біоплівки БСП на гіфах гриба необхідний для прояву їхнього 
стимулювального ефекту, остаточно не з ’ясовано.

Крім бактерій, які утворюють біоплівку на поверхні грибних гіфів, відомі 
деякі штами так званих ендобактерій, які можуть колонізувати грибні гіфи вну
трішньоклітинно. Нині наявність ендобактерій установлена у деяких видів ар- 
бускулярно-мікоризних грибів і у гриба Geosiphon pyriforme [Schiissler et 4 J  
1994; Perotto, Bonfante, 1997]. Ендобактерії виявлені і в клітинах інших грибів 
а саме: фітопатогенів із роду Rhizopus [Partida-Martinez, Hertweck, 2005], е к в |  
мікоризного гриба Laccaria bicolor [Bertaux et al., 2003, 2005], гриба, який ІШ 
мовлює розвиток білої гнилизни -  Pleurotus ostreatus [Frey-Klett et al.,
У наукових джерелах наявні докази того, що деякі з бактерій, які внутрішній 
клітинно колонізують арбускулярно-мікоризні й ектомікоризні Гриби, К О |^Я  
для своїх хазяїв. Зокрема, показано, що представник (3-протеобакте]|^^^^^| 
ний Candidatus Glomeribacter gigasporarum, міститься всередині спор арбу^И 
лярно-мікоризного гриба Gigaspora margarita і передається з покоління в 
коління. Відсутність бактерії негативно впливає на процес п р еси м б іо ти вН  
росту гриба (видовження гіф і галуження під впливом кореневих виділв^^^Я  
свідчить, що Са. Glomeribacter gigasporarum відіграє важливу роль у ро4^ В  
мікоризного гриба-хазяїна [Lumini et al., 2007].
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Механізми сприятливого впливу бактерій на процес мікоризації. Запро
поновано низку механізмів, за допомогою яких бактерії можуть сприяти про
цесові утворення і функціонування мікоризи [Garbaye, 1994; Frey-Klett et al., 
2007]. До можливих механізмів стимуляції цього процесу належать:

•  підвищення сприйнятливості кореня до інфікування мікоризним грибом;
•  прискорення процесу проростання спор і стимуляція росту грибів під 

час пресимбіотичної стадії розвитку;
•  прискорення процесу взаємного впізнавання кореня і гриба та збіль

шення кількості контактів гриб -  корінь;
•  посилення процесу колонізації кореня міцелієм мікоризного гриба;
•  зменшення впливу несприятливих умов навколишнього середовища на 

міцелій мікоризних грибів.
Нижче схематично зображено й охарактеризовано роль бактерій у взаємо

діях кореня і гриба в мікоризосфері під час утворення та функціонування екто- 
мікоризного симбіозу (рис. 2.1). Що стосується з’ясування зазначених гіпоте
тичних механізмів цих взаємодій, то більшість досліджень, проведених на сьо
годні, зосереджена на вивченні впливу бактерій на процес пресимбіотичного 
росту мікоризних грибів. Такі експерименти базуються, головним чином, на 
спільному культивуванні бактерій і грибів на середовищах із малим вмістом 
поживних речовин. Зокрема, показано, що грунтові бактерії, які під час культи
вування стимулюють ріст грибів Hebeloma crustuliniforme та Paxillus involutus, 
продукують деякі органічні кислоти (лимонна, яблучна), які можуть слугувати 
субстратом для живлення грибів [Duponnois, Garbaye, 1990].

Крім стимуляції росту гриба внаслідок продукування карбоновмісних суб
стратів, бактерії можуть брати участь у детоксикації синтезованих за участю 
гриба токсичних метаболітів. Наприклад, гриб Paxillus involutus виділяє в се
редовище поліфеноли, які шкідливо впливають на його ріст, але деякі бактерії 
можуть метаболізувати ці токсичні для гриба сполуки [Duponnois, Garbaye, 
1990]. Разом із тим, процеси проростання спор і росту міцелію мікоризних гри
бів можуть активуватися за рахунок виділення з клітин бактерій чинників рос
ту або через інгібування бактеріями мікроорганізмів-конкурентів і антагоніс
тів. Однак такі ефекти не можна вважати визначальними у стимуляції утворен
ня мікоризи у природному середовищі, оскільки збільшення інтенсивності 
росту грибів за наявності бактерій не завжди приводить до стимуляції процесів 
утворення мікоризи [Bending et al., 2002].

У низці досліджень показано, що у взаємодіях між бактеріями і мікоризни
ми грибами важливу роль відіграє трегалоза -  дисахарид, який синтезується 
у клітинах багатьох грибів і може виділятись у середовище в складі ексудатів 
міцелію. Вважають, що трегалоза є одним із чинників, які визначають склад 
бактеріальних спільнот у мікоризосфері коріння дерев у лісових розсадниках 
і на плантаціях [Izumi et al., 2006; Uroz et al., 2007]. У дослідженнях in vitro по
казано, що цей дисахарид певним чином опосередковує стимулювальний вплив 
бактерії Pseudomonas monteilii на ріст ектомікоризного гриба Pisolithus albus:
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Рис. 2.1. Схематичне зображення взаємодій кореня, гриба і бактерій в ектомікоризосфері під час ■  
утворення симбіозу (А) та у процесі функціонування мікоризної асоціації (Б) (суцільними щ  
стрілками позначено специфічні допоміжні функції бактерій) [Frey-Klett et al., 2007]: j

A\ (1) бактерії поліпшують якість ґрунту, що сприяє функціонуванню гриба, (2) б о т ^ ^ Н  
підвищують сприйнятливість кореня до гриба, (3) бактерії впливають на вп ізнавании^^И  
бом кореня і встановлення симбіозу, (4) бактерії сприяють проростанню пропагуй грм^Н 
і росту міцелію, (5) гриб впливає на склад бактеріальних популяцій у ризосфері, (6) ґрунт, 
підтримує ріст грибів на пресимбіотичній стадії розвитку, (7) ґрунт визначає с п р и й н ^ ^ И  
вість кореня до гриба, (8) корінь впливає на склад бактеріальних популяцій у р и з о в ^ І^Н  
Б: (1) бактерії сприяють мобілізації з ґрунту мінеральних і органічних речовин та 
кації ектомікоризосферного ґрунту видаленням або руйнуванням антагоністичнмЩ ^^И  
болітів і ксенобіотиків, (2) бактерії впливають на будову кореня, виділяючи ч и н н и ^ ^ ^ Н  
і захищаючи рослину від патогенів, (3) бактерії поліпшують живлення гриба 
постачаючи Нітроген у разі діазотрофів) і прискорюють ріст міцелію, виділяючи 
росту, (4) грибні ексудати слугують джерелом поживних речовин для б а к г е р і І ^ ^ ^ ^ І  
мобілізує з ґрунту мінеральні та органічні речовини, (6) ґрунт забезпечує р о с л і ^ ^ ^ ^ |  
і розчиненими поживними речовинами, (7) корінь сприяє мобілізації з ґрунту 
речовин, (8) гриб переносить воду і мінеральні речовини до коріння та з а х и и у М ^ ^ ^ В  
від патогенних мікроорганізмів, (9) кор нь забезпечує гриб продуктами ф о т о с і^ ^ ^ ^ ^ Н  
нізми 8 і 9 специфічні для симбіотичних мікоризних взаємодій) ті
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додавання трегалози до середовища спільного культивування гриба і бактерії 
зумовлювало значну активацію росту гриба, а додавання інших органічних 
сполук не приводило до такого ефекту [Duponnois, Kisa, 2006].

Нещодавно відзначено, що трегалоза є хемоатрактантом для бактерій 
Pseudomonas fluorescens, які формують біоплівку, і такий самий ефект проявляє 
міцелій Laccaria bicolor, який накопичує трегалозу в клітинах гіфів [Frey-Klett 
et al., 2007]. Отже, можна припустити, що грибні метаболіти, такі як трегалоза, 
виділяючись із клітин міцелію, можуть сприяти колонізації гіфів і утворенню 
на них біоплівки бактерій, що сприяють мікоризації. Проте щодо інших кон
кретних метаболітів, які опосередковують ефекти БСМ, відомо дуже мало.

Вплив м ікоризних грибів на функціонування бактерій. Іншою важли
вою проблемою є вивчення впливу мікоризних грибів на функціонування по
пуляцій БСМ. Цей аспект також досліджений мало, оскільки більшість робіт із 
БСМ присвячена аналізові впливу бактерій на функціонування мікоризних 
грибів або з’ясуванню механізмів сприятливого ефекту. Показано, що в умовах 
теплиці життєздатність грунтових бактерій Pseudomonas fluorescens, які сприя
ють мікоризації, значно покращується за наявності ектомікоризного гриба Lac
caria bicolor, незалежно від наявності коріння дугласії (Pseudotsuga menziesii) 
[Frey-Klett et al., 2007]. Більше того, наявність немікоризованого коріння рос
лини не має сприятливого впливу на виживання цих бактерій. Це свідчить, що 
саме гриб необхідний для функціонування бактерій Pseudomonas fluorescens 
[Frey-Klett et al., 1997]. Аналогічно, арбускулярно-мікоризний гриб Funnelifor
mis mosseae покращує життєздатність Pfluorescens у ризосфері томату (Solanum 
lycopersicum) [Gamalero et al., 2004].

2.1.3. Інші випадки асоціативних взаємовідносин 
між грибами і бактеріями

Асоціація грибів із бактеріями, які окиснюють Манган і Ферум. У низці 
досліджень показано, що гриби вступають у симбіотичні відносини з особли
вими кокоподібними аеробними, здатними до брунькування, бактеріями роду 
Metallogenium. Останні окиснюють Манган або Ферум і є супутниками грибів 
у грунті та інших середовищах життя [Walsh, Mitchell, 1972; Мирчинк, 1988]. 
Один із видів цих бактерій, Metallogenium personatum, ідентифіковано 1930 р. та 
з’ясовано його фізіологічні особливості. Установлено, що М. personatum бере 
участь у перетвореннях Мангану у прісноводних водоймах. При розвитку бак
терії у воді відбувається окиснення Мангану й осадження оксиду цього елемен
та в мулові відкладення [Gregory et al., 1980; Maki et al., 1987; Herschel, Clasen, 
1998]. Інший вид, M. symbioticum, здатний рости в середовищах, збагачених 
Манганом або Ферумом, однак виділити його можна лише в симбіозі з деякими 
грибами [Walsh, Mitchell, 1972].

Типова стадія розвитку Metallogenium -  утворення мікроколонії, яка має 
форму павучка і складається з радіально розбіжних філаментів, покритих
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оксидами Мангану (фото 2.3). Після розчинення оксидів металу вдасться вияв 
ти дрібні клітини, які брунькуються і пов’язані плазматичними нитками ги 
нитці виростає коротка ніжка, на якій утворюється брунька. Після проростанн 
бруньки знову виникає павукоподібна мікроколонія.

Гриби, які зв’язуються з М. symbioticum, виявлені в різних шарах фунтового 
профілю, переважно у фунтах підзолистого типу. Такі асоціації є  в підстилці 

й рослинному відпаді, а також у складі епіфітних мікроорганізмів на поверхні 
рослин. До таких асоціацій входять різні види грибів, типові для фунтів і рос. 
лин, наприклад Coniothyrium fuckelii, Mycogone nigra, представники родів Alter, 
naria, Cladosporium, Acremonium та ін. Постійне виявлення різноманітних фибів 
із бактеріями-супутниками, що окиснюють Манган, свідчить про те, що таке 
співіснування є для них звичним явищем. Також установлено, що бактерія ви
користовує для окиснення Мангану надлишок гідроген пероксиду, який виді
ляється із клітин гриба [Мирчинк, 1988].

Симбіоз між грибами і метаногенними бактеріями. Серед мікроорганіз
мів, що заселяють рубець жуйних тварин, 5-10% становлять облігатні анаеробні 
гриби, більшість із яких належить до Neocallimastigomycota [Офіп, 1975]. Вони 
функціонують у тісному контакті з бактеріями та найпростішими, розщеплюю
чи компоненти рослинного корму [Hobson, Stewart, 1997; Kamra, 2005; Сологуб 
та ін., 2004,2008; Lwin et al., 2011]. Зокрема, ці гриби пов’язані з метаногенни
ми бактеріями, які асоціюють з гіфами грибів і перебувають із ними в певному 
симбіотичному зв’язку [Bauchop, Mountfort, 1981]. Метаногени використову
ють значну частину водню, утвореного під час метаболізму грибів (а також ін
ших бактерій і найпростіших) для відновлення С 0 2 до метану [Teunissen et al., 
1992; Joblin, Naulor, 1994; Сологуб та ін., 2008].

2.2. АНТАГОНІСТИЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  
ГРИБІВ ІЗ БАКТЕРІЯМИ

2.2.1. Загальна характеристика антагоністичних 
взаємовідносин між мікроорганізмами

Антагонізм -  це тип взаємовідносин між мікроорганізмами, за якого о д в і  
із них затримує ріст, пригнічує розвиток чи спричиняє загибель іншого, 
відбувається взаємне пригнічення партнерів. Явище антагонізму ш ироио^^И 
повсюджене у природному середовищі. Всюди, де живуть мікроорганізми, 
ними йде боротьба за харчовий субстрат, територію розповсюдження, к я ^ Н  
повітря та інші чинники [Waksman, 1941; Hibbing et al., 2010; Brauer et ■
2012]. Значення антагоністичного типу стосунків між організмами вп ер и в^И  
значив 1879 року Антон де Барі [De Вагу, 1879], однак ще раніше Луї П і^ И  
1877 року встановив, що розвиток захворювання на сибірську виразку у спр*И 
нятливих тварин може пригнічуватися за присутності інших м ік р о о р г в ^ И  
[Pasteur, Joubert, 1877]. Згодом встановлено, що за умови в н е с е н М І^ ^ ^ ^ ^ |
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сибірської виразки, черевного тифу, дифтерії, стафілококів та інших бактерій 
у грунт вони швидко зазнаю ть протидії з боку грунтових мікроорганізмів. 
Найвиразніше антагонізм виявляється серед актинобактерій, грибів, споро
носних бактерій [W aksman, W oodruff, 1940; Waksman, 1941].

Мікроби-антагоністи містяться в різних субстратах, проте найбільша їхня 
кількість припадає на грунт намул, торф, гній, компост, рослинні і тваринні 
рештки [Alabouvette, Steinberg, 2006]. Наприклад, в 1 г підзолистих грунтів може 
бути до 800 тис. мікробів-антагоністів. Трапляються антагоністи і в інших сере
довищах життя -  у воді морів та океанів і континентальних водоймищ ф іки, 
озера) [Ferrera et a l , 2011; Brauer et al., 2012; Teeling et al., 2012], у складі мікро- 
біоти організму людини і тварин [Петровская, Марко, 1976; Мосієнко та ін., 
2002; Янковский, 2005; Frey-Klen et al., 2011]. Так, наявні у складі мікробіоти 
кишечника людини молочнокислі бактерії проявляють антагоністичну актив
ність щодо патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів [Квасников, Не
стеренко, 1975; Мосієнко та ін., 2002]. Уперше науково обгрунтував використан
ня антагоністичних властивостей молочнокислих бактерій у боротьбі з гнильни
ми мікроорганізмами травного тракту І.І.Мечніков [Мечников, 1903, 1907].

Слід зазначити, що антагоністичні взаємини простежуються і між представ
никами різних груп мікроорганізмів, і між певними видами всередині групи, 
а також між штамами одного виду (наприклад, між патогенними і непатогенни- 
ми штамами грибів Fusarium  spp., між афлатоксиногенними і нетоксиногенними 
штамами гриба. Aspergillus flavus) [Cotty, Bhatnagar, 1994; Yin et al., 2008].

Розрізняють різні форми антагонізму. Часто антагоністичні відносини зу
мовлюються чинниками зовнішнього середовища, і зазвичай вони неспецифіч
ні. Наприклад, за нестачі кисню анаероби пригнічують ріст аеробів; за низьких 
значень pH ацидофільні мікроорганізми домінують над усіма іншими; якщо 
один вид розвивається швидше і споживає більше елементів живлення, ніж 
інший, то відбувається пригнічення останнього тощо. До такого типу взаємин 
близький пасивний, або непрямий, антагонізм, у разі якого одні мікроорганіз
ми пригнічують інших, формуючи несприятливі для їхнього розвитку умови 
навколишнього середовища.

На відміну від пасивного, активний, або прямий антагонізм між мікроорга
нізмами охоплює такі форми взаємовідносин, як конкуренція, антибіоз, пара
зитизм, хижацтво [Fravel, 1988; Fravel et al., 2003]. Антагонізм може бути одно
стороннім (мікроорганізм пригнічує розвиток свого конкурента, не реагуючи 
на його вплив) і двостороннім (відбувається взаємне пригнічення мікроорга
нізмів в угрупованні). Існує ще поняття спрямованого, або вимушеного, анта
гонізму. За таких взаємин спостерігається утворення антимікробних речовин 
(імовірно, різної природи, що мають різний механізм дії) тільки під час спіль
ного вирощування двох різних мікроорганізмів, які в умовах ізольованого 
культивування цих речовин не утворюють.

Коли мікроорганізми, які співіснують, потребують одних і тих самих пожив
них речовин і умов розвитку, між ними виникає конкуренція [Griffin et al., 2004;
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Boer et al., 2005; Hibbing et al., 2010]. Дуже часто конкуренція відбувається 
джерело живлення. За такої форми співіснування один вид мікроорганізмів пере, 
важно має більшу здатність пристосовуватись до умов середовища '  - лідгї!.
інтенсивного розмноження та використання харчового субстрату він спричиняє 
виснаження поживного ресурсу, тим самим перешкоджаючи ростові інших мі 
кроорганізмів. Часто спостерігається фізичне витіснення одних мікроорганізм* 
іншими: види, які швидко ростуть, пригнічують тих, що повільно ростуть. Ц, 
форма антагонізму також може бути неспецифічною.

У механізмах антагоністичних взаємин важливе значення має здатність мі
кроорганізмів виділяти різноманітні протимікробні чинники, які пригнічують 
життєдіяльність інших видів. Ще наприкінці XIX ст. встановлено, що мікробний 
антагонізм опосередковується дією речовин, які продукуються за участю певних 
видів бактерій і шкідливо впливають на інші мікроорганізми, в тому числі пато
генні [Comil, Babes, 1885; Garre, 1887; Bouchard, 1889]. Це явище отримало на
зву “антибіоз” [Vuillemin, 1889; Waksman, 1937].

Тепер відомо, що такими протимікробними речовинами можуть бути:
а) хімічні сполуки неспецифічної дії (кислоти, спирти, пероксиди та ін.), які 
пригнічують ріст мікроорганізмів за високих концентрацій; б) антибіотики 
й інші токсичні сполуки, що мають специфічну дію і проявляють протимікроб
ні властивості в низьких концентраціях [Fravel, 1988; Kong et al., 2010]. Зокре
ма, до синтезу антибіотиків здатні багато бактерій і грибів. Більшість здати» 
до синтезу антибіотиків антагоністів-прокаріотів -  це актинобакгерїї роду 
Streptomyces, а з інших бактерій -  це переважно представники роду Васіїїщ. 
[Watve et al., 2001; Mikhailova, Grin’ko, 2010].

Гриби-продуценти антибіотиків становлять групу найактивніших а н « Н  
ністів у різних середовищах. До них належать сапротрофні грунтові мікромМ Н 
із групи анаморфних грибів (представники родів Aspergillus, Penicillium, ТгмйШ 
derma, Trichothecium, Altemaria, Fusarium та ін.), багато видів дереворуйни^^ 
та інших грибів із відділу Basidiomycota, представники порядку Mucorales<^B 
діл Zygomycota) і деякі аскомікотові гриби [Bose, 1953; Broadbent, 1966; И Я  
wood, Merrick, 1977]. Багато грунтових грибів через здатність до синтезу 
біотиків (а також інших токсичних сполук) гальмують ріст фітопатоген^® 
грибів [Lynch, 1987; Fravel, 1988; Fravel et al., 2003; Harman et al., 2 0 G 4 |fl 
Harman, 2006]. Тому активний розвиток грибів-антагоністів відіграє в м і ^ |  
роль у так званій “супресивності грунту”, тобто здатності п ри гн ічувати ^^Я  
всюдження збудників хвороб рослин [Van der Putten et al., 2001; W h ip p i^ H  
Mazzola, Gu, 2002; Weller et al., 2002; Alabouvette, Steinberg, 2006; Alabouv** 
et al., 2009]. Л И 8

Відомо, що антибіотики можуть спричиняти: а) гальмування б іо х ім лЯ  
процесів (дихання, синтез біомолекул тощо) у клітинах мікроорганізмі 
пинення їхнього росту й розмноження; в) безпосереднє руйнування ( | ^ ^ ^ |  
тинної оболонки, що спричиняє загибель мікроорганізмів [Green, 2002; 
et al., 2007; Wright, 2007; Calvo, Martinez-Martinez, 2009; Liu, lmlay, 2 0 1 3 jB
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2.2.2. Антагонізм серел грибів і бактерій у грунті

Ґрунт -  це середовище життя величезної кількості видів мікроорганізмів. 
У цьому середовищі особливо виразно виявляються антагоністичні взаємо
відносини грибів із бактеріями, іншими грибами та найпростішими. Різні 
групи бактерій можуть вступати в конкурентні взаємовідносини з грибами за 
субстрати живлення, причому конкурентоспроможність і перших, і других 
підвищується внаслідок виділення антибіотиків та інших токсичних сполук. 
Відомо, що під впливом антагоністів у мікроорганізмів змінюються форма 
й розмір колоній і клітин або порушуються процеси росту, розвитку та роз
множення; у грибів часто спостерігаються розпад гіфів на окремі фрагменти, 
лізис міцелію, дегенерація гаусторій; порушуються діяльність ферментних 
систем, синтез органічних речовин, процеси живлення і дихання. Крім того, 
бактерії можуть виділяти в середовище ґрунту специфічні сполуки, які затри
мують проростання грибних спор (спричиняють явище фунгістазису).

Гоиби також проявляють антагонізм щодо бактерій та інших грунтових гри
бів. У зв’язку з цим непатогенні гриби, які колонізують кореневу систему, віді
грають важливу роль у захисті рослин від фітопатогенів. До таких грибів нале
жать непатогенні штами Fusarium spp., а також представники Trichoderma spp. 
[Fravel et al., 2003; Harman et al., 2004]. Наприклад, непатогенний штам Fusarium 
oxysporum Fo47 виявляє антагонізм щодо патогенних (Fusarium oxysporum f.sp. 
dianthi, Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici) [Bolwerk et al., 2005]. У цьо
му випадку пригнічення росту патогенів рослин непатогенними штамами від
бувається внаслідок сапротрофної конкуренції між грибами за поживні речови
ни, паразитичної конкуренції за місце інфікування та індукції системної резис
тентності в організмі рослини [Larkin et al., 1996; Bolwerk et al., 2005].

Деякі дріжджоподібні гриби (наприклад, Cryptococcus laurentii var. lau- 
rentii) ефективно конкурують із грибними патогенами (зокрема, Penicillium 
expansum і Botrytis cinerea), які вражають продукти рослинництва після зби
рання врожаю [Roberts, 1990; Leibinger et al., 1997].

У фітопатологічному аспекті найдетальніше вивчений антагонізм між сапро- 
трофними фунтовими мікроорганізмами (бактерії, гриби) та збудниками хвороб 
кореневої системи рослин (патогенні гриби та бактерії). Антагоністичні взаєми
ни між цими групами мікроорганізмів базуються на низці процесів і метаболіч
них особливостей (синтез антибіотиків та інших протимікробних сполук, синтез 
гідролітичних ферментів, синтез сидерофорів та інших метаболітів, що сприя
ють засвоєнню мінеральних елементів, здатність до нейтралізації токсинів, про
дукованих іншими мікроорганізмами тощо), притаманних бактеріям і фибам.

Синтез антиб іотиків . В арсеналі засобів, які використовують бактерії-ан- 
тагоністи проти фітопатогенних грибів, важливе значення має здатність до 
синтезу та виділення антибіотиків. Деякі види фибів також здатні до синтезу 
цих протимікробних речовин. Тому явище антибіозу широко розповсюджене 
У фунті, а також на поверхні коренів рослин.



Антибіотики актинобактерій із роду Streplomyces. До найпродуктИвн. 
ших мікроорганізмів, які синтезують вторинні метаболіти з протимікробно^ 
активністю, належать здатні до утворення спор актинобактерії роду Strept0rny 
ces. У зв’язку з цим їх активно використовують у медицині та сільському 
подарстві [Dyson, 2011]. Актинобактерії роду Streplomyces широко розповсю 
джені у фунтах, особливо сухих і не дуже кислих, а також у тих, що багаті на 
органічні речовини. У таких фунтах кількісний вміст Streplomyces spp, часто 
перевищує сумарний вміст усіх інших бактерій.

У наземних екосистемах Streplomyces spp. відіграють важливу роль у рр^ 
■спаданні рослинних і тваринних решток завдяки наявності великого набору 
целюлаз, ксиланаз, лігноцелюлази та інших ферментів [Schrempf, 2007; Schlat
ter et al., 2009]. Здатність розщеплювати ксилани та целюлозу зумовила перехід 
деяких актинобактерій із роду Streplomyces до симбіотичного способу життя - 
заселення, поряд із багатьма іншими мікроорганізмами, кишечника термітів 
[Schafer et al., 19961

Представники роду Streplomyces синтезують надзвичайно різноманітні за 
хімічною сфуктурою вторинні метаболіти, значна частка яких є інгібіторами 
різних клітинних процесів. До таких речовин належать антибіотики, фунгіци
ди, цитостатичні сполуки, модулятори імунної відповіді та регулятори росту 
рослин [Omura, 1992; Hopwood, 2007]. Здатність актинобактерій роду Streptomy- 
ces до синтезу антибіотиків уперше встановив у 1940-х роках американський 
вчений, виходець з України, З.А. Ваксман (1888-1973). Один із видів цих а м в і  
нобактерій, Streplomyces griseus, був першим із стрептоміцетів, використаний 
для промислового виробництва антибіотиків (стрептоміцин) [Horinouchi, 2007].
На сьогодні у представників роду Streplomyces ідентифіковано принаймні 7 0W 
різних вторинних метаболітів [Berdy, 2005], а серед генів, які визначають 
тез продуктів вторинного метаболізму, майже 30% призначені для біосинтШЯ 
антибіотиків [Ikeda et al., 2003; Challis, 2008].

Актинобактерії роду Streptomyces продукують численні протигрибні сп о ^ г  
ки, багато з яких мають медичне застосування. Зокрема, деякі види Streptomtf^M  
синтезують антибіотики-макроліди полієнової структури [Mattia, et al., 2 0 0 ^ ^ Н  
сполуки специфічно зв’язуються з молекулами ергостеролу в мембранах 
кують ріст фибних клітин. Деякі полієнові макроліди (ністатин, ф іл іп ін )^ ^^ Н  
люють порушення щільності і проникності плазматичної мембрани, 
спричиняти загибель клітини гриба. До полієнових антибіотиків н а л е ж а г4 ^ ^ ^ | 
тин (виділений із бактерії S. noursei 1950 p.), амфотерицин В (виділений тШЩ 
терії S. nodosus 1955 p.), пімаріцин (натаміцин) та ін.

Пімаріцин (натаміцин) (рис. 2.2), який синтезує розповсюджена 
актинобактерія Streptomyces natalensis (а також Streptomyces 
[Du et al., 2009]) пригнічує ріст багатьох грибів із родів Aspergillus, СерИіЛ^Ш  
rium, Fusarium, Penicillium та дріжджів Candida [Raab, 1972]. Проте 
біотик не впливає на гриби із відділу Oomycota і бактерії, оскільки 
рани не містять ергостеролу. Щ Ш
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Алозамідин (рис. 2.2), виділений із актинобактерій Streptomyces, інгібує 
активність ферментів хітиназ, які каталізують процес розщеплення хітину [Sa- 
kuda et al., 1986]. Цей чинник виявляє фунгіцидну та інші види активності (при
гнічує процеси ділення клітин грибів, а також розвиток комах) [Kuranda, Robbins, 
1991; Rao et al., 2003].

Нещодавно з ризосфери арганового дерева (Argania spinosa) виділений 
штам актинобактерій Streptomyces marokkonensis sp. nov., ідентифікований як 
продуцент полієнового макроліду ізохаїніну. Цей антибіотик виявляє сильну 
інгібувальну активність щодо фітопатогенних грибів і патогенних дріжджів 
[Bouizgame et al., 2009].

Як відомо, вторинні метаболіти будь-якого організму забезпечують йому 
унікальну здатність ефективно конкурувати з іншими мікроорганізмами 
в різних середовищах. У Грунті антибіотики представників роду Streptomyces 
опосередковують антагонізм щодо грибів, у тому числі фітопатогенних (напри
клад, антагонізм бактерії Streptomyces geldanamycininus щодо гриба Rhizoctonia 
solani). У зв’язку з цим актинобактерії -  продуценти антибіотиків -  широко 
використовують у програмах біоконтролю [Rothrock, Gottlieb, 1984].

I
СН3

Рис. 2.2. Структура протигрибних антибіотиків із актинобактерій роду Streptomyces: А -  пімаріцин 
(натаміцин); Є -  інгібітор хітиназ алозамідин [Rao et al., 2003]

Однак адаптивні переваги утворення антибіотиків можуть охоплювати 
більше коло взаємодій, зокрема, сприяти симбіотичним взаєминам продуцента 
з організмом хазяїна. Наприклад, у деяких випадках виділення антибіотиків
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із клітин актинобактерій роду Streptomyces, які функціонують у симбіозі з т^ . 
ринами, забезпечує захист симбіотичного партнера від небажаного інф ікуй  
ня грибами та іншими мікроорганізмами.

Відомо, що фунгіцид полієнової структури -  кандицидин, який синтезую^ 
стрептоміцети, асоційовані з мурахами-листкорізами, інгібує ріст грибів, якими 
могли б заростати мурашині грибні сади [Currie et al., 2003; Mueller et al., 2008 
Haeder et al., 2009]. Інший полієновий протигрибний чинник, мікангіміцин nrv>

. ’ І!рО-
дукують стрептоміцети-симоіонти жуків, які живляться корою сосни. Мікангі- 
міцин протидіє шкідливому впливу грибів на грибів-симбіонтів, ЯКІ ростуть 
у  спеціальному органі (мікангію) як пожива для личинок жуків [Scott et al., 2008] 
Захист від нападу грибів на личинок оси Philanthus triangulum  забезпечується 
наявністю на їхньому коконі актинобактерій роду Streptomyces, які передають
ся зі спеціального органа в антенах дорослих комах [Kaltenpoth et al., 2005- 
Goettler et al., 2007]. А нтибіотик полікетидної структури, який синтезує актино- 
бактерія Streptom yces dendra  -  сим біонт губки D endrilla  nigra, інгібує розвиток 
бактерій, які формують біоплівку, що може мати згубні наслідки для організму 
хазяїна [Selvin, 2009].

Антибіотики впливаю ть і на симбіоз Streptom yces spp. із рослинами. Син
тезуючись у  клітинах деяких п о в ’язаних із рослинам и стрептоміцетів, ці спо
луки забезпечують захист хазяїна від патогенних мікроорганізмів. У свою чер
гу, представники Streptom yces spp. отримую ть вигоду, живлячись ексудаташ 
рослини [Castillo et al., 2002; Tokala et al., 2002]. П оказано, що актинобактерн 
Streptomyces spp., які сприяю ть процесам  мікоризації, виділяють речовини 
(поки що неідентифікованої структури), які впливаю ть на характер галуження 
грибних гіфів [Schrey et al., 2007]. Таким чином, впливаю чи на процес мікориз
ного симбіозу, вторинні метаболіти представників Streptom yces  опосередкову- 

толь цих актинобактерій у  триком понентних взаємодіях.
А нт иб іот ики  бакт ерій  із р о д у  Bacillus. В аж ливим и продуцентами анти

біотиків є деякі представники роду B acillus, а також  Brevibacillus spp. і Раепі- 
: ill us spp. Зокрема, бактерія B acillus subtilis  продукує понад 70 різних 

біотиків, які проявляють інгібувальну активність щ одо грибів та інших м щ ^Н  
організмів. Бактерія Brevibacillus brevis також  здатна до  виробництва а я іИ ^ ^ | 
тиків. Крім того, ш ирокий спектр антим ікробних речовин синтезую ть Bacillus 
licheniformis, В. pum ilus, В. circulans, В. cereus, B revibacillus la te ro sp o ru s ,^^^M  
bacillus polymyxa  та ін. [Katz, D em ain, 1977; Shoji, 1978; Foldes et al., 2000].

Із ризосфери злакових культур виділений ш там  B acillus subtilis IFS-ЯИ 
<ий продукує широкий спектр протим ікробних сполук із різними видами ш- 

н<, активності щодо грибів (табл. 2 .4) [Foldes et al., 2000].
Ризобактерія Paenibacillus po lym yxa  давн о відома своєю  здатністю п р ^ Н  

кувати поліміксини -  антибіотики поліпептидної структури (вперш е описані ше 
47 р.) і norm et al., 1977], а також низку інш их протимікробних сполук 

ріцидин А, сапьтавалін та ін.), активних щ одо бактерій і грибів [Pichard et »  
1995. К а,mu,ra. kancda. I99ft|. ц я бактерія проявляє антагоністичну
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„одо гриба Gaeumannomyces graminis var. tritici, який спричиняє кореневу гни- 
иЗНу пшениці, фибів-фітопатогенів: Aphanomyces cochlioides, Pythium ulti- 

m і Rhizoctonia solani [Nielsen, Sorensen, 1997; Dijksterhuis et al., 1999].
Інші продуценти антибіотиків у  грунті. Антибіотики синтезують бага

то інших мікроорганізмів грунту, серед яких важливе значення мають бактерії 
, ,ду Pseudomonas. У низці досліджень показано, що фунгіцидна дія бактерії 
Pseudomonas fluorescens щодо багатьох фітопатогенних грибів (Rhizoctonia 
solani, Rhizoctonia bataticola, Fusarium oxysporum) опосередковується, голо
вним чином, синтезом і виділенням антибіотика 2,4-діацетил-флороглюцинолу 
та інших протигрибних метаболітів [Kumar et al., 2002; Reddy et al., 2008; 
Reddy, Rao, 2009]. Інші бактерії із цього роду (такі, як Pseudomonas corrugata) 
також виділяють 2,4-діацетил-флороглюцинол [Nowak-Thompson et al., 1994].

Таблиця 2.4
А нта гон ізм  Bacillus subtilis IFS-01 щодо фітопатогенних та інших грибів і  дріжджів

[Fo ldes et al., 2000]

Вид мікроорганізму Фунгіцидний
ефект

Пригнічення
росту

Міцеліальні гриби
Altemana alternate (анаморфні гриби) + -

Aspergillus niger (анаморфні гриби) + -

Aspergillus wentii (анаморфні гриби) + + +

Botrytis aclada (анаморфні гриби) + ?

Botrytis сіпегеа (анаморфні гриби) + ?

F,„30chlamys fulva (Ascomycota) + ++

1richum lindemuthianum (анаморфні гриби) + -

sorokiniana (анаморфні гоиби) +

oxysporum (анаморфні гриби) + -

ті expansum (анаморфні гриби) + -

іит chrysogenum (анаморфні гриби) + + ++

'tolonifer (Zygomycota) + -

іесіит roseum (анаморфні гриби) ++ -

Дріжджі
cula mucilaginosa var. mucilaginosa
фні гриби)

’Olytica (Ascomycota) + ++

•romyces bailii var bailii (Ascomycota) + ++

(+) виразний ефект; (++) -  сильний ефект; (?) -  сумнівний ефект; ( - )  -  відсутність ефекту.

тибіотик стауроспорин уперше виділений 1977 р. із актинобактерії 
ilhida (колишня назва Streptomyces staurosporeus) [Omura et al., 1977]. 
урою це алкалоїд, який характеризується широким спектоом оіоло- 
гивності й діє як протигрибний чинник [Riiegg, Burgess. 1989].
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Синтез рамноліпідів. Крім антибіотиків, багато бактерій родів Pseudomo 
nas, Bacillus, Arthrobacter, Rodococcus, Acinetobacter, Corynebacterium прпду 
кують рамноліпіди -  біосурфактанти гліколіпідної структури, які містять ра*. 
нозу [Stanghellini, Miller, 1997; Abdel-Mawgoud et al., 2010]. Вони проявляю^ 
сильну інгібувальну активність щодо багатьох видів міцеліальних грибів, та
ких як: Chaetomium globosum, Aureobasidium pullulans, Trichoderma virens, d>j. 
топатогени Botryiis cinerea, Rhizoctonia solanii, але істотно не впливають на 
дріжджі [Abalos et al., 2001; Haba et al., 2003; Benincasa et al., 2004]. Наявністю 
рамноліпідів певною мірою може опосередковуватися роль бактерій у захисті 
рослин від грибів-збудників хвороб. Так, для діяльності Pseudomonas aerugi
nosa штаму PNA1 як чинника біоконтролю необхідне утворення рамноліпідів, 
оскільки мутанти, що нездатні до синтезу цих сполук, менш успішні у пригні
ченні розвитку хвороб, спричинених грибами Pythium splendens та Pythium ту. 
riotylum [Perneel et al., 2008].

Рамноліпіди виявляють і зооспорицидну активність, спричиняючи лізис 
зооспор грибів-фітопатогенів, у тому числі з родів Pythium, Phytophthora, Plas- 
mopara [Stanghellini, Miller, 1997].

Синтез гідролітичних ферментів. Багато бактерій здатні колон ізував
грибний міцелій і можуть спричиняти лізис клітин завдяки синтезу відповід
ного набору позаклітинних гідролітичних ферментів, у тому числі глюкозидам 
хітиназ, ліпаз. Разом із тим, унаслідок виділення екзоферментів у середовищ^ 
грунту бактерії можуть спричиняти лізис міцелію і без колонізації грибних raraj 
фів. Специфіка в утворенні таких зв’язків між грибами та бактеріями не п ] ^ |  
являється -  у їхньому формуванні можуть брати участь будь-які групи б а ^ Н  
рій. Зокрема, лізис міцелію грибів здатні спричиняти широко розповсюдо^И 
актинобактерії Streptomyces spp., представники Pseudomonas spp. а також ^^И  
терії Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus megaterium, Paenibacillus т ас^Л U  
та ін. Особливо багато міколітичних бактерій накопичується в ризосфері 
вих культур, компостах, гною [Sneath, 1986; Phae et al., 1990]. Чутливі д о ] ^ ^ Н  
гриби родів Rhizoctonia, Phycomyces, а також різноманітні представниЩ ||^И  
морфних грибів, багато з яких є фітопатогенними.

Багато мікроорганізмів здатні розщеплювати хітин, який є компощ|^^И 
клітинної стінки фибів. Така властивість відіграє важливу роль у м іж в и ^ ^ ^ В  
антагонізмі та застосовується в біологічній боротьбі з грибними п а т і ^ ^ ^ В  
Активність хітиназ (КФ 3.2.1.14) притаманна представникам родів А ІШ ^^Й Н  
Bacillus, Pseudomonas, Serratia, Streptomyces, а також таким бактеріям, як Sfr 
notrophomonas maltophilia, Lysobacter enzymogenes [Watanabe, et al., 1 9 9 j^ ^ B  
sen, Sorensen, 1999; Kobayashi et al., 2002, 2005; Kawase et al., 2004; Orikoshi 
et al., 2005]. Наприклад, антагонізм бактерій Bacillus sp. щодо а н а і |^ ^ ^ ^ |  
фиба Curvularia lunata опосередковується лізисом клітин унаслідок 
хітинази [Basha, Ulaganathan, 2002]. Так само Bacillus subtilis 
чиняє лізис міцелію фиба Aspergillus niger [Podile, Prakash, 1996].
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У зв'язку з наявністю гідролітичних ферментів фунтові міколітичні бакте
рії можуть проникати в гіфи фітопатогенних фибів. спричиняючи лізис клітин, 
порушення спороношення тощо. Відомі дані й щодо проникнення бактеріаль
них клітин усередину грибної спори (конідії). Це явище встановлене на прикла
ді фиба Cochliobolus sativus (Ascomycota) [Wong, Old, 1974; Old, Patrick, 1976].

Міцелій фибів здатні руйнувати й інші фиби. Наприклад, Penicillium 
purpurogenum зумовлює лізис міцелію Aspergillus niger. Представники Tricho- 
derma spp. також спричиняють лізис клітинної стінки фибів завдяки виділен
ню хітиназ [Harman et al., 2004]. Однак на інтенсивність цього процесу впливає 
хімічний склад клітинної стінки фибів (наявність у ній пігментів меланінів 
істотно перешкоджає її руйнуванню).

Відмерлий фибний міцелій може слугувати поживним субстратом для ін
ших мікроорганізмів [Leveau, Preston, 2008]. Так, вже через тиждень після вне
сення відмерлого міцелію у фунт число бактерій зростає в 10-70 разів.

Синтез сидероф орів  і метаболітів, які сприяють засвоєнню мінераль
них елементів. Конкуренція за мінеральні елементи живлення також є меха
нізмом пригнічення бактеріями-антагоністами фітопатогенних фибів. Особли
во це стосується забезпечення потреби в іонах Феруму, необхідних для функці
онування всіх аеробних організмів [Neilands, 1972, 1981; Blake et al., 1993; 
Litwin, Calderwood, 1993; Theil, 2003; Rouault, Tong, 2005; Lill, Muhlenhoff. 
2006; Антоняк та ін., 2006; Wilson, Reeder, 2008]. Більшість фибів і бактерій 
отримують цей елемент через виділення сидерофорів, які є переважно низько
молекулярними сполуками різної структури з надзвичайно високою спорідне
ністю до Fe3+. Сидерофори сприяють вивільненню іонів Феруму з нерозчинних 
компонентів фунту, утворюючи з ними комплекси, які можуть надходити в клі
тини мікроорганізмів за допомогою високоефективних транспортних систем. 
Тому ф иби та бактерії, які здатні до синтезу сидерофорів, мають переваги 
у міжвидовій конкуренції за цей життєво необхідний мікроелемент. Разом із 
тим, деякі сидерофори можуть виявляти пригнічувальну активність щодо пев
них мікроорганізмів.

Наприклад, бактерія Azospirillum lipoferum продукує сидерофори з інгібу- 
вальною активністю до різних бактерій і фибів [Shah et al., 1992]. Опосеред
кований виділенням сидерофора антагонізм виявляє бактерія Acinetobacter 
calcoaceticus проти таких розповсюджених фітопатогенів, як Aspergillus flavus, 
A. niger, Colletotrichum capsicum і Fusarium oxysporum [Prashant et al., 2009].

Отже, збагачення ф унту бактеріями, здатними до виробництва сидеро
форів, може сприяти зменшенню розповсюдження певних видів фітопатоген
них грибів. Крім того, це сприятиме покращенню забезпечення рослин іонами 
Феруму, оскільки утворені у грунті Fe' ’ -сидерофориі комплекси можуть по
глинатися не лише різними мікроорганізмами, але також і клітинами корене
вої системи рослин [Challis, Flopwood, 2003]. До важливих продуцентів сиде
рофорів належать, зокрема, представники роду Streptomyces, які здатні до 
синтезу більш ніж одного виду хелаторів Феруму [Challis, Flopwood, 2003;
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Barona-Gomez et al., 2006]. Наприклад, бактерія Streptomyces coelicolor проду. 
кус сидерофори коеліхелін і десферіоксамін, a S. tendae — десферіоксамін і єн- 
теробактин. Потрібно зазначити, шо деякі види грибів також належать до най
ефективніших продуцентів сидерофорів.

Здатність до отримання іонів Фосфору, який наявний у ф унті в формі ва*. 
кодоступних комплексів, також є важливою конкурентною перевагою у взаємо
відносинах між мікроорганізмами. Високу здатність до солюбілізації фосфату 
із фунту зазвичай мають представники Bacillus, Azotobacter, Pseudomonas. 
Так, під час дослідження 72 бактеріальних ізолятів із ризосфери різних рослин 
така властивість виявлена, відповідно, у 80, 74,47 і 55,6% ізолятів бактерій із 
зазначених родів [Ahmad et al., 2008]. Крім того, ці бактерії виявляють фунгі
цидну активність щодо видів Aspergillus, Fusarium  і Rhizoctonia bataticola [Ah
mad et al.. 2008].

Показано, що інокуляція рослин перцю фосфат-солюбілізуючою бактері
єю Bacillus megaterium значно знижує ураження під впливом Phytophthora 
і підвищує врожайність [Akgul, Mirik, 2008]. Внесення у ф ун т бактерій, здат
них солюбілізувати іони Фосфору, сприяє захистові рослин томату від в’янення 
під впливом збудника Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici [Prashant et al., 2007].

Нейтралізація токсинів. В антагонізмі бактерій проти грибів, які продуку
ють мікотоксини, важливе значення має спроможність нейтралізувати 
отруйних сполук. Так, бактерії Bacillus spp., Pseudomonas spp., Rhodococcus spp. 
та фиби Trichoderma spp. здатні не лише пригнічувати ріст мікотоксиногенних 
фибів, але й розщеплювати токсичні продукти їхнього метаболізму. Зокрема, т і ї  
стосується таких високотоксичних речовин, як афлатоксини, які синтезують■  
фиби Aspergillus flavus і A. parasiticus, та охратоксини -  продукти синтезу r f^ B  
бів Aspergillus ochraceus і Aspergillus flavus [Munimbazi, Bullerman, 1998; Standetl 
et al., 2000; Alberts et al., 2006; Teniola et al., 2005; Reddy et al., 2007, 2009]. П*Л 
казано, що бактерія Rhodococcus erythropolis повністю пригнічує ріст ф < ^Д
A. flavus та утворення афлатоксину В1 (AFB1) в умовах in vitro. Такий 
ефект, хоча й менший рівень інгібування виявляють бактерії Bacillus subhі/іЦЛ 
Pseudomonas fluorescens і фиб Trichoderma viride [Reddy et al., 2010].

Подібний вплив чинять бактерії із родів Pseudomonas і Cladosporium^M  
фибів Fusarium spp. Відомо, що майже всі види із роду Fusarium  с и н т е ^ ^ ^ | 
і виділяють фузарієву кислоту, яка діє як неспецифічний токсин щодо б ш ^ ^ Н  
рослин. Фузарієва кислота збільшує проникність клітинних мембран, 
няючи вивільнення вмісту клітин у середовище, що зумовлює в’я н е щ і^ ^ Н  
лин. Зазначені бактерії-антагоністи здатні розщеплювати фузарієву 
отже, нейтралізувати шкідливий вплив цього токсину [Toyoda, Utsumi, 199

Практичне значення антагонізм у серед  м ік р о о р га н із м ів . А н і І ^ ^ ^ Я
серед мікроорганізмів і явище антибіозу (здатність різних видів м ікроорЛ ^Я  
мів впливати одні на одних за допомогою антимікробних речовищ*4^ ^ ^ Ц  
синтезують) мають широке практичне застосування. Так, 1.1. Мечніков у і ^ В
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привернув увагу дослідників до використання антагоністичних властивостей 
молочнокислих бактерій для пригнічення гнильних мікроорганізмів травного 
тракту. Нині молочнокислі бактерії та виготовлені з них препарати застосову
ють у медичній практиці та ветеринарії [Мосієнко та ін., 2002; Смирнов и др., 
2002; Кучерявий, 2008; Голуб та ін., 2008]. Для лікування дисбактеріозів, хро
нічних колітів та інших кишкових захворювань використовують препарати 
нормальної мікробіоти, що містять антагоністичні штами мікроорганізмів ки
шечника -  колібактерин, біфідум-бактерин, біфікол.

Ще у XIX ст. антагонізм між мікроорганізмами неодноразово намагалися 
використати для лікування хвороб, спричинених бактеріями (В. А. Манас- 
сеїн, 1871; О. Г. Полотебнов, 1872 та ін.). Уперше успішно застосував це явище 
англійський біолог Александер Флемінг, виділивши із цвілевого гриба Peni
cillium notatum (сучасна назва -  Penicillium chrysogenum) антибіотик пеніци
лін. З того часу мікроби-антагоністи широко використовують у виробництві 
антибіотиків. Антагоністи можна використовувати і в різних галузях харчової 
промисловості.

Антагонізм між різними групами мікроорганізмів регулює склад мікробіо
ти грунту, істотно впливає на його родючість. Інтенсивно розвиваючись у се
редовищі грунту, мікроби-антагоністи затримують розвиток багатьох фітопато
генних грибів і бактерій, тим самим відіграючи важливу роль у його оздоров
ленні (самоочищенні).

На сьогодні розроблені різні способи використання мікробів-антагоністів 
для захисту рослин, перш за все їхньої кореневої системи, від інфекційних хво
роб. Один із напрямів створення найсприятливіших умов (живлення, зволо
ження, pH та ін.) для розвитку грунтових антагоністів і підвищення їхньої ан
тибіотичної активності. Це досягається комплексом агротехнічних, лісогоспо
дарських та інших заходів (застосування органічних добрив, поливу, раціо
нальних сівозмін, підсів люпину, випал пнів тощо). Для захисту від інфекцій
них хвороб застосовують також внесення у Грунт мікробів-антагоністів, перед
посівну обробку насіння, біологічний захист рослин під час вегетації. Внесен
ня мікробів-антагоністів у грунт (перед посівом або посадкою) проводять для 
профілактики хвороб сіянців і різних видів кореневої гнилизни. З цією метою 
використовують: лісову підстилку або Грунт від здорових насаджень; компос
та, попередньо заражені чистою культурою антагоніста, біопрепарати, виго
товлені на основі культур відповідних мікроорганізмів (наприклад, триходер- 
мін -  біопрепарат, що виготовляється на основі гриба Trichoderma viride)', чисті 
культури або водні суспензії спор антагоністів.

Передпосівну обробку насіння проводять міколітичними бактеріями-анта- 
гоністами фітопатогенних фибів (так звана бактеризація насіння) [Yeole, Dube, 
1997]. Зокрема, починаючи зі середини 1980-х років, до насіння зернових куль
тур додають деякі види бактерій роду Pseudomonas або вносять їх безпосеред
ньо у ґрунт, щоб запобігти розповсюдженню патогенів рослин. Добре відомі 
властивості окремих штамів Pseudomonas fluorescens як чинників біологічного
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контролю [Haas, Defago, 2005]. Інший представник цього роду бактерій -  рг 
monas chtororaphis -  продукує антибіотик феназинового типу, активний > ° 
деяких фітопатогенних грибів [Chin-A-Woeng et al., 2000]. "

Для профілактики первинного зараження лісових насаджень коренев©* ' 
губкою та локалізації осередків кореневої губки і опенька застосовують, -?rw— 
ма, біотичну обробку пнів (використовуючи з цією метою уражену мікроорг*. 
нізмами-конкурентами деревину, плодові тіла, чисті культури, суспензії споп 
та біопрепарати грибів-антагоністів і конкурентів). Для боротьби з борощщ~ 
тою росою проводять обприскування рослин препаратами міколітичних бактє-1  
рій [Красильников, 1958; Воробьев, 1985].

2.2.3. Бактерії та гриби як чинники біологічного контролю 1 
грибів-збулників хвороб рослин

Застосування біологічних методів землеробства й агротехніки під час ви
рощування рослин, особливо економічно важливих сільськогосподарських 
культур, передбачає мінімізацію використання синтетичних фунгіцидів і засто- 1 
сування альтернативних стратегій у боротьбі з фітопатогенними грибами. Важ
ливе значення у цьому аспекті мають грунтові бактерії різних таксонів, яких 
об’єднують у групу “ризобактерії, які сприяють росту рослин (PGPR, plant j 
growth promoting rhizobacteria)”, а також деякі гриби. Як бактеріальні чи ш щ Л  
біологічного захисту на сьогодні найбільше вивчені представники родів PseudeM 
monas, Bacillus, Streptomyces, Burkholderia, Agrobacterium та бакгерії-ризобії із і 
низки родів [Kremer, Kennedy, 1996; Weller et al., 2002; Persello-Cartieaux et ak,J 
2003; Nagorska et al., 2007; Ahmad et al., 2008]. Вони запобігають п о ш и р е н е  
фітопатогенів і пригнічують розвиток хвороб у рослин: а) продукуючи а н і^ ^ Н  
тики; б) конкуруючи за субстрат і місце колонізації; в) синтезуючи та видш и^И  
у грунт сидерофори, таким чином, конкуруючи за іони Феруму; г) індуку^Я  
системну резистентність у рослин. Остання ланка в цих механізмах в і ^ ^ Н  
тим, що унаслідок індукції системного опору рослина може ефективно п ц ^ Н  
стояти нападові справжнього збудника.

Із грибів найвідомішими чинниками біологічного контролю є представили 
роду Trichoderma [Harman et al., 2004; Ortiz-Castro et al., 2009]. П отенціалам и 
ставників родів Ampelomyces і Coniothyrium також досліджують у цьому аспщШ 
[Berg, 2009]. Упродовж останніх років непатогенні штами Fusarium oxyspeAЩ 
також привертають увагу як антагоністи фітопатогенних грибів [A lah ^ |^ ^ ^ H  
аі., 2009]. Загалом, захисний вплив цих бактерій і грибів приводить до покраш И 
ня життєздатності, росту і продуктивності рослин та збільшення врож аиці

Представники Pseudomonas. Основна група ризобактерій із п о тен ц |^Н
для біологічного контролю охоплює представників роду Pseudomonas. Це г®м' 
ма-протеобактерії, повсюдно розповсюджені у ґрунтах, зокрема тих, ж:і 
ристовують у сільськогосподарській практиці [Kremer, Kennedy, 1996].^^^И  
ріям Pseudomonas spp. притаманно багато рис, які роблять їх
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чинниками біологічного контролю та стимуляції росту рослин [Weller, 1988; 
B a n a s c o  et al., 1998; Reddy et al., 2008]. До них належить здатність:

•  швидко рости в лабораторних умовах і масово розмножуватись;
•  швидко використовувати компоненти кореневих і насіннєвих виділень 

як субстрати живлення;
•  колонізувати коріння, ризосферу, насіння під час його проростання та 

розмножуватись у цих середовищах, а також усередині рослинних тка
нин;

•  продукувати широкий спектр біологічно активних метаболітів (антибіо
тики, сидерофори, леткі речовини та стимулятори росту);

•  активно конкурувати з іншими мікроорганізмами;
•  адаптуватись до екологічних стресів.
Крім того, бактерії Pseudomonas spp. значною мірою зумовлюють природ

ну пригнічувальну дію деяких грунтів щодо грунтових патогенних мікроорга
нізмів [Weller et al., 2002]. Основний недолік цих бактерій як чинників біокон- 
тролю -  це нездатність утворювати спочивальні спори (на відміну від багатьох 
видів бактерій із роду Bacillus), що ускладнює розробку препаратів для комер
ційного використання.

Найвідомішим чинником біоконтролю серед представників роду Pseudo
monas є бактерія P. fluorescens, яку досліджують уже упродовж кількох десяти
літь з зв’язку з її здатністю колонізувати ризосферу та стимулювати ріст рос
лин ефективним пригніченням ґрунтових збудників хвороб. Ця бактерія інгібує 
розвиток фітопатогенів і сприяє ростові рослин за допомогою різних механіз
мів. Бактерія продукує широкий спектр антибіотиків [Kraus, Loper, 1995; Kumar 
et al., 2002; Reddy et al., 2008], хітинолітичні ферменти, подібні до фітогормо- 
нів гормональні чинники, сидерофори, синильну кислоту (HCN) і може солю- 
білізувати Фосфор із нерозчинних компонентів грунту [Seong, Shm, 1996; Ba
nasco et al., 1998; Rodriguez. Fraga, 1999].

Упродовж останніх років установлено, що бактерія Pseudomonas fluores
cens має здатність захищати рослини від широкого кола зумовлених грибами 
'ахворювань, таких як коренева гнилизна пшениці [Garagulia et al., 1974], горо
ху [Papavizas, Ayers, 1974; Negi et al., 2005], тютюну [Voisard et al., 1989], ви
мокання цукрових буряків [Kumar et al., 2002] і бавовника [Pal et al., 2000], 
хвороб рису [Reddy et al., 2008].

Загалом, у різних дослідженнях установлено інгібувальну дію бактерії 
J fluorescens щодо низки фітопатогенних грибів: Rhizoctonia solani, Rhizoctonia 

bataticola, Fusarium oxysporum, Thielaviopsis basicola, Phytophthora capsici [Ku
mar et al., 2002; Paul, Sarma, 2006; Reddy et al., 2008; Reddy, Rao. 2009].

Потенціал для використання у програмах біологічного контролю захворю
вань рослин мають і інші представники Pseudomonas spp. Так, бактерія Pseudo
monas putida протидіє розвиткові кореневої гнилизни нуту, проявляючи фунгі- 

ідну дію щодо гриба Macrophomina phaseolina [Laville et al., 1998]. Вторинні 
етаболіти, які продукують штами Pseudomonas oryzihabitans і Xenorhabdus



nematophila, пригнічують ріст грибів Pythium  і Rhizoctonia, що с п р и ^ Г ^  
вимокання бавовника [Kapsalis et al., 2008]. *K)Tl“

Представники роду Bacillus. Вторинні метаболіти, які продукують п 
види і штами роду Bacillus, проявляють антибактеріальну і/або прогигрибк '
дію щодо фітопатогенних і харчових патогенних мікроорганізмів [Katz, Dema** 
1977; Shoji, 1978: Foldes et al., 2000]. У зв’язку з цим вважають, що використану 
протимікробно-активних видів і штамів роду Bacillus чи їхніх метаболітів мои» 
бути альтернативним або додатковим методом біологічного захисту рослу 
[Handelsman et al., 1990; Leifert et al., 1995; Berger et al., 1996; Sharga, Lyon 199^  
Багато з цих бактерій зазвичай населяють ґрунт або пов’язані з кореневою систе
мою та насінням рослин. З цієї причини та завдяки потужному фунгіцидному 
потенціалу представники роду Bacillus є ідеальними кандидатами для викорие- 
тання як чинники біоконтролю у програмах обробки насіння проти грунтових 
патогенних мікроорганізмів [Walker et al., 1998]. Різні види Bacillus spp. виділмгі 
і з багатьох інших середовищ (листя рослин, компост) [Phae et al., 1990].

Зокрема, бактерія Bacillus subtilis (сінна паличка), грам-позитивний модель
ний організм [Moszer, 1998] і розповсюджений мешканець ґрунту, нині широ* 
визнана як потужний інструмент біологічного контролю над збудниками з а іЯ  
рювань рослин. Як  представник ґрунтових ризобакгерій, природним чином при
сутній у безпосередній близькості від коріння, В. subtilis у змозі підтримувані 
стабільний контакт із вищими рослинами та сприяти їхньому росту, конкуруйте 
з патогенними мікроорганізмами. Роль В. subtilis як чинника біоконтролю 
люється завдяки широкому спектру хазяїв і здатності формувати ендоспоі^И  
продукувати різні антибіотики з широким спектром активності [Moyne et al., 
2001; Nagorska et al., 2007]. Основну групу протимікробних речовин б ак тЛ
В. subtilis становлять ліпопептидні антибіотики циклічної структури. Ці е г о »  
ки широко розповсюджені й серед інших бактерій із роду Bacillus. Залежно Щ  
структурних особливостей ліпопептидні антибіотики поділяють на кілька 
ітурини, сурфактини, фенгіцини [Ongena et al., 2005; Nagorska et al., 2 0 0 ^ ^ H  
крема, до групи ітуринів належать ітурини А, С, D і Е, бациломіцини D, 
бацилопептин, мікосубтилін [Ongena et al., 2005]. Зазначені чинники о п о о ^ Н  
ковують антагонізм Bacillus spp. щодо багатьох фітопатогенних гриб іь^^И  
фенгіцин виявляє сильну фунгіцидну активність щодо збудника вим окан^^И  
джанців Pythium ultimum [Ongena et al., 2005], бациломіцин D інгібує р і с т ^ Н  
токсиногенного гриба Aspergillus flavus [Moyne et al., 2001]. Щ

Крім Bacillus subtilis, інші представники роду Bacillus також мають 
ціал для застосування у програмах біоконтролю. Так, бактерія Bacillus 
гіит синтезує, крім антибіотиків, індолілоцтову кислоту (Ю К) та с и д е р < ^ Н  
і здатна солюбілізувати фосфати із ґрунту ризосфери, а отже, сприяє процесі
росту рослин і зниженню рівня захворюваності [Chakraborty et al., 
терія Bacillus thuringiensis також може солюбілізувати неорганічні 
і захищати рослину від шкідників. Подібну дію виявляє бактерія L y sim k f^ ^ ^  
sphaericus (= Bacillus sphaericus) [Seshadri et al., 2007].



Гоиби та бакт ерії

Бактерм-ризоби (представники роду Rhizobium та ін.). Здавна помічено, 
то  рівень ураження рослин кореневою гнилизною, як і розповсюдження інших 
зумовлених паразитними грибами хвороб, зменшується зі збільшенням кіль
кості бульбочкових бактерій у фунті [Ти, 1979]. На сьогодні відомо, шо грунто
ві бактерії-ризобії (представники родів Rhizobium Bradyrhizobium, Azorhizobi- 
ит, Sinorhizobium та Mesorhizobium) належать до важливих чинників біологіч
ного конфолю хвороб рослин і у природних екосистемах, і в афоекосистемах 
[Dakora, 2003].

Вплив ризобій на грибів-збудників захворювань опосередковується різни
ми механізмами, у зв’язку з чим вони здатні пригнічувати і процеси утворення 
споп, і ріст фітопатогенів. У ризосфері бобових рослин ці бактерії можуть 
конфолювати розповсюдження патогенних фибів такими способами:

•  безпосередньо, паразитуючи на кінчиках гіфів і зменшуючи контакт 
ф ибів із клітинами рослини-хазяїна [Ти, 1979];

•  непрямим шляхом, локалізуючись на поверхні кореня та спричиняючи 
індукцію синтезу фітоалексинів ізофлавоноїдної сфуктури у клітинах 
рослини [Dakora, 2003];

•  виділяючи Nod-фактори, які можуть відіфавати роль еліситорів захис
них реакцій у рослини [Savoure et al., 1994]. Цей ефект ризобій може 
від фавати роль і в захисті рослин від фітопатогенних бактерій та ві
русів. Слід зазначити, що деякі ризобії захищають себе від протимі
кробних ефектів фітоалексинів. індукованих під впливом власних Nod- 
факторів [Pamiske et al., 1991; Каре et al., 1992].

Важливо те, що один вид бульбочкових бактерій може виявляти пригнічу- 
вальний вплив на багато фунтових патогенів. Наприклад, в умовах in vitro бакте
рія Bradyrhizobium japonicum  спричиняє зменшення рівня споруляції фітопато
генних фибів: Phytophthora megasperma -  на 75%, Pythium ultimum -  на 65%, 
Fusarium oxysporum -  на 47%, Ascochvta imperfecta -  на 35% [Ти, 1979]. Ризобії, 
виділені і кореневих бульбочок Acacia pulchella, зменшують життєздатність зо
оспор Phytophthora cinnamomi в умовах in vitro, що може відіфавати роль у за- 

чсті рослин і у природних умовах [Malajczuk et al., 1984]. В іншому досліджен
і виявлено 49 штамів Sinorhizobium meliloti, здатних істотно пригнічувати ріст 

xysporum [Antoun et al., 1978]. Бактерії Sinorhizobium meliloti і Bradyrhizobium 
onicum можуть відіфавати роль і в захисті коріння люцерни та сої від патоге- 
Phytophthora medicaginis і P. sojae, відповідно [Ти, 1979, 1980].
Із наведених даних видно, шо ризобії мають значний потенціал для засто- 

ання проти збудників хвороб рослин. У польових умовах і умовах теплиці 
єазано, що інокуляція ризобіями може бути дешевим і ефективним методом 
ф олю  фунтових патогенів під час вирощування сільськогосподарських 
'Тур. Так, інокуляція рослин сої та бобів їхніми природними мікросим- 
ггами значно зменшує інтенсивність ураження рослин кореневою гнилиз- 

спричиненою ф ибам и Phvtophthora і Fusarium [Ти, 1979; Buonassisi et al.,
б]. У разі додавання до насіння або внесення у фунт різні штами ризобій
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ефективно захищають рослини сої, квасолі, соняшника й інших сільськогосп 
дарських культур від інфікування кореневими патогенами Macrophomina pfa 
seolina, Rhizoctonia solani і Fusarium  spp. [Ehteshamul-Haque, Ghaffar, 1993]

Гриби із роду Trichoderma як чинники біологічного контролю. Гриби я* 
чинники біологічного контролю мають перевагу перед бактеріальними чинника
ми, оскільки вони зазвичай ефективніше розповсюджуються в загальній масі " 
грунту і ризосфері. Механізми, за допомогою яких гриби сприяють росту рос. 
лин, полягають у конкуренції з грибами-фітопатогенами за поживні речовини, 
продукції антибіотиків і ферментів лізису клітинної стінки та індукції системної 
стійкості рослин [Harman et al., 2004; Ortiz-Castro et al., 2009]. Окрім того, багато 
видів корисних для рослин грибів є мікопаразитами. Вони здатні паразитуващ 
у спорах, склероціях або гіфах патогенних грибів і таким чином здійснювати біо
логічний контроль над їх розповсюдженням. Мікопаразитизм цих грибів загалом 
опосередковується низкою процесів. Спочатку відбувається сприйняття інфор
маційного сигналу від хазяїна, а згодом -  спрямований ріст щодо нього, впізна
вання, проникнення у міцелій і його руйнування. У руйнуванні міцелію гриба- 
хазяїна задіяні численні ферменти, які здійснюють деструкцію клітин, у тому 
числі хітинази, протеази та глюканази [Jeffries, 1995; Harman et al., 2004].

Представники роду Trichoderma належать до групи широко розповсюджу- І 
них у ризосфері грибів, які корисні для рослин, хоча й не вступають з ними 
у мікоризну асоціацію. Крім мікопаразитизму, який притаманний цим гр и б ам  
багато штамів Trichoderma здатні колонізувати коріння рослин і значно c n ^ ^ J  
лювати їхній ріст і розвиток. Колонізація грибами роду Trichoderma дуже рідк» І 
завдає шкоди рослині або призводить до патогенних взаємодій [Harman 
2004]. Разом із тим, колонізація кореня цим грибом часто пов’язана з індукццЯ 
як місцевого, так і системного опору. Це залежить від здатності гриба синтез^ЦЯ 
ти молекули невеликого білка-еліситора Sm l (small protein 1). Цей білок не 
являє токсичної дії щодо рослини та мікроорганізмів. Натомість, як свідчаті^И  
зультати досліджень, природний Sml є тригером продукції активних 
Оксигену у клітинах рослини й індукує експресію генів, що опосередкоч |^И  
захисні реакції як локально, так і системно [Djonovic et al., 2006]. У спри ят^^И  
му впливі грибів роду Trichoderma на ріст і розвиток рослин можуть U  
участь також інші регуляторні механізми. Нещодавно встановлено, що д е Я  
гриби Trichoderma spp., включно з Т. virens і Т. atroviride, продукують 
оцтову кислоту та інші подібні до ауксину сполуки. Показано, що у 
Arabidopsis spp. нормальне сприйняття ауксину є необхідною умовою 
щення росту за умов інокуляції грибом Т. virens [Contreras-Comejo et al.,

Арбускулярно-мікоризні гриби як чинники біологічного контролі^Н
домікоризні (арбускулярно-мікоризні) гриби широко розповсюджені у ПЦІ^Н 
та є невід’ємним компонентом наземних екосистем. Вони ф о р м у к * |^ ^ ^ Н  
тичні асоціації з кореневою системою понад 80% усіх наземних 
у тому числі багатьох важливих в агрономічному аспекті видів. 
цих грибів має особливо важливе значення в органічних системах з е м л е ^ ^ ^ И
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які для контролю патогенів рослин базуються на біологічних процесах, а не на 
використанні агрохімікатів. Показано, що колонізація коренів арбускулярно- 
мікоризними грибами надає рослинам біологічний захист від багатьох грунто
вих патогенів, таких як представники родів Aphanomyces, Cylindrocladium, 
Fusarium, Macrophomina, Phvtophthora, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verii- 
cillium і Thielaviopsis [Harrier, Watson, 2004], Однак механізми, за допомогою 
яких арбускулярно-мікоризні гриби дають захисний ефект, повністю не з’ясо
вані. Як відомо, арбускулярно-мікоризні гриби збільшують інтенсивність по
глинання елементів мінерального живлення, і, відповідно, сприяють посилен
ню росту і розвитку рослини. Підвищення життєздатності призводить до уник
нення хвороби або більшої толерантності рослини до фунтових патогенів. 
Переваги, які рослини отримують унаслідок симбіозу з арбускулярно-мікориз- 
ними грибами в отриманні елементів живлення, є, як вважають, одним із меха
нізмів зниження рівня розвитку хвороб кореневої системи та зменшення ура
ження фітопатогенними грибами TBodker et al.. 1968]. Крім того, мікоризні гри
би зменшують шкідливий вплив на рослину важких металів -  забруднювачів 
навколишнього середовища [Тат, 1995; Denton. 2007].

Синергічно з арбускулярно-мікоризними грибами можуть діяти бактерії 
Rhizobium spp , захищаючи рослини з родини бобових від збудників кореневої 
гнилизни та інших захворювань [E-Batanony et al., 2007].

2.2.4. Пригнічення росту афлатоксиногенних грибів 
у програмах біологічного контролю

Афлатоксини (токсичні щодо людини і тварин вторинні метаболіти, які ви
являють мутагенні та канцерогенні ефекти) продукують, головним чином, два 
тісно споріднені види грибів, Aspergillus flavus і Aspetgillus parasiticus. Із вели
кої різноманітності підходів, спрямованих на зменшення забруднення середови
ща і продуктів рослинництва афлатоксинами, великі перспективи має біологіч
ний метод контролю. Численні організми, включно з бактеріями та дріжджами 

нетоксигенними штамами грибів A. flavus і A. parasiticus, нині аналізують на 
здатність протидіяти розповсюдженню афлатоксиногенних грибів і афлагокси- 
нів. Великі успіхи у зниженні забруднення афлатоксинами досягнуті застосу
ванням нетоксигенних штамів A. flavus і A. parasiticus на полях під час вирощу
вання бавовни, арахісу, кукурудзи, фісташки. Як відомо, нетоксиногенні штами 
фибів у фунті займають ті ж ніші, що й природні токснногенні штами, і можуть 

курувати з ними, витісняючи шкідливі штами грибів [Yin et al„ 2008].
Під час пошуку біологічних методів боротьби з забрудненням афлатоксина- 

і показано, що деякі види бактерій, такі як Bacillus subtilis (сінна паличка), 
obacilltis spp., Pseudomonas spp., Ralstonia spp. і Burkholderia spp., пригнічу

ють ріст грибів AspergfltHT і у -мфврвідфвв
овах. Зокрема, наявні повідомлення про те, що багато штамів Bacillus, Pseudo

monas, Ralstonia і Burkholderia, виділених із рослин мигдалю, повністю пригні
чують ріст гриба A. flavus [Palumbo et al., 2006]. Кілька шіамів Bacillus subtilis
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і Pseudomonas solanacearum, виділені з неризосферних ділянок грунту в ^  
вирощування кукурудзи, також пригнічували накопичення афлатоксину
et al., 2005]. Однак у більшості випадків ці штами, хоча й були високоефеїсп^.
ними в інгібуванні росту грибів і виробництва афлатоксину в умовах in efcg. 
не виявляють відповідної ефективності в польових умовах [Domer, 2004].

Позитивні результати отримані в дослідженнях впливу актинобактеріі 
Streptomyces sp (штам ASBV-1) на життєздатність спор Aspergillus parasitic^ 
і накопичення афлатоксинів у плодах арахісу [Zucchi et al., 2008]. Показано, що 
в деяких випадках обробка бактеріями Streptomyces призводить до пригнічення 
життєздатності спор A. parasiticus на 63-98% та інгібування накопичення афмьШ 
токсину в арахісових бобах на 67-96%. Актинобактерії Streptomyces sp. ASBV-l 
здатні колонізувати плоди арахісу і, таким чином, перешкоджають пророощцЛ 
ню спор A. parasiticus, що, ймовірно, призводить до зниження інтенсивно<чі>- 
виробництва афлатоксинів. Ці результати є перспективними і передбачають 
ширше використання актинобактерій у програмі біологічного контролю 
токсиногенних грибів роду Aspergillus.

Сапротрофні дріжджі часто трапляються на поверхні листя рослин і плодів. 
Деякі сапротрофні види дріжджів (наприклад, Candida krusei і ІРіскегИатотущШ 
anomalus) також дають перспективні результати як чинники біоконтролю п р ^ Н
A. flavus. Як і бактерії, ці штами дріжджів здатні сильно інгібувати ріст 
Aspergillus у лабораторних умовах [Hua et al., 1999; Masoud, Kaltoft, 2006]. 
їх вважають потенційними чинниками біоконтролю для пригнічення утвоЦ ^^Н  
афлатоксинів, дія перевірки їхньої ефективності у зниженні забруднення 
токсином у природних умовах необхідні подальші польові експерименти. І

В іншому дослідженні вивчали вплив дріжджів Wickerhamomyces апош^Я 
lus, Pichia kluyveri і Hanseniaspora uvarum на ріст Aspergillus ochraceus і 
дукування охратоксину А в умовах in vitro. Установлено, що всі три види 
джів, особливо Wickerhamomyces anomalus і Pichia kluyveri, здатні ін г іб |^ ^ В  
ріст A. ochraceus під час спільного культивування. Крім того, всі три в и д и ^ ^ Н  
джів інгібують проростання спор токсиногенного гриба [Masoud, Kaltoft,

2.3. УТВОРЕННЯ БЮПАІВОК П ІД  ЧАС ВЗАЄМ ОДІЇ J 
ГРИБІВ І БАКТЕРІЙ У ГРУНТІ
ТА ІНШИХ СЕРЕДОВИЩАХ 4

Здатність мікроорганізмів до ф ормування б іо п л ів ки . З а га л ь н о в И ^^В
що в різних середовищах життя мікроорганізми переважно ф у н к ц і с ^ ^ ^ ^ ^ |  
одиничні клітини, а як колоніальні організми, що мають складні 
клітинного зв’язку для покращення адаптації до навколишніх умов. 
стосується різних груп бактерій, які здатні осідати на поверхні с у б с т у ^ ^ ^ В  
інш их площинах. Контактуючи м іж  собою, злипаючись і приєднуючись Щ  
верхні, бактерії утворюють певне угруповання -  так звану б і о п л і ^ ^ ^ ^ ^ |  
зі складною тривимірною структурою. Цей комплекс мікроорганізм і* 
ся синтезованою за їхньою участю полімерною речовиною —
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 чохом і сякз. тінжатиос). до складу якого входять полісахариди. глішпро-
уе^пя та деякі ївші сполуки У середовки, і позаклітинного уш рш о мікроон 
деэскоддоть чіж ^дбою та поверхнею, до яшм приєднуються. Бюсл'вка дає їм 
захист і забезпечу ідеальне середовище для синергічних відносин і метаболіч- 
доі «оооераий [Senevirame. Jayasingbearachchi. 2003]. У складі спільне мікро
організми отримують додалась передати від с у с ід с т в а  у здійсненні різних біо
логічних процесів. таких, зокрема як фотосинтез, фіксація Нітрогену, метаяо- 
генез. деградація різноманітних субстрапч Формування мікробної бюплівкн 
на різних поверхнях відбу ваються також і в багагьс екстремальних умовах, 
v відповідь на . трестові чинники [O'Toole et аі.. 2000].

Біе-твка -  це складний комплекс із відповідним просторовим розміщен
ням кластерів або колоній мікроорганізмів, у якому контролюється експресія 
геьіа. метаболізм, ріст, морфологія та взаємодія зі сусідніми клітинами Ці 
пзмилеїхи мають канали для живлення, сигнальну систему. Мікроорганізми 
зазнають "~т™ооких змін під час переходу віл вільної (планктонної! форми до 
існування у складі мікробних спільнот, а сам перехід є складним строго регу
льованим процесом. Ці зміни виявляються і в нових фенотипічних характерис
тиках. яких набувають мікроби у складі біоплівки. і в специфічних реакціях на 
теза екологічні сигнали [Stootiiey et al.. 2002]. Разом із тим. віл біоплівки пері- 
слі-дно від сднутоться окремі клітини, здатні через певний час знову прикріпи
тися де поверхні та увійти до складу нової колонії.

Хоча утворення біоплівок вперше виявлено у природних водоймах [Zobei. 
1943]. тепер вдюмо. шо бактеріальні агрегати формуються в різних середовч- 
ідах. і більшість бактерій у природних, клінічних та промислових умовах функ
ціонує у' складі асоційованих з поверхнею угруповано.

Ф трмування біоплівки притаманне не лише бактеріях. ате й грибам. Упро
довж тривалого часу вважали, шо формувати біоплівку можуть титле одноклі
тинні гриби, причому найвіломіші в цьому аспекті лріжлж. Candida albicans 
аг. albicans [Chandra et al.. 2001]. Нині відоме, шо й інші види дріжджів, такі 

Сі piucoccus neoformans var. neoformans, а також міиеліальні гриби і эокре- 
_ Aspergillus fumigaius) також здатні до формування біоплівок [Ramage et al.. 

2 л>9: Harding et a l . 2009]. Грибні біоплівки. як і бактеріальні. мають різні фази 
розвитку. в тому числі адгезію, колонізацію, дозрівання та розповсюдження 
дисперсію/, які регулюються складними механізмами міжклітинної взаємодії 
і  взаємодії між клітинами і абі оптичною поверхнею.

Бюплівкн часто складаються з кількох видів мікроорганізм.в. які взаємо- 
.о між собою та навколишнім середовишем [Davey. 0 ‘ТсдІе. 2000]. Вони 

ть формуватися за участю різних грибів і бактерій, які колонізують 
гтий міцелій. У водоймах до складу біоплівок можуть входити ще й археї, 

ости т , водорості; кожна група при цьому виконує специфічні метаГо- 
фуньції. За наявності поживних речовин такі бюплівкн можуть досягати 

і к их розмірів.
Прикладом біоплівки є, зокрема чайний гриб (комбуча), який являє собою 

лз дріжджів і оцтовокислих бактерій і має виття, шаруватої слкзистоі

Єї



плівки (один з видів зооглеї), ЩО утворюється на поверхні рідкого пожиВНОго 
середовища (5%-ний розчин цукру в слабкому чаї) [Greenwalt et al., 2000; Duf. 
resne, Famworth, 2000; Kozyrovska et al., 2012]. Основні види оцтовокислу 
бактерій, які виявляють у складі чайного гриба, це: Acetobacter xylinum (Glur^ 
noacetobacter xylinus) [Balentine, 1997], A. xylinoides, Bacterium gluconicum 
[Reiss, 1994], A. aceti, A. pasteuriamis [Liu et al., 1996], а дріжджі ідентифіковані 
як: Schizosaccharomyces potnbe, Saccharomycodes ludwigii, Kloeckera apiculata, 
Saccharomyces cerevisiae, Zygosaccharomyces bailii, Brettanomyces bruxellensis,
B. lambicus, B. custersii, Candida spp., Pichia spp. [Balentine, 1997, Liu et al., 1996; 
Mayser et al., 1995]. Відомо, що клітини Acetobacter xylinum  здатні синтезувати 
целюлозу, мережа якої посилює асоціацію між бактеріями і грибами [Balentine 
et al., 1997]. У промислових умовах така біоплівка може досягати великих 
розмірів і маси.

Під час функціонування чайного гриба в середовищі солодкого чаю 
дріжджі перетворюють сахарозу до фруктози і глюкози та зброджують їх до 
етанолу [Reiss, 1994; Sievers et al., 1995]. Під впливом оцтовокислих бактерій|| 
відбувається перетворення глюкози до глюконової кислоти, а спирту -  до 
ацетатної кислоти. Кофеїн та інші споріднені з ним компоненти чайного настою 
стимулюють синтез целюлози за участю бактерій [Balentine et al., 1997]. Ацетатна 
кислота стимулює дріжджі до виробництва етанолу, а спирт, у свою чергу, може 
сприяти росту оцтовокислих бактерій і утворенню ацетатної кислоти [Liu et al.,
1996]. Середовище росту чайного гриба перетворюється на кисло-солодкий, 
слабогазований напій (чайний квас). Етанол і ацетатна кислота виявляють! 
антимікробну активність щодо патогенних бактерій, забезпечуючи тим самим 
захист симбіотичної асоціації від забруднення іншими мікрорганізмами [Liu 
et al., 1996; Balentine, 1997].

Утворення мікробних біоплівок в організмі людини. Велику увагу прМ  
вертає значення біоплівок, утворених за участю бактерій і грибів, в інфекйШІ 
них хворобах людини і тварин [Donlan, Costerton, 2002; Hall-Stoodley et Д
2004]. Такі комплекси можуть утворюватись в організмі (на шкірі, стінках к ^ І  
шок, зубах). Водночас мікроорганізми здатні утворювати біоплівки на різи® ! 
медичних пристроях (таких як катетери тощо), імплантатах, що також е c e f^ ^ H  
ною проблемою в медицині. Для патогенних мікробів життя у складі біоплхвИ  
забезпечує захист від видалення за участю війчастого епітелію, ф а г о ц и і^ ^ Н  
участю лейкоцитів і від впливу антибіотиків, що відіграє роль у тривалом<|^И 
ріганні інфекції в організмі [Baum et al., 2009]. Стійкість до протигрибної те^і 
пії залишається найбільшою загрозою для пацієнтів з мікробними б іо г ^ И  
ми. Прикладами захворювань, під час яких формуються біоплівки мікроорг* 
нізмів, є муковісцидоз (спадкова хвороба, зумовлена мутацією гена т р а н с о в  
ранного регуляторного білка муковісцидозу (ТРБМ), який функціонує як ре*т 
льований цАМФ хлорний канал на апікальній поверхні епітеліальних клітИЯ' 
хвороби пародонту та деякі інші.

Відомо, що хворі на муковісцидоз дуже сприйнятливі до хронічних прогр^ 
суючих легеневих захворювань. Спричинені наявністю б а к т е р іа л ь н о -гр и б к » -*
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мікробіоти патологічні стани серйозно пошкоджують тканини легенів і часто 
призводять до дихальної недостатності [Rajan, Saiman, 2002]. Хоча колонізато
ром легень у таких пацієнтів є переважно грам-негативна бактерія Pseudomonas 
aeruginosa (синьогнійна паличка), у них також часто трапляються опортуніс
тичні грибні патогени (ті, що зазвичай нешкідливі для здорових людей і стають 
патогенними у разі зниження імунологічної резистентності). Це такі, як ди
морфний гриб Candida albicans var. albicans, Aspergillus fumigatus та ін. [Bakare 
et al., 2003]. Мікроорганізми (зокрема Pseudomonas aeruginosa і Candida albi
cans var. albicans) взаємодіють з утворенням біоплівок, що ускладнює лікування 
хвороб дихальної системи [Hoiby et al., 2001; Hogan, Kolter. 2002].

Відкпиття формування біоплівок у бактерій і грибів призвело до глибшого 
розуміння мікробної екології, а також дає можливість по-новому поглянути на 
механізми вірулентності та стійкості патогенних мікроорганізмів до медика
ментозних засобів. Упродовж останніх десятиріч із використанням генетичних 
і молекулярних підходів виявлено гени та регуляторні елементи, важливі для 
розуміння взаємодії між мікробними клітинами й адгезії клітин до різних по
верхонь під час формування і функціонування біоплівки, а також умови повер
нення мікроорганізмів від симбіотичної асоціації до планктонної форми існу
вання [Davey, O ’Toole, 2000; Stoodley et al., 2002].

Утворення біоплівок бактерій на міцелії грибів. У грунтах і на поверхні 
рослин є багато можливостей для фізичної взаємодії між грибами та бактерія
ми. Бактерії можуть колонізувати міцелій грибів, утворюючи асоціації різної 
чисельності та структури -  від невеликих скупчень і колоній до біоплівок, що 
формуються на грибних гіфах.

Взаємовідносини грибів із іншими мікроорганізмами Грунту можна про
аналізувати в лабораторних умовах, використовуючи низку методів, призначе
них для досліджень Грунтової мікробіоти. До найдоступніших і, водночас, ін
формативних належить метод із застосуванням скелець обростання, який опра
цював український вчений у галузях фізіології рослин і мікробіології грунту 
М.Г. Холодний. Під час досліджень стерильні предметні скельця поміщають 
у грунт, де вони через певний час покриваються мікроорганізмами з утворен
ням так званих “мікробних пейзажів”; після фіксації мікробних комплексів їх 
аналізують під мікроскопом. Цей метод отримав значне поширення в різних 
модифікаціях (скельця перед поміщенням у ґрунт покривають різними пожив
ними субстратами, наприклад, тонким шаром крохмально-аміачного агару). 
Інший метод вивчення мікробного населення фунту розробив російський уче
ний Б.В. ПеріЬильєв. Метод базується на застосуванні спеціального приладу -  

Щоскопа, який складається з набору плоских капілярів. Стерильний педоскоп 
поміщають у фунт, надаючи капілярам напрямку руху фунтового розчину, ви- 
римують зазвичай упродовж місяця, після чого розглядають під мікроскопом 

асоціації мікроорганізмів, які сформувалися на стінках капілярів.
Аналізуючи мікробні поселення на скельцях обростання, можна помітити, 

Щ бактерії часто заселяють поверхню фибних гіф (на це явище вперше звер- 
/в увагу М.Г. Холодний). Так, на склі спочатку з'являються грибні гіфи, потім
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на їхній поверхні поселяються актинобактерії, а згодом -  інші фупи бакта^» 
Мікроорганізми розташовуються невеликими колоніями або покривають гід* 
рядами товщиною в один і більше шарів клітин, іноді утворюючи біоплівКи
у формі ТОВСТИХ ЧОХЛІВ. У різних дослідженнях, здійснених У ПОЛЬОВИХ І лабо. 
раторних умовах, установлено колонізацію грибних гіфів представниками р< ^ 
Pseudomonas (зокрема, P. fluorescens), Burkholderia, Bacillus (В . pumilus, В. Се_ 
reus), Azospirillum, Rhizobium, а також іншими бактеріями: Achromobacter Щепі- 
trificans, Proteus vulgaris, Bradyrhizobium elkanii, B. japonicum , Azorhizobium cau- 
linodans та ін. [Мирчинк, 1988; Seneviratne, Jayasinghearachchi, 2003; Jayas»- 
ghearachchi, Seneviratne, 2004].

Пов’язані з грибами бактеріальні угруповання відрізняються від мікробіо
ти у масі грунту з точки зору видового складу і відносного вмісту представни
ків родів Pseudomonas і Burkholderia, яких часто ідентифікують як колонізат*. 
рів фибних гіфів. Взаємодії між бактеріями і ф ибам и можуть в ід іїр ав ати щ ^  
важливу роль в екології мікробних ценозів. Вони, головним чином, можуп 
бути вигідними для бактерій у різних аспектах:

•  по-перше, колонізація фибного міцелію дає можливість бактеріям ви
користовувати ф иб як джерело поживних речовин. Бактерії мож^Щ 
“збирати” ці речовини з клітинної стінки ф и б а, споживати продуви 
які виділяються з фибних клітин, або спричиняти лізис клітин м іц ели  
вивільняючи внутрішньоклітинний вміст для живлення локальної мік
робної популяції бактерій;

•  по-друге, у спільнотах, де бактерії та гриби конкурують за пож иві^И  
човини, утворення біоплівки на гіфах ф и б а  може посилити ан таг^ Н  
точний вплив бактерій щодо фибів, оскільки дає можливість с к о ш Н  
трувати протифибні сполуки, які продукують бактерії;

•  по-третє, утворення біоплівки на поверхні міцелію дасть бак* 
змогу “подорожувати” разом із грибними гіфами, які п ростягаю тьИ  
у нові райони в пошуках поживних речовин.

За певних обставин такі асоціації можуть бути вигідними і для б з ^ ^ Н  
і для фибів, оскільки: а) приєднання бактерій до поверхні гіф може п о с и л и в  
ти синергічний ефект мікроорганізмів під час розщеплення складних субс^И 
тів; б) колонізація поверхні ф иба бактеріями може бути початковим 
у складніших бактеріально-грибних ендосимбіонтних взаємодіях (н а п р ( |^ ^ | 
тих, що мають вирішальне значення у ризосфері коріння рослин) [Rincon 
2005; Timonen, Hurek, 2006]. ш Я м

У деяких видів бактерій здатність формувати біоплівку посилює 
як чинників біоконтролю і сприяє захистові рослини від патогенних 
[Whipps, 2001]. Так, бактерія Pseudomonas fluorescens може ефективно 
рослини томату від зараження фибом Fusarium oxysporum. Цьому с п р м ^ ^ ^ Н  
ність колонізувати і клітини фибів, і коріння рослини, формуючи б іо ш ^ ^ ^ М І

Рівень колонізації грибного міцелію бактеріями визначають різні 
Одним із таких чинників є здатність бактерій до активного руху, яка дає їм 
ливість наблизитися до міцелію іриба. Фенотипічні варіанти Р. /ІиоїШ^Ш



Г
які трапляються в ри зосф ер і, характеризую ться значною  рухливістю , ш о лат 
підставу вважати цю  ознаку  важ ливим чинником у заселенні бактеріям и середо- 
виша з встиким  вмістом іри бн и х  гіф [M artincz-O ranero ct al., 2006]. У грунт, 
б а к т е р і ї  рухаю ться в напрямі до  ірибни х ексудатів, збираю чись навколо поп уля
ц і ї  грибів. Д о конкретних сполук, які зумовлю ю ть хем оіаксис бактерій до ір и б - 
пою міпелію, належ ать, зокрем а, ф узарн ва  кислота їм ікотоксин, якии си н тезу 
ють і виді і я ют ь деяк і ір и б и ) [ de Weert et al., 2004], а також специф ічний для 
грибів дисахарид грегалоза, якии іакож  може виділятись із клі тон м іпелію .

Резулы ати окрем и х  досл ід ж ен ь  показали, що тр е іал о за  мас важ ливе іна- 
чення і під час б езп о сер едн ьо ї вза*м одіїбактер ій  із [рибам и Хоча ви кори стан 
ня треіалози не є ш ироко розповсю дж еним  явищ ем у ж ивленні бактерій , б ага 
то видів P seudom onas  м ож е рости  на цьому субстраті грибного походж ення. 
Вважають, ш о здатн ість  P seudom onas  spp. використовувати греїалозу, яка  вхо
дить до складу ір и б н и х  ексудатів, може мати важ ливе значення д ія  росту  б ак 
терій в асоц іац ії з ектом ікори зн и м и  ір и б ам и , не спричиняю чи при цьом у уш ко
дження клігкн м іпелію . Т аким  г, наприклад, здатний до виділення тр е іал о зи  
іриб Cantharellus c iharius, з плодовим ті. ом якого п ов 'язан а велика кількість 
бактерій із роду P seudom onax  [R angel-C astro  et al., 2002]. Разом із тим , тр е іал о за  
ложе виконувати у бактер ій  роль сигнальн ої молекули, У дослідж енн ях із ви 
користанням P seudom onas fluorescens  показано, шо цей дисахарид активує в бак- 
іерійних клітинах експ рес ію  генів, які беруть участь в антагонізм і щ одо ф ітопа- 
!оіенного ір и б а  P yth ium  deharyanum  [G aballa et a l ,  1997; Rincon et al., 2005].

Іншими чинн икам и, які визначаю ть колонізацію  бактеріям и, < ж иттєва ф о р 
м а. функціональні та  інш і характеристики  іриба. В ідомо, шо деякі б актер ії мо- 

ь впізнавати > д и ф ерен ц ій ован о  колонізувати і іфи, спори та  плодові т іла ір и - 
а також ір и б и , які перебуваю ть у мікоризній асоціації [Levy et al., 2003; 

gel-Castro et al., 2002]. 'Гак, бактерія P seudom onas aeruginosa  ш видко коло
.. < ііф и ( undida  a lb ica n s  var. alb ican : , однак не може приєднуватись ф орм у- 

’и бю плівку на др іж дж еп од ібн и х  клітинах цього ір и б а  [H ogan, K olter, 2002]. 
■t іо іо , бактер ії м ож уть виявляти вибірковість щ одо виду іри б ів  та до кон

! 1 ті по! д ілянки ір и б а , ш о зазнає колонізації (табл. 2.5).
У деяких ви п адк ах  на колон ізац ію  б актер іям и  грибного  м іц ел ію  впливає 

здатн ість  ір и б а . П оказан о , ш о в ум овах  in vitro  бактерії P seu d o m o n a s  
ens п р и єд н у ю ть ся  до  ж и ви х  п ф ів  ір и б ів  роду G lom us  б ільш  н іж  у 50 

в частіш е, н іж  до в ід м ер л о го  м іцелію , а бактер ія  B acillus cereus, н авп аки , 
н е р с в а їу  в ід м ер л и м  і іфам ір и б ів  G lom us  spp. [Toljander et al., 2006]. 

лтродних ум овах  п редставн и ки  роду Bacillus  також  збираю ться п ереваж н о  
я пош кодж ених гіф ів  |A rtu rsso n , Jansson , 2003]. О днак чинники , які сп ри я- 

розр ізненню  бактер іям и  ж ивих і м ер іви х  гіфів, невідомі. С елективно  коло
вши живі гіф и  м аж уть  бактерії, які здатні використовувати д ія  ж и влен ня 
ні м етабол іти , а п ри єдн ан н я  до відмерлих гіфів може свідчити про  роль 
их бактерій  у  п р о ц есах  су кц есії м ікробних ценозів. Крім того, колон ізац ія  
них гіф ів м ож е св ід ч и ти , щ о деякі гриби маю ть активні м еханізм и п роги- 
ия б актер іал ьн ій  колон ізац ії.

Г о и б и  т а б а к т е р ії

65



ЕКОЛОПЯ ГРИБІВ

. Та6пичя}'
Деякі бактерії, асоційовані з поверхнею грибів [Boer et al., 2005]

в * * ' 'гриба Поверхня Домінуючі б м п р І

Suillus grevillei ПЛОДОВе Т '" 0 Pseudomonas, Bacillus, StreptomvcO^^

Lactarius rufus Мікоризований корінь Burkholderia, Pseudomonas, Раепіь^ш*

Rhizophagus darns Спори Bacillus, Pseudomonas, Burkholderia "

Suillus luteus Мікоризований корінь Bacillus, Burkholderia, Pseudomonas ^

Pleurotus ostreatus Міцелій Представники різних родів

Canthareiius cibarius Плодове тіло Pseudomonas

Lactarius spp. Мантія а - ,  р-,у-протеобактерії

Tuber borchii Плодове тіло Pseudomonas, Bacillus, Paenibacillus
Phanerochaete
chrysosporium Гіфи Agrobacterium, Burkholderia

Формування біоплівки спостерігають і в лабораторних умовах після інеіт 
ляції бактеріями міцелію грибів. На фото 2.4 показано колонізацію бактер^И 
Azorhizobium caulinodans і Bradyrhizobium elkanii міцелію грибів, відповіде! 
Mucor sp. і Pleurotus ostreatus [Seneviratne, Jayasinghearachchi, 2003; Jayasif 
ghearachchi, Seneviratne, 2004].

В умовах спільного культивування in vitro бактерій Pseudomonas aeruginU  
та гриба Candida albicans var. albicans установлено, що бактерії швидкоУИ 
кріпляються до грибних філаментів, а згодом, упродовж 24-72 годин у т я Н  
ють щільні біоплівки [Hogan, Kolter, 2002]. Показано, що цей процес склан 
ється з кількох стадій: приєднання бактерій до грибних гіфів, ініціація 
рення біоплівки та її ріст і дозрівання. ІН

Приєднання бактеріальних клітин до гіфів гриба спочатку є оборо^Н  
процесом: клітини P. aeruginosa швидко приєднуються і від’єд н у ю ться^ ^И  
верхні гіфів. При досягненні певної щільності бактерії залишаються п р ^ Н  
пленими до гіфів та ініціюють утворення біоплівок. Процес приєднання 
ріальних клітин активується за низького вмісту поживних речовин, з о ц |Н  
деяких амінокислот, у середовищі культивування.

Після колонізації поверхні грибних гіфів окремими клітинами Р. а е п ^ ^ Ш  
відбувається утворення зрілої біоплівки на поверхні гриба. Це суп ров^^^^Н  
ся оточенням бактеріальних клітин позаклітинним матриксом, і впродовжЛИ 
годин біоплівка продовжує рости, заповнюючи прогалини між грибні&ЧЙ^^В 
ментами. Оскільки обидва мікроорганізми здатні виробляти речовини 
тинного матриксу, невідомо, є він бактеріального чи грибного п о х о д ж ч ^ ^ В  
складається зі суміші речовин, які виділяють обидва мікроорганізми [ F o ^ ^ B  
Kolter, 2004; Matsukawa, Greenberg, 2004].

Відомо, що під час колонізації міцелію гриба Candida albicans var. 
бактеріями P. aeruginosa між мікроорганізмами формуються а н т а го Щ ^ И  
взаємини, і гіфи під біоплівкою відмирають упродовж 24^*8 годив
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«.olter, 2002]. Антагонізм, імовірно, зумовлюється синтезом антибіотиків під 
впливом сигналів, які виникають у бактеріальних клітинах під час утворення 
біоплівки (внаслідок так званого “відчуття кворуму ’ (quomm-sensing)) [White- 
|еу et al., 1999]. Це супроводжується виділенням із бактеріальних клітин фер
ментів, зокрема фосфоліпази С, яка розщеплю*- мембранні ліпіди еукаріотних 
клітин [Lanotte et al., 2003]. Оскільки утворення біоплівки P. aeruginosa на гі
фах зазначеного гриба відбувається значно інтенсивніше в умовах обмеженого 
вмісту поживних речовин у середовищі, можна припустити, що бактерії вико
ристовують грибні гіфи як джерело живлення, а утворення біоплівки забезпе
чує синергічну дію ферментів для захоплення поживних речовин, які вивільня
ються під час лізису клітин гриба.

Антагоністичні взаємини, під час яких утворення бактеріальної біоплівки 
на міцелії грибів закінчується його лізисом, спостерігають і під впливом інших 
міколітичних бактерій у лабораторних умовах і природному середовищі. Гак. 
фітопатогенна бактерія Pseudomonas syringae за різних умов колонізує гіфи 
Neurospora erassa , формуючи біоплівку, причому інтенсивність цього процесу 
корелює із рівнем загибелі клітин гриба. Оскільки P. syringae зазвичай трапля
ється на поверхні листків рослин, де взаємодіє з численними видами мікроби*, 
включаючи дріжджі та міцеліальні гоиби, антагоністичні взаємодії між P. syrin
gae і Neurospora crassa можуть свідчити про ооль утворення бактеріальної біо
плівки в конкуренції між мікроорганізмами на наземних органах рослин.

Речовини, які виділяються з клітин міцелію гриба, у свою чергу, вплива
ють на рівень колонізації. Вони можуть в одних випадках стимулювати цей 
процес, а в інших -  негативно впливати на ріст бактерій і перешкоджати утво
ренню біоплівки. Аналіз впливу виділень міцелію деяких видів грибів Aspergil
lus spp. і Mucor spp. на ріст бактерії Bradyrhizobium elkanii свідчить, що ексуда
ти клітин представників роду Mucor стимулюють процес утворення бактері
альних колоній, а сполуки, які виділяються з клітин грибів роду Aspergillus 
(зокрема, A. terreus), навпаки, пригнічують цей процес (табл. 2.6). Пригнічення 
може зумовлюватися впливом мікотоксинів, які синтезуються у клітинах ф и 
бів роду Aspergillus [Seneviratne, Jayasinghearachchi, 2003].

Таблиця 2.6
Ріст бактерії Bradyrhizobium elkanii на рідкому середовищі,

що містить виділення міцелію грибів [Seneviratne, Jayasinghearachchi, 2003]

Вид гриба Кількість колоній,1х108 клітин/мл

Контроль 4,20

Aspergillus spp. 3,57*

Aspergillus niger 4,12

spergillus terreus 3,60*

Aspergillus nidulans 3,98

Mucor spp. 4,58*

Примітка: * -  вірогідність різниць порівняно з контролем (р<0,05).
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Значення досліджень проиесу формування мікробних біоплівок п Г 
рокий спектр різних взаємодій між бактеріями і грибами під час колоні
м іцелію  свідчить про потенційну важливість таких відносин між м ікроорк^
м ам и у багатьох екосистемах. Екологічні особливості ц ієї взаємодії та спе 
ф ічні молекулярні чинники, які даю ть мож ливість бактеріям  колонізуй 
грибну поверхню у грунті та інших середовищ ах, у тому числі в організм і^ 
дини, нині інтенсивно вивчають. Д о найцікавіш их аспектів фундаментальну 
дослідж ень процесів формування бактеріальних біоплівок на гіфах грибів на. 
леж ить аналіз змін у фізіологічних, біохім ічних і генетичних властивостях мі 
кроорганізмів під час цих глибоких і динам ічних взаємодій. Зокрема, у бактерії 
Pseudom onas putida, яка бере участь у біоконтролі, ідентифіковано низку генів, 
експресія яких специфічно активується під час росту  на поверхні гриба 
Phytophthora nicotianae  [Lee, Cooksey, 2000].

Водночас дослідження механізмів ф ормування бактеріальної біоплівкш^ 
міцелії грибів, а також з ’ясування метаболічної відповіді гриба на процес ко*, 
нізації міцелію відкриває перспективи практичного застосування цього я н ф  
у різних галузях. Перш за все, виявлення чинників, які беруть участь у форму
ванні біоплівок між конкретними парами бактерій  і грибів, може значно роз
ширити можливості селекції та підбору еф ективних ш там ів мікроорічЦ^Ц 
для їх застосування з метою біоконтролю або деградац ії складних субстцЯ | 
Ідентифікація специфічних чинників, які визначаю ть ініц іацію  та ф о р м у л и  
біоплівки, поряд із розумінням їхньої регуляції відповідно до умов навМ ^Ц  
нього середовища також може дати уявлення про особливості тих серед^Ш  
де відбуваються бактеріально-грибні взаємодії.

Важливе практичне застосування також має виявлення чинників, 
жуть руйнувати бактеріальну біоплівку або блокувати її  утворення. В ід ц ^^Ц  
бактеріальні біоплівки на імплантованих м едичних пристроях є дуже 
матичним явищем у клініці, а високий рівень стійкості біоплівки бактер іИ  
антибіотиків зумовлює значні труднощі у терап ії захворю вань або й 
вість лікування деяких інфекційних хвороб лю дини, п о в ’язаних і з { | ^ ^ ^ |  
ням біоплівок [Donlan, Costerton, 2002; H all-S toodley et al., 2004]. H a p i ^ ^ l  
лекулярний аналіз бактеріальних чинників, які опосередковую ть 
антагоністичні ефекти утворення біоплівки на клітинах м ік р о с к о п іЧ ^ ^ ^ ^ Н  
отів, таких як гриби, можуть дати можливість ідентифікувати, з о к р ^ ^ ^ ^ Ц  
нетичному рівні, чинники, які беруть участь у колонізації інших 
клітин (рослин, тварин і людини). ]1 1 ||Н
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ГРИБИ ТА РОСЛИНИ

Рослинна оболонка Землі -  фітосфера -  являє собою особливу екологічну 
нішу для життя різних груп мікроорганізмів, у тому числі грибів. У свою чергу, 
мікробне населення кожної рослини функціонує в окремих мікронішах зі спе
цифічними умовами середовища. Мікроніші для життя мікроорганізмів фор
муються поверхнею та внутрішнім середовищем рослини, а також прилеглими 
до підземних і наземних органів шарами ґрунту і повітря або води (у вищих 
водних рослин), що безпосередньо оточують рослину. У вищих оослин суходо
лу оселищами мікроорганізмів є ризоплана (поверхня коренів), поверхня на
земних органів, у тому числі філоплана (поверхня листків), а також ендосфера, 
яка охоплює внутрішнє середовище рослини -  клітини тканин і міжклітинний 
простір. До цих компонентів рослини прилягає ризосфера -  зона, яка оточує 
кореневу систему, та філосфера (простір, що оточує листя і насичений його ви
діленнями). Слід назвати ще леймосферу (laimosphere) -  шар грунту, приле
глий до поверхні підземної частини стебла, спермосферу -  шар фунту, що 
межує з насінням, яке проростає [Magyarosy, Hancock, 1972; Nelson, 2004]. 
Гриби співіснують із рослиною в усіх зазначених мікронішах. Однак специфі
ка екологічних умов ризо-, ендо- та філосфери призводить до значних відмін
ностей у кількісному та видовому складі мікобіоти, яка заселяє зазначені осе- 
лища [Fokkema, Schippers, 1986; Lindow, Brandi, 2003; Van Elsas et al., 2003; 
Santamaria, Bayman, 2005; Мошинець, Косаківська, 2010].

Mi фоорганізми, в тому числі фиби, які заселяють фітосферу і прилеглі до 
підземних органів рослини шари фунту, мають тісний сфуктурний і функціо
нальний зв’язок із рослиною. Вони можуть впливати на процеси росту і розви
тку рослинного організму й самі зазнають впливу рослини через продукти ме
таболізму, які виділяються з рослинних клітин. Для цих мікроорганізмів харак
терні високий рівень метаболізму та функціональної активності.

Між рослиною та мікобіотою, що функціонує у фітосфері, можуть склада
тися різноманітні екологічні взаємозв’язки. Відомо, що деякі види фибів мо
жуть стимулювати ріст рослини, знижувати чутливість до ф'топатогенів, підви
щувати стійкість до абіотичних чинників і збільшувати врожайність [Elad, 2003;
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IV. Верхній шар ґрунту

VI. Кишки ґрунтових тварин

III. Органічні рештки, 
що розкладаються

V. „У рослині” 
(ендофітиі

II. Філосфера

І. Ризосфера

Рис. 3.1. Місця локалізації мікроорганізмів, у тому числі грибів, асоційованих із рослиною та

Abdel-Fattah et al., 2007; Rodriguez, Redman, 2008; Shoresh, Harman, 2008]. Ра
зом із тим, багато видів грибів -  паразити, що можуть упродовж тривалого часу 
живитися компонентами рослинного організму, знижуючи його життєздатність, 
спричиняти розвиток захворювань і загибель рослини. Однак загалом в антаго
ністичних асоціаціях із рослинами бере участь значно менша частка грибів по
рівняно з кількістю видів, які пов’язані з нею коменсальними або мутуалістич- 
ними взаємовідносинами [Bednarek et al., 2010].

Коріння рослини разом із грунтом, що його оточує, утворює динамічну ба
гатокомпонентну екосистему, в якій функціонують корисні, шкідливі та ней
тральні для рослини мікроорганізми. У ній виділяють три окремі компоненти, 
які взаємодіють між собою та зазнають колонізації мікроорганізмами: ризосфе
ру (грунт, що оточує коріння), ризоплану (поверхню коріння) і клітини тканин 
кореня під ризопланою [Van Elsas et al., 1991; Kennedy, 1998; Whipps, 2001]. Тер
мін ризосфера (rhiza -  корінь, sphaira -  пласт, шар, грецьк.) уперше запропону
вав німецький вчений у галузі мікробіології грунту Лоренц Гілтнер (1862-1923), 
якого вважають піонером у дослідженні взаємодій кореневої системи рослин 
із мікроорганізмами. Цим терміном учений означив ділянку грунту, в якій коре
нева система рослини контактує з мікробіотою [Hiltner, 1904]. Корінь впливає

ґрунтом

3.1. КОРЕНЕВА ЗОНА РОСЛИНИ  
ЯК СЕРЕДОВИШЕ ЖИТТЯ ГРИБІВ 
ТА ІНШ ИХ МІКРООРГАНІЗМІВ
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на цю ділянку, виділяючи сполуки, шо змінюють активність мікроорганізмів. які 
колонізують ризосферу. Поверхня кореня (ризоплана) заселена мікробюиио 
містить і міцно прикріплені частинки фунту. Корінь також < частиною системи, 
оскільки деякі мікроорганізми (ендофіли) здатні колонізувати клітини його і ка
нни. Мікробна колонізація ризоплани та/або тканин коренів ні лом а як колоніза
ція кореня, в той час колонізація сусідніх ділянок грунту під впливом кореневих 
виділень відома як колонізація ризосфери [Kloepper et аі. 1991]. Слід зазначити, 
шо деякі дослідники зараховують до ризосфери й поверхневі шари клітин коре
ня. виділяючи в ній три ділянки: ендоризосфера (ендодерма кора кореня), ризо- 
плана (поверхня кореня зі шарами епідермісу та слизу) і екзори юсфера грунт 
який оточує корінь) [Lynch, 1987; Lynch, Whipps, 1990].

Взаємодія кореневої системи рослин із мікробіотою маг дуже динамічний 
характер і базується на коеволюційних механі >мах [Morgan et al., 2005; Reinhart, 
Callaway, 2006; Broeckling et al., 2008]. Отже, не дивно, шо мікробні угрупован
ня неоднакові у ризосфері різних видів рослин [Innes et al., 2004; Batten et al.,
2006] рослин із різним генотипом у межах виду [Kowalchuk et al., 2006], а та
кож на різних стадіях розвитку окремої рослини [Mougel et al., 2006; Weisskopf 
et al., 2006]. У ризосфері мікроорганізми конкурують через утворення і стій
кість до антибактеріальних і протигрибних сполук, котрі надходять як із коре
невої системи рослини, так і від інших організмів грунту. Мікроорганізми та
кож конкурують за ресурси, претендуючи на використання органічних сполук 
які виділяються з кореня під час росту, і мінеральних елементів (зокрема. Фору
му ). доступність яких у ризосфері більша, ніж в інших ділянках грунту, завдяки 
компонентам кореневих видітень і продуктам секреції інших мікроорганізмі 
Абіотичні чинники (температура, осмотичний тиск. pH середовища та ін.) також 

зіграють рать у селекції та функціонуванні мікроорганізмів у фунті або на по
верхні кореня. Отже, мікроорганізми, які пов'язані з кореневою системою рос

ши. добре пристосовані до біотичних і фізиго-хімічних особливостей середо- 
Бі^да ризосфери.

V більшості екологічних досліджень ризосфери, особливо тих. які аналізу- 
гь кооперативні мікробні взаємодії, основна увага зосереджується на взасмо- 

феневої системи рослини з бактеріями та грибами. Загальновизнано, ню 
фуїш  - лкроорганізмів викону ють важливі фу нкції в екосистемах грунту 

.. 2005]. Разом із тим. їхня різноманітність у грунті пов’язана з розма- 
м рослинного покриву, яке сприяє збільшенню гетерогенності грунтового 

. -едовиша. 'постанню  рослинної біомаси, а також збільшенню ргзномаягтно- 
•обоновмісннх субстратів і сполук із регуляторною активністю, які налхо- 
і 5 кореневої системи рослин [Zak et al.. 2003]. У свою чергу, рослини м и 
йно залежні віл цих груп фунтовій мікроорганізмів. Зв'язки між ними 

війною часто луже специфічні й опосередковані через оеосмнві хімгтні 
луки, які виконують сигнальну та регуляторну функції Як відомо, складом 

тунгової мікробютн. шо живе в прикореневій зони значною мірою ви док 
ься інтенсивнкть росту і розвитку рослин та велгаша врожаю [Вагеа et aL. 

-  •*-l2: PerseUo-Cartieaux et al.. 2003].
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Серед мікроорганізмів грунту є корисні для рослини партнери й ендосим- 
біонти, опортуністичні коменсали і фітопатогени. Бактерії та гриби вступають 
у численні сапротрофні й симбіотичні відносини з кореневою системою рос
лин -  як взаємовигідні (мутуалістичні), так і шкідливі (патогенні). До шкідли
вих мікроорганізмів належать і основні патогени рослин, і менш важливі пара
зитарні й умовно патогенні бактерії та гриби ризосфери [Barea et al., 2004]. 
Корисні сапротрофи, що належать до різних груп мікроорганізмів, здатні сти
мулювати ріст і позитивно впливати на життєздатність рослин. До них нале
жать: а) редуценти органічного детриту; б) ризобактерії, що сприяють росту 
рослин; в) гриби і бактерії -  антагоністи кореневих патогенів. Деякі мікроорга
нізми, ендофіти, колонізують тканини коренів і стимулюють ріст рослин, за
хищають їх від патогенів і шкідників. До корисних -  мутуалістичних симбіон
тів рослин належать нітрогенфіксувальні бактерії та мікоризні гриби.

Гриби утворюють асоціації з рослиною всередині тканин кореня, на його 
поверхні, а також у грунті, що безпосередньо оточує корінь. Відповідні умови 
для існування екологічних зв’язків між цими організмами створюються завдя
ки різноманітним метаболітам, ферментам, біологічно активним речовинам, 
які синтезуються у клітинах кореневої системи рослин і грибів та виділяються 
в ризосферу і на поверхню кореня [Gunatilaka, 2006; Weber, 2009; Yuan et al., 
2010; Aly et al., 2010]. Механізми взаємовідносин рослин із грибами та іншими 
мікроорганізмами грунту здавна привертають увагу фахівців різних галузей 
науки (екологія, біологія рослин, мікробіологія, мікологія, грунтознавство). 
З ’ясування цих механізмів нині є предметом численних досліджень і впродовж 
останніх десятиріч досягло значного прогресу.

3.1.1. Роль кореневих виділень у формуванні
середовиша життя мікроорганізмів ризосфери

Ґрунт -  це надзвичайно гетерогенне середовище зі значним коливанням 
багатьох параметрів, що може впливати на ріст і виживання мікробіоти. Зде
більшого, вміст органічної речовини у грунті невисокий (за винятком чорнозе
мів), причому основна частина Карбону є у важкодоступній формі, наприклад, 
у складі гумінових кислот. Таким чином, грунтові мікроорганізми змушені по
стійно боротися з нестачею живлення [van Elsas, van Overbeek, 1993]. На пр*- І 
тивагу загальній масі грунту, прикоренева зона рослини, або ризосфера, -  V  
ділянка, в якій поживні речовини доступніші для мікроорганізмів, у зв’язку 
з чим кількісний вміст мікробіоти в перерахунку на одиницю об’єму тут може 
бути у 5-100 разів більшим, ніж в інших ділянках грунту [Bazin et al., 1990].

Ризосферу формує шар грунту товщиною 2-3 мм, що безпосередньо при
лягає до коріння рослини. Високий вміст мікроорганізмів (табл. 3.1), у тому 
числі й грибів, які функціонують у ризосфері, зумовлюється особливостями 
структури, складу та властивостей фунту в цій ділянці.
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Оскільки ризосфера перебуває під безпосереднім впливом клітин корене
вої системи, середовище в ній значно відрізняється за своїми фізико-хімічними 
та біохімічними властивостями від такого в інших ділянках грунту [Hinsinger, 
1998 Dakora, Phillips, 2002; Hinsinger et al., 2005]. Грунтові частки тут більше 
струкгуровані, у зв’язку з чим поліпшується процес руху коріння і мікроорга
нізмів, краще зберігається волога, підтримується постійна температура. Виша 
вологість грунту в зоні ризосфери пов’язана не лише зі зміною структури фун
ту , але й зі здатністю кореневої системи рослин активно змінювати вологість 
навколишнього середовища. Ґрунт прикореневої зони також помітно відрізня
ється показником pH, який переважно є меншим порівняно з іншими ділянка
ми фунту. Це зумовлюється виділенням органічних кислот та іонів Н ' із клітин 
кореня [Neumann, Romheld, 1999]. Так, у багатьох випадках засвоєння пожив
них речовин кореневою системою рослин супроводжується вивільненням 
у фунт Н- для урівноваження вмісту катіонів у клітинах кореня [Sas et al., 2001; 
Hinsinger et al., 2003]. Підкислення середовища ризосфери особливо виразно 
відбувається під час поглинання Ніфогену у формі NH]. Якщо фунт кислий 
і Нітроген надходить у клітини кореня у формі N 0 3 з них вивільняється ОН- 
або Н С 03, внаслідок чого показник pH у ризосфері зростає [Schubert, Yan,
1997]. Припускають, що такий ефект сприяє зниженню токсичності Al, Fe і Мп 
у кислих фунтах [Runge, Rode. 1991]. Інші процеси, які відбуваються в ризо
сфері, а саме: вивільнення з кореня органічних кислот, процеси дихання у клі
тинах кореня та мікроорганізмів, окисно-відновні процеси у фунті також мо
жуть призводити до змін pH середовища [Hinsinger et al., 2003].

Таблиця 3.1
Зміни кількості мікроорганізмів зі збільшенням відстані від поверхні кореня

[Paul, Clark, 1989]

Відстань від поверхні 
кореня, мм

Кількість мікроорганізмів, 
109 клітин/см3

Кількість типіь 
мікроорганізмів, які можна 

розрізнити

0-1 120 11

1-5 96 12

5-10 41 5

10-15 34 2

15-20 13 2

Водночас ризосфера -  це ділянка, збагачена різноманітними сполуками, 
що входять до складу кореневих виділень які часто називають ексудатами (ви- 
потами) рослини. За визначенням, кореневі ексудати -  це речовини, які вивіль
няються в навколишнє середовище зі здорових і непоранених коренів рослини 
[Rovira, 1969]. Крім того, вивільнення різних сполук у ризосферу відбувається 
під час утворення бічних коренів, унаслідок чого в первинних коренях на пев
ний час залишаються відкриті рани, з яких органічні речовини просочуються 
У фунт. Загалом, рослини виділяють у прикореневу зону: а) низькомолекулярні
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сполуки (такі як амінокислоти, моносахариди, органічні кислоти); б) високо- 
молекулярні речовини (ферменти й інші білки, олігосахариди); в) слиз (злуще
ні клітини та компоненти зруйнованих клітин); г) гази, такі як С 0 2 і етилен 
[Davey, O’Toole, 2000; Wen et al., 2007; Rudrappa et al., 2008]. Виділення окре
мих сполук відбувається за допомогою активного АТФ-залежного транспорту 
[Loyola-Vargas et al., 2007; Sugiyama et al., 2007].У ґрунті за зоною ризосфери 
ці речовини містяться в низьких концентраціях, а деякі з них узагалі відсутні 
[Curl, Truelove, 1986].

У складі органічних сполук із кореневими ексудатами виділяється значна 
кількість асимільованого Карбону -  майже 20% від частки цього елемента, що 
відводиться на кореневу систему (або 2-10% від загальної кількості Карбону, 
набутого рослиною під час фотосинтезу) [Jones et al., 2004]. Цей чинник сприяє 
тому, що численні мікроорганізми (бактерії, гриби, найпростіші), а також без
хребетні тварини приваблюються до ризосфери і конкурують між собою за 
колонізацію цього “оазису” в середовищі ґрунту. Зі збільшенням відстані від 
поверхні кореня кількість мікроорганізмів зменшується [Paul, Clark, 1989]. За
галом, кількість мікроорганізмів, пов’язаних із корінням рослин, може досяга
ти 109-1 0 12 клітин на 1 г ґрунту [Whipps, 1990] загальною біомасою 500 кг/га 
[Metting, 1992].

Як вказувалося, ще 1904 року JI. Гілтнер уперше зауважив, що в ризосфері 
міститься більше мікробів, ніж у віддаленій від кореня ділянці ґрунту внаслі
док так званого “ризосферного ефекту”. Зв’язок між компонентним складом 
кореневих виділень і розповсюдженням мікроорганізмів у ризосфері вперше 
відзначено в 1920-х роках [Knudson, 1920; Lyon, Wilson, 1921]. У досліджен
нях, здійснених впродовж останніх років, установлено важливе значення коре
невої системи рослини в селекції видового складу біоти в ризосфері [Weir et al., 
2004; Bais et al., 2006, 2008; Broeckling et al., 2008]. Речовини, які виділяють 
клітини кореневої системи рослини в ризосферну зону, є модуляторами різних 
типів взаємодій, що виявляються між рослиною та іншими організмами ґрунту. 
До корисних взаємодій належить утворення симбіотичних асоціацій із міко
ризними грибами та нітрогенфіксувальними бактеріями роду Rhizobium, а та
кож взаємини з групою ризобактерій, відомих як такі, що стимулюють ріст 
рослин (plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR)). До цієї групи належать 
представники різних родів (Pseudomonas, Azospirillum, Azotobacter, Klebsiella, 
Enterobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Burkholderia, Bacillus, Serratia), які сти
мулюють ріст рослин через такі механізми, як: а) пригнічення розвитку хвороб 
рослин (так звані біопротектанти); б) поліпшення надходження поживних речо
вин; виробництво фітогормонів (біостимулятори). До шкідливих взаємодій на
лежать взаємовідносини з хвороботворними мікробами, рослиноїдними безхре
бетними тваринами та паразитними рослинами [Bouwmeester et al., 2003; Joseph 
et al., 2007; Ahmad et al., 2008: Badri, Vivanco, 2009; Compant et al., 2005, 2010].

Значна частка речовин, які виділяє рослина, слугують субстратами мета
болізму або регуляторами росту мікроорганізмів, які заселяють ризосферу
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(актинобактерії та інші групи бактерій, гриби, найпростіші), інші сполуки сти
мулюють або пригнічують ріст сусідніх рослин і процеси проростання насіння 
(рис. 3.2) [Pinton et al, 2001: Uren, 2001; De-la-Pena et al., 2008].

іф ї

Прмімме**« pocry

 -
Токсини

Пригнічення росту

БактерГі Токсини БактерГі

Рис. 3.2. Екологічні зв'язки між рослиною та іншими організмами у ризосфері

Установлено, що коріння рослин виділяє принаймні 10 різних моносахари
дів (найбільше глюкози та фруктози), які мікроорганізми швидко використову
ють під час живлення. У кореневих виділеннях виявляють і біорегулятори: 
фітогормони (ауксин, цитокініни, гібереліни, абсцизова кислота, брасиносте- 
роїди) [Osmont et al., 2007; Badri, Vivanco, 2009], вітаміни (наприклад, біотин 
наявний в ексудаті багатьох рослин у концентраціях, достатніх для підтриман
ня росту ризосферних мікроорганізмів) [Rovira, 1969], а також продукти вто
ринного метаболізму з різноманітними, у тому числі регуляторними та захис
ними властивостями. До складу кореневих виділень входить певна кількість 
флавоноїдів, фенолкарбонових кислот, алкалоїдів, терпеноїдів та інших вто
ринних метаболітів, низка з яких є фітоалексинами, що беруть участь у меха
нізмах захисту рослини від патогенних грибів і бактерій. Деякі сполуки діють 
як детеренти, що стримують харчову поведінку ґрунтових безхребетних тва
рин, або як фітотоксини, що пригнічують ріст інших рослин [Walker et al., 2003; 
Weisskopf et al., 2006; Hiltpold, Turlings, 2008].

Цікаві результати отримані в модельних дослідженнях під час аналізу коре
невих виділень рослин Arabidopsis sp. Показано, що серед компонентів ексу
датів основну частку становлять флавоноїди (37%), похідні лігніну (22%), індо
лу (14%) (рис. 3.3). Загалом у кореневих ексудатах рослини автори ідентифіку
вали 149 гідрофобних сполук, із них 125 продуктів вторинного метаболізму. Із 
наявних у кореневих виділеннях вторинних метаболітів 76% належать до фе- 
нілпропаноїдної групи [Narasimhan et al., 2003]. В інших модельних досліджен
нях у кореневих виділеннях і ексудатах культивованих клітин кореня рослини 
Medicago truncatula серед вторинних метаболітів виявлено 35 поліфенольних 
сполук (із яких основну частку становлять флавоноїди) та понад 20 сапонінів 
[Huhman et al., 2002, 2005; Farag et al., 2007].
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Рис. 3.3. Мегаболом ризосфери Arabiaopsis sp: основні групи вторинних метаболітів у кореневих 
виділеннях рослини [Narasimhan et al . 2003]

Ьаіато вторинних метаболі ї ін м ож уть слугупати  х ім ічн и м и  медіаторами 
взаєм одія між рослиною -хазяїном  і м ікр о б ю го ю , п ри чом у  низка сполук маг 
виріш альне значення в утворенні сп ец іал ізован и х  асо ц іац ій  м іж  кореневою 
систем ою  рослин і бактеріям и та грибам и від м уту ал істи ч н и х  до  патогенних 
fH rocckling et al., 2008; M andal et al.. 2 0 1 0 |. Н ап ри клад , сескв ітер п ен о в і лакто
ни. які виділяю ться в ризосф еру  з корен евим и ексудатам и  певн их  нндгв рос
лин, спричиняю ть галуж ення гіф ів епдом ікори зп и х  гри б ів , Що необхідне для 
створення сим біотичних відносин між  ними р о сл и н ам и  та гри бам и  | Л к іу ата  
cl аі., 2010) Екологічііі і в ’ я з к и  м і ж  б обови м и  р о сл и н ам и  та  їхн ім и  бактеріаль
ними сим біонтам и , представн икам и  роду R h izo b iu m  які зд ій сн ю ю ть процес 
ф іксації м олекулярного Н ітрогену, ч ас ік о в о  о п о сер ед ко ву ю ться  ф лавоноїдам и, 
які вид іля ' коріння IM aiidal el a t ,  2010) Д еяк і х ім ічн і сп о л у ки  які виділяю ться 
з кореневим и ексудатам и, д ію ть  щ одо м ік р о о р ган ізм ів  як х ем о агр ак та їп и  (Bais 
jet al 2 0 0 4 | Інш і, взаі модпочи з к л ііи н ам и  м ікр о о р ган ізм ів , м ож уть виконува
ти сіп пальну ф ункц ію , б езп о сер ед н ь о  випиваю чи на е к сп р ес ію  ген ів, необхід
них для  створен ня сум існих асоц іац ій  із р о сл и н ам и  |v a n  R h ijn , Vanderleyden, 
1995; H irsch et al., 2009]. Д еяк і сп олуки , н авп аки  д ію ть  як нроти бактер ій н і та 
ф у н ін іи л н і чинн ики (ф н о ал ек си н и ], які н ад іл ян н і. кл іти н и  корен евої системи 
ст ій к істю  Д<» патогенів | B a il et al , 2 0 0 5 1 К літини  корен ево ї си стем и  виділяють 
також і активн і ф орм и ( Ікси їсп у  (А о>()), які д ію ть  як п р о ти м ік р о б н і чинники.

О тж е, склад речовим які рослина постачає в ри зосф еру, в також  активний 
характер процесу транспорту  окрем их сполук із клггхн кореня в навколиш ні сс- 
редови ш е свідчить, щ о кореневі виділення не г ли ш е п аси вн ою  втратою  Карбону 
(як ч а с IV вваж али раніш е), а в ід іграю ть д іяльн у  роль у ф о р м у в а т и  мікробних 
у ір у н о ваи ь  грунту. І’олі. кореневих виділені, рослин  у сел екц ії ф у н то в о ї мікро
б ам и  п ідтвердж ую ть результати м одельних д о сл ід ж ен ь , у яких м ісцеві рослини 
або  їхні коренені виділення внесен і у ф у н т . П ідгрим ували  скл ад  уірунонань
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тунгових і рибів упродовж кількох поколінь значно більшою мірою, ніж чужі 
рослини та їхні кореневі виділення. За умови внесення у грунт кореневі ексуда
ти, отримані з різних видів рослин (незалежно від того, чи рослини формують, 
чи не формують мікоризу або симбіоз із нітрогенофіксувальними бактеріями) 
навіть за відсу тності кореня впливають на видовий склад грибів у різних типах 
грунтів [Broeckling et al., 2008].

Внесок окремих частин кореня у процес виділення речовин у ризосферу 
різний. Загалом, основним місцем виділення (ексудації) у фунт різноманітних 
речовин вважають зону розтягування клітин, розташовану безпосередньо за 
кінчиком кореня. Однак відзначено, що інші частини коренів також виділяють 
органічні сполуки. Крім того, спостерігають відмінності у процесах виділення 
речовин із різних ділянок кореня залежно від виду рослин [Rovira, 1969]. У низ
ці досліджень установлено особливості складу кореневих ексудатів у різних 
ділянках ризосфери. Так, аспарагін і феонін виділяються із меристеми та зони 
розтягування клітин кореня; глутамінова кислота, валін, лейцин і фенілаланін, 
а також галактозиди -  із зони розвитку кореневих волосків; аспарагінова кис
лота -  з клітин усієї поверхні кореня [Bringhurst et al., 2001; Badri, Vivanco, 
2009]. Показано, шо кореневий чохлик (ф упа клітин, які вкривають апікальну 
меристему кореня; і самі кореневі волоски також беруть участь у процесах 
ексудації певних сполук [Nguyen, 2003]. Наприклад, сорголеон (сполука з але- 
лопатичною активністю, притаманна рослинам із роду сорго Sorghum синте
зується в кореневих волосках і виділяється з них у середовище ризосфери 
(фото. 3.1) [Dayan et al., 2009; Cook et al., 2010].

У зв’язку з відмінностями у процесах ексудації в різних зонах кореня мі
кробні угруповання в різних ділянках ризосфери можуть відрізнятися за струк
турою та видовим складом. Ці показники різняться й залежно від типу фунту, 
виду рослини, її харчового статусу, віку, наявності стресу, хвороби та чинників 
навколишнього середовища [Grayston et al., 1997, 1998]. Під час росту коренів 
речовини, що виділяються в зоні розтягування клііин, підфимують ріст пер
винних колонізаторів -  бактерій і фибів, які використовують Карбон із легко
засвоюваних вуглеводів і органічних кислот. У зрілих зонах кореня сполуки 
Карбону менш доступні для мікроорганізмів, оскільки надходять, перш за все, 
з відторгнутими, злущеними клітинами. Карбон там міститься у складі стійкі
ших субстратів, у тому числі, в комплексах лігноцелюлози та геміцелюлоз. 
Отже, фиби та бактерії, які функціонують у тих частинах ризосфери, ймовір
но, адаптовані до оліготрофних умов. Інші ділянки, що вирізняються за вміс
том поживних речовин, -  це місця утворення бічних коренів і верхівки додат
кових коренів. У цих ділянках середовище фунту ризосфери багатше на по
живні речовини і зазнає активної колонізації з формуванням стійких уфупо- 
вань мікроорганізмів [Vang, Crowley, 2000; Bringhurst et al., 2001].

Слід відзначити певні особливості у складі кореневих виділень різних рос
лин. Наприклад, кореневі виділення кукурудзи, кормових і овочевих культур 
багаті на розчинні вуглеводи. Бобові рослини виділяють багато а-галактозидів,
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таких як рафіноза і стахіоза, які можуть відігравати регуляторну роль у кліти
нах бактерій роду Rhizobium [Gage et al., 1998; Bringhurst et al., 2001]. Злаки
виділяють багато органічних кислот (ацетатна, щавлева, лимонна, яблучна 
які значно підкиснюють середовище грунту. Зокрема, у підзолистих грунтах 
показник pH середовища поблизу коріння злаків змінюється від А5 до 5,5. Ко
реневі виділення бобових рослин містять багато нейтральних амінокислот 
унаслідок чого кислотність грунту зменшується. Вміст вітамінів також неодна
ковий у ексудатах різних видів рослин. Так, коріння польового гороху виділяє 
у великих кількостях біотин, пантотенову кислоту, ніацин, проте інші рослини, 
в тому числі бобові, продукують ексудати зі середнім або низьким вмістом за
значених вітамінів. Разом із тим, функціонування мікробіоти призводить до 
значного зниження концентрації вітамінів у середовищі ризосфери [Rovira, 
1969]. Деякі рослини виділяють специфічні токсини, які змінюють і хімічний 
склад середовища, і склад мікробіоти у прикореневій зоні.

На процес виділення сполук із клітин кореневої системи помітно вплива
ють зовнішні чинники, зокрема, рівень освітлення рослини. Так, зменшення ін
тенсивності світла супроводжується зменшенням вмісту амінокислот: серину, 
глутамінової кислоти й аланіну -  в ексудаті конюшини; аспарагінової та глута- 
мінової кислот, фенілаланіну і лейцину -  у кореневих виділеннях рослин тома
ту. Підвищення температури середовища також призводить до штенсивнішого 
вивільнення амінокислот (аспарагінова та глутамінова кислоти) із коріння за
значених рослин [Rovira, 1969].

Макро- і мікроелементний склад грунту в ризосфері впливає на процес 
кореневої ексудації та склад кореневих виділень. Зокрема, Фосфор у грунті 
часто міститься у складі нерозчинних фосфатів три- і двовалентних металів, 
особливо за високого рівня pH, що зменшує доступність цього елемента для 
рослин. Ще в дослідженнях, здійснених у 1980-х роках, відзначено, що нестача 
Фосфору в середовищі ґрунту збільшує інтенсивність виділення кореневих 
ексудатів. Вважали, що речовини, які вивільняються з кореня саме за дефіциту 
Фосфору, сприяють інфікуванню рослини арбускулярно-мікоризними грибами 
[Elias, Safir, 1987]. Результати недавніх досліджень свідчать, що зниження 
вмісту Фосфору (але не інших елементів, таких як N, К, Mg, Са) в середовищі 
культивування рослин сприяє вивільненню з кореня рослини стриголактонів -  
регуляторів процесу формування мікоризи, за допомогою якої рослина отри
мує Фосфор із грунту [Yoneyama et al., 2007]. Крім того, за нестачі Фосфор# 
в кореневих виділеннях збільшується вміст органічних кислот (лимонна, 
яблучна, щавлева), які можуть утворювати комплекси з катіонами металів (Fe, 
Al, Са), вивільняючи Фосфор із нерозчинних фосфатів або витісняти цей еле
мент із грунтового матриксу обміном лігандів [Masaoka et al., 1993; Dakore, 
Phillips, 2002]. Рослини із деяких родин (таких як Proteaceae, Casuarinaceae, 
Fabaceae, Мугісасеае) у відповідь на дефіцит Фосфору утворюють кластери 
спеціалізованих кореневих структур, так звані протео'ідні корені, частка яких 
може становити 40-65% від усієї маси кореневої системи (фото 3.2) [Shane,
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jumpers* 2005]. Клітини цих коренів інтенсивно синтезують органічні кислоти 
І миглиоїь їх у -жзосферу [Neumann. Romheld. 1999; Каша et аЦ 2003].

Деякі компоненти кореневих виділень діють як хелалори метанів і можуть 
підвищу вати доступність мікроелементів, включаючи Fe. Mn. Co. Zn [Dakora. 
Phillips. 2002] Хслатори формують комплекси з металами, шо дає змогу ви
вільнити елементи, пов'язані з частками грунту, збільшити їхню розчинність 
, лобільність. Наприклад, рослини злаків виділяють єередовише ризосфери 
фітосидерофори. я и  збільшують доступність Феруму. вивільняючи пей еле- 
уент із нерозчинних сполук і утворюючи з ним комплекси, шо легше поглина
ються в клітинах кореневої системи [Romheld. Nlarschner. 1985]. Показано, т о  
в умовах недостатнього вмісту Феруму в організмі рослини частка фітосидеро- 
форів у кореневих виділеннях різко зростає, а загальний вміст хедаторсв цього 
елемента ,роль яких можуть виконувати й інші компоненти виділень, зокрема. 
оргзяїчні кислоти) може становити до 501 кореневого ексудату [Yang. Crowley.
2000]. Слід зазначити, шо специфічні сидерофори виділяють і мікро~рганізми 
ризосфери (гриби та бактерії).

На кількість і склад кореневих виділень впливає якість атмосферного по
з тря інаявн.сть у ньому певних газоподібних речовині, яке сточує наземн1 
частину рослини, а також потрапляння на поверхню лестків деяких хімічних 
сполук, у тому числі сполук Фосфору [Roviia. 1969; Shane et al.. 2003]. Таю 
ебекти зумовлюються тісними зв'язками між наземними та підземними орга
нами рослини і можуть мати практичне застосування у галузі живлення рос
лин. оздоровлення кореневої системи, а також д ія  контролю взаємодій між 
рослиною та мікроорганізмами ризосфери.

Таким чином, під впливом кореневих виділень навколо коріння створюєть- 
ссблива лона зі спршгглнвнмн умовами середовище і д ія  самсГ рослини.

. ли мікроорганізмів, у тому чисті грибів, які заселяють ризосферу та рнзопла
ну. Хімічні, фі зичні та біохімічні процеси, що відбуваються у прикореневій 

компонентний склад середовища ризосфери, у формуванні якого бере 
—сть коренева система рослини, впливають на перебіг ж н п і внх процесів 
кл тинах рослини та пов'язаних із нею мікроорганізмів, а також на утворення 

нкпіонутання симбіотичних асоціацій.

3.1.2. Гриби-мешканиі ризосфери та ризопхани

Гриби ризосфери. Разом із іншими мікроорганізмами гриби -  постійні 
виці ризосфери, де ВОНИ функціонують або ЯК ТИПОВІ екпнеотрофи і М1К- 

тганізми. які живляться продуктами екзосмосу рослин), використовуючи 
неві виділення, або як патогенні, потенційно патогенні та корисні ї м  рос- 

ианізмн. У трофічних і регуляторних взаємовідносинах із кореневою 
гемою ростнн перебуває більшість видів фунтових грибів. Корисні ДІЯ 

ункції грибів у ризосфері різноманітні. Вони беруть участь у колообь 
поживних речовин, біатогічному контрап патогенів рослим, стимуляції 

остання паростків [Вагеа et al.. 20(М, 2005].



ЕКОЛОЛЯ ГРИБІВ

Загальна кількість грибів, як і інших мікроорганізмів, у ризосфері більша 
ніж поза нею. Однак їхнє видове різноманіття помітно зменшується з набли
женням до поверхні кореня. У ризосфері, де середовище однорідне за багатьма 
властивостями, зникають переваги міцеліальної будови грибів, а їх видовий 
склад значно одноманітніший, ніж в інших ділянках грунту. Залежно від умісту 
в фунті гумусу чисельність грибів у ризосфері змінюється по-різному. У фун
тах, бідних на органічні сполуки, збільшення чисельності грибів у ризосфері 
істотніше, ніж у тих, що містять багато гумусу, тому що у перших більше по
мітна добавка органічної речовини за рахунок кореневих виділень.

Речовини, які виділяються з клітин коренів, відіграють важливу селектив
ну роль у формуванні мікробних угруповань -  мікробоценозів, у тому числі, 
впливаючи на видовий склад грибів ризосфери. Слід зазначити, що кореневі 
виділення стимулюють розвиток як корисних, так і патогенних мікроорганіз
мів, причому специфіка кореневих ексудатів визначає склад мікобіоти у коре
невій зоні різних видів рослин. Зокрема, у ризосфері злаків переважають ана- 
морфні гриби родів Fusarium і Alternaria. У ризосфері рослин, які належать до 
родин Бобові, Жовтецеві, Капустяні, багато представників роду Penicillium. 
Особливо істотні розходження в наявності або відсутності патогенних фибів 
(наприклад, роду Fusarium, Verticillium, Helminthosporium  та ін.) у кореневій 
зоні стійких і уразливих сортів рослин у зв’язку зі значними відмінностями 
складу (зокрема, амінокислотного) їхніх кореневих виділень.

Склад грибних ценозів регулюється не лише поживними субстратами, але 
й фізіологічно активними речовинами, які виділяють клітини кореневої систе
ми рослин. Ці біорегулятори можуть виявляти і безпосередню стимулювальну 
чи інгібувальну дію щодо мікроорганізмів або опосередковано впливати на ви
довий склад грибів у ризосфері. Так, компоненти кореневих ексудатів можуть 
стимулювати ріст мікробів-антагоністів до певних видів грибів, зокрема до фі
топатогенних видів. Тоді розвиток фітопатогенів можуть пригнічувати не спо
луки, які містяться в кореневих виділеннях, а мікроби-антагоністи. Багато ан
тагоністів до грибних патогенів є серед ризобактерій, які стимулюють ріст рос
лин (PGPR) [Compant et al., 2005]. Вони виділяють у середовище ферменти, які 
здатні спричиняти лізис клітин міцелію хвороботворних грибів, або впливають 
на них синтезованими в їхніх клітинах токсичними сполуками, спричиняючи 
антибіоз [Chemin et al., 2002]. Зокрема, бактерія Serratia plymuthica виділяє 
фермент хітиназу, що гальмує проростання спор і ріст клітин гриба Botrytis 
cinerea [Frankowski et al., 2001]. Здатність продукувати позаклітинні хітинази 
вважають важливим засобом антагонізму й інших бактерій щодо грибів-фіто- 
патогенів: Serratia marcescens -  проти гриба Sclerotium rolfsii [Ordentlich et al., 
1988], деяких представників родів Paenibacillus і Streptomyces -  проти Fusarium 
oxysporum f. cucumerinum. Позаклітинні хітинази та ламінаринази бактерії 
Pseudomonas stutzeri спричиняють лізис міцелію Fusarium solani [Lim et al., 
1991]. У процесах лізису клітинної стінки грибів можуть брати участь і про
теолітичні ферменти, які виділяють бактерії. Таке явище спостерігають під чаС
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антагонізму Serratia plymuthica проти грибів Sclerotinia sclerotiorum і Botrytis 
cinerea [Kamensky et al., 2003]. Показано, що певну роль у міжвидовому анта
гонізмі мікроорганізмів відіграють ферменти, які розщеплюють вуглеводні 
компоненти клітинних стінок, а саме: (3-1,3-глюканаза, синтезована бактеріями 
Paenibacillus і Streptomyces, спричиняє лізис клітин гриба F. oxysporum f. сиси- 
merinum [Singh et al., 1999]; бактерія Burkholderia cepacia також синтезує (3-1,3- 
глюканазу, яка порушує цілісність клітинної стінки Rhizoctonia solani, Sclerotium 
rolfsii та Pythium ultimum [Fridlender et al., 1993].

З іншого боку, компоненти кореневих виділень можуть пригнічувати ріст 
мікробів-антагоністів. У таких умовах можуть посилено розмножуватися гри
би ризосфери, у тому числі фітопатогенні види. Вплив кореневих ексудатів різ
них рослин на ріст деяких грибів показаний у табл. 3.2.

___________________  Гоиби та рослини

Таблиця 3.2
Вплив кореневих виділень деяких рослин на ріст грибів

£Йищі рослини і риби
Стимуляція росту

Редис Rhizoctonia solani (анаморфний)
Салат Rhizoctonia solani -  “ -
Суниця Rhizoctonia sp. -  “ -

Інгібування росту
Овес Byssochiamys fulva (Ascomycota)
Картопля Spongospora subterranea (Plasmodiophoromycota)
Томати Colletotrichum coccodes (анаморфний)
Горох Aphanomyces euteiches (Oomycota)

Стимуляція проростання спор
Цибуля Sclerotium cepivorum (Stromatinia cepivora) (Basidiomycota)
Томати Sclerotium cepivorum - "  -
Редис Fusarium sp. (анаморфний)

|§алат Fusarium sp. -  “ -
Боби F. solani f. phaseoli -  “ -
Банани Fusarium oxysporum f.sp. cubense -  “ -

И к інгібування nDODoeraHHH спор
Горох Fusarium oxysporum f.sp. pisi -  “ -

. У наступних розділах детальніше проаналізовано вплив сполук, які виді- 
Нються з коріння рослин, на функціонування грибів та інших мікроорганізмів 
У ризосфері.

І  Гриби ризоплани. Ризоплана рослини, як уже згадувалося, -  це ділянка 
зовнішньої поверхні кореня. Розповсюдження грибів у зоні ризоплани не тіль
ки є результатом специфічності субстрату, а й залежить від конкурентоздатнос- 
ті грибів. На поверхні коренів живуть сапротрофні гриби й факультативні
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партит и. Ці сапрогрофні гриби менш конкурентоспроможні, ніж мешканці щ 
ших ділянок грунту. Гриби ніг ї  іони представлені. голонним чином, ТСМНОЗі 

бпршісмими стерильними формами. Факультативні паратити на поверхні іщ 
ріння, н основному, представлені і рибами-тбудпиками рнних видні корененої 
гнилизни. lie  специфічні іі и д и , властиві певній рослинній культурі або ценно
му і йму захворювань, такі, наприклад, як представники родів Pythium, Phyio- 
phthora, Aphanomyees із відділу ( Jomycota. Olpidium  (( hytridiomycota), Qphioho- 
lus (Ascomycota), деякі анаморфні іриби {.Fusarwm зрр.) та ні Вони актинію 
синтезують позаклітинні ферменти, що руйиуюіь стінки рослини хазяїна та 
проникають усередину клітин, але можуть швидко переходити до сапрогроф. 
ного способу жит гя.

На відміну під ірибін корененої іони, збудники тахнорюнань, які нра кайлі, 
наростки і насіння, що проросты , неспецифічні або мало спеціалізовані. Один 
і той самий нид здатний уражати велику кількість рослин тернові, бобові, 
технічні культури, дсрсниі породи іа ін Більиіісгть п  них і у грунт і в стані спо
кою у формі сночинальних спор, які проростають під стимуляційним впли
вом сполук, що виділяються і клітин коріння рослин.

Аналізуючи видовий склад і рибні кореневої іони, необхідно враховувати 
іе, пю в ризосфері а на поверхні кореня розміщуються і іфи і рибш-симбіон- 
іїм, які колонізують корінь під час утворення арбускулярної та інших гиши 
мікоризи. Обчислено, що арбускулярну мікоризу формують понад 80% відо
мих видів рослин І Ііаррс 1987; Wang, Qto 201)6]. Це Супроводжується обміном 
поживних речовин між рослиною та міцелієм і ри(іа (рослина забе шечуе іриб- 
ні клітини сполуками Карбону, а іриб постачає фосфати и інші мінеральні ре
човини з грунту до кореня). І цій мікоризних і рибів часто колонізують бактерії 
(особливо Pseudomonas fluorescens) з утворенням біоплівок [I'crotto, Bonfantc, 
І997|. /Іля них мікориза і ииі ідною еколог ічною нішею і леї ким доступом до 
поживних речовин.

.4.2. ВПЛИВ КО М ПО НЕНТІВ  KOPFHFBMX ВИДІЛЕНЬ  
НЛ ВЗАЄМОДІЮ РОСЛИНИ З ГРИБАМИ РИЗОСФЕРИ

Як вказувалося, компоненти кореневих виділень рослин відіграють важли
ву роль у селекції ризосферної мікробіоти. М ікроорганізми, в тому числі гри
би, які заселяють ризосферу, у свою чергу, можуть впливати на рослину через 
її кореневу систему, (аіалом сучасний підхід до вивчення міжвидових взаємин 
у ризосфері персдбачаї аналіз рослини та мікроорганізмів як взаємопов'язану 
систему, в якій вплив метаболізму мешканців ризосфери на ріст рослин визна
на» іься механізмами зі зворотним зв'язком, а зміни метаболізму рослини у ВІД" 
повідь па пей вплив не менш важливі. І Іродукт и вторинного метаболізму, які 
виділяються І кореневими ексудатами, належать до чгшвижі*, жкі опосередко
вую! ь спілкування рослини з мікроорганізмами ризосфери. ( сред них важливу 
роль індії рают ь фенольні сполуки флавоноїди, які і ановля і ь основну частку
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к о р е н е в и х  виділень і виконують різноманітні сигнальні функції, а також фе
н о л к а р б о н о в і  кислоти, функції яких останнім часом привертають значну увагу 
яК чинники міжвидової комунікації.

3.2.1- Р оль флавоноїдів у взаємодіях кореневої системи 
рослин із грибами та іншими мікроорганізмами

Флавоноїди, які в значній кількості виділяються з коріння рослин у ризосфе
ру -  це велика і різнорідна група поліфенольних сполук, широко розповсюдже
них у вищих рослинах. На сьогодні ідентифіковано майже 5 000 природних фла
воноїдів [lwashina, 2003]. В організмі рослин вони виконують різноманітні 
функції, однак упродовж останніх десятиріч привертають значну увагу як сиг
нальні молекули, що опосередковують взаємодію рослини з організмами грунту. 
Серед флавоноїдів є модулятори харчової поведінки безхребетних тварин, але- 
лопатичні речовини, які впливають на ріст інвазивних рослин, і регулятори різ
номанітних рослинно-мікробних взаємодій. Ці сполуки впливають на утворення 
мікоризних асоціацій (зокрема, арбускулярної мікоризи), на формування симбі
озу бобових рослин і бактерій із роду Rhizobium (під час якого відбувається фік
сація молекулярного Нітрогену) та діють як фактори захисту рослини й проти
мікробні чинники [Dixon et al., 2002; Shaw et al., 2006; Steinkellner et al., 2007; 
Zhang et al., 2009]. Водночас флавоноїди, подібно до інших фенольних сполук, 
діють як антиоксиданти, сприяючи підтриманню відповідного прооксидантно- 
антиоксидантного балансу на поверхні кореня та в середовищі ризосфери.

Низка флавоноїдів бере участь у взаємодії рослин із арбускулярно-міко- 
ризними грибами, сприяючи, перш за все. проростанню грибних спор і вплива
ючи на метаболізм у клітинах грибних гіфів на пресимбіотичній стадії їхнього 
розвитку (рис. 3.4). Особливо ефективний у цьому аспекті флавонол кверце
тин, який стимулює проростання спор і ріст гіфів грибів Glomus macrocarpum, 

'oideoglomus etunicatum, Gigaspora margarita [Tsai, Phillips, 1991; Becard 
et al., 1992]. Показано, що в умовах in vitro кверцетин значно подовжує трива- 

ь росту гіфів гриба G. margarita (з 10-ти до 42-х діб). Крім того, цей флаво- 
стимулює процес проникнення гіфів грибів у тканини кореня та сприяє 
муванню арбускулярної мікоризи. Наприклад, кверцетин, виділений із мі- 

'изованого коріння конюшини, стимулює колонізацію кореня томату грибом 
ispora [Scervino et al., 2005b].
Інші флавоноїди також впливають на процес проростання спор арбускуляр- 

мікоризних грибів. Так, проростання спор Gigaspora margarita стимулюють, 
'м кверцетину, лютеолін і, особливо, мірицетин [Becard et al., 1992]. Проростан

Ня спор грибів Claroideoglomus etunicatum і Glomus macrocarpum стимулюють 
4е и 7,4'-дигідроксифлавон і 7,4'-дигідроксифлаванон (ліквіритигенін), які виді
ляються з коріння люцерни (Medicago sativa) [Tsai, Phillips, 1991]. Щодо регуля- 

і росту гіфів арбускулярно-мікоризних грибів, то кверцетин та інші флавоноли 
сктивніші стимулятори цього процесу, ніж флавони [Becard et al., *992].
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Рис. 3.4. Деякі флавоноїди, які беруть участь у взаємодії рослин із гр и б а м и

Разом із тим, наявність деяких флавоноїдів у ризосфері може пригнічувати 
проростання спор і розвиток гіфів ендомікоризних грибів і, отже, 
внесок арбускулярної мікоризи у продуктивність рослинних угруповань [Tsai. 
Phillips, 1991; Becard et al., 1992]. В умовах in vitro показано, що такі флавоно
ли, як кверцетин, мірицетин і кемпферол виявляють значний стимуляційний 
вплив на ріст гіфів, однак інші флавоноїди (хризин,
цетин, біоханін А) пригнічують цей процес або не впливають на нього (нарин
генін, лютеолін) [Becard et al., 1992; Scervino et al., 200&Ц.

о



У зв’язку з цим вважають, що для стимуляційного впливу флавоноїдів на 
ріст гіфів ендомікоризних грибів важливе значення мас наявність гідроксильної 
групи в положенні 3 у структурі їхніх молекул. Саме така структура притаманна 
кверцетину, мірицетину і кемпферолу (рис. 3.4). Флавоноїди, позбавлені ОН- 
групи в цьому положенні, не виявляють стимуляційного ефекту. Наявність гід
роксильних груп у положеннях 3' і 4' також важлива для стимуляційного впливу 
флавоноїдів. Кверцетин із гідроксильними групами в цих положеннях виявляє 
найвиразніший стимуляційний вплив на ріст гіфів арбускулярно-мікоризних 
грибів порівняно з іншими флавонолами [Becard et al., 1992].

Представники іншої групи флавоноїдів -  ізофлавони (рис. 3.6) -  переваж
но інгібують процес проростання спор і ріст арбускулярно-мікоризних грибів. 
Так, біоханін А проявляє сильну гальмівну дію щодо росту гриба Gigaspora 
m a rg a n ita  [Becard et al., 1992]. Інший ізофлавон, формононетин, який виділя
ється з коріння рослин люцерни під час стресу, інгібує проростання спор гриба 
Claroideoglomus etunicatum [Tsai, Phillips, 1991].

Слід зауважити, що є відмінності у складі флавоноїдів, які надходять 
у ризосферу під час росту рослини і під час проростання насіння. Наприклад, 
коріння рослин люцерни виділяє 7,4-дигідроксифлавон, 7,4'-дигідроксифла- 
ванон (ліквіритигенін), формононетин, а насіння, яке проростає у грунті -  лю
теолін, кверцетин (останній переважає серед флавоноїдів, які виділяються 
з насіння цієї рослини) [Tsai, Phillips, 1991]. Крім того, у природних умовах 
регуляторні ефекти флавоноїдів щодо різних параметрів, які характеризують 
арбускулярно-мікоризний симбіоз (проростання спор грибів, ріст гіфів, про
никнення у тканини кореня та рівень колонізації) дуже специфічні. Вони за
лежать: а) від структури молекул цих сполук; б) виду гриба; в) стадії форму
вання мікоризи [Scervino et al., 2005а]. Незважаючи на численні дані щодо ролі 
флавоноїдів у стимуляції росту арбускулярно-мікоризних грибів, результати 
сучасних досліджень свідчать, що ці сполуки не є абсолютно необхідними 
для процесу мікоризації.

Флавоноїди відіграють визначальну роль і в симбіозі бобових рослин із 
бульбочковими бактеріями, стимулюючи експресію nod-генів у клітинах ри- 
зобій (зокрема, представників родів Rhizobium та Bradyrhizobium). Так, лютео
лін, 7,4-дигідроксифлавон і 7,4'-дигідроксифлаванон індукують експресію 
nod-генів, а кверцетин стимулює ріст ризобій [Dakora, 2003]. Як відомо, nod- 
гени визначають структуру ферментів синтезу специфічних ліпохітоолігоса- 
харидів -  Nod-факторів (фактори нодуляції). Останні, виділяючись у середо
вище ризосфери та впливаючи на клітини кореня, не лише опосередковують 
симбіоз бобових рослин із ризобіями, але й збільшують рівень колонізації 
рослин мікоризними грибами [Olah et al., 2005]. Водночас Nod-фактори сти
мулюють утворення бічних коренів, збільшуючи спроможність рослин, осо
бливо молодих паростків, закріплюватись у грунті й отримувати воду та по
живні речовини з навколишнього середовища.

Багато флавоноїдів виявляють протимікробну активність і беруть участь 
У захисних реакціях рослини. Разом із тим, окремі сполуки з цієї групи можуть

______________  Гриби та рослини
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опосередковувати патогенез мікроорганізмів щодо рослини-хазяїна. Зокрема 
деякі халькони індукують експресію генів вірулентності у бактерії Agrobacterium 
tumefaciens, яка спричиняє утворення пухлин у рослин [Spencer, Towers, 1988]. 
Халькони, крім того, повністю пригнічують ріст гіфів арбускулярно-мікориз
них грибів [Becard et al., 1992].

3.2.2. Вплив фенолкарбонових кислот на взаємовідносини 
рослини з грибами та іншими мікроорганізмами 
ризосфери

Упродовж останніх років інтенсивно досліджують функціональне значення 
іншої фупи фенольних сполук -  фенолкарбонових кислот (ароматичні карбо
нові кислоти), які містяться в ризосфері рослин. У рослинах ці кислоти утворю
ються за участю різних метаболічних процесів: через шикимову кислоту в фе- 
нілпропаноїдному шляху, як побічні продукти монолігнолового шляху та як 
продукти розпаду лігніну і полімерів клітинної стінки [Carpita et al., 2000; Cro
teau et al., 2000]. Вони виділяються в ризосферу з кореневими ексудатами [Cha
ves et al., 2001; Mandal et al., 2010] і, крім того, утворюються під час розкладу 
компонентів оослинних тканин (метокси- і оксибензойна кислоти, корична (ци- 
намова) кислота) і процесів гуміфікації [Whitehead et al., 1983; Chan, 2006]. Фе
нолкарбонові кислоти можуть бути і мікробного походження, але за структурою 
вони відрізняються від рослинних [Moorman et al., 1992]. Хоча молекули цих 
кислот є відносно стійкими з хімічної точки зору, вони трансформуються в ри
зосфері та інших ділянках грунту, оскільки різні мікроорганізми здатні викорис
товувати їх як джерело Карбону [Kefeli et al., 2003; Fuchs, 2008]. Крім того, 
ці кислоти можуть бути альтернативним джерелом Карбону для грунтових діа- 
зотрофів під час фіксації Нітрогену в середовищах із низьким вмістом легко
засвоюваних субстратів [Chan, 2006]. У деяких випадках фенольні кислоти 
швидко метаболізуються за участю грунтових мікроорганізмів без помітних 
змін у структурі мікробної спільноти ризосфери [Bradley et al., 2000]. Окремі 
фенолкарбонові кислоти -  ферулова, 4-оксябензойна, корична, р-кумарова (4-ок- 
сикорична) -  виявляють алелопатичну дію щодо рослин і можуть пригнічувати 
проростання насіння та ріст паростків [Kaiase, 1989; Chaves et al., 2001].

Нині відомо, що фенолкарбонові кислоти відіграють багатофункціональну 
роль у взаємодіях кореневої системи рослин із мікроорганізмами: а) діють як 
протимікробні чинники та фактори індукованої резистентності рослин до па
тогенних мікроорганізмів; б) діють як сигнальні молекули в ініціюванні симбі
озу бобових рослин и ризобіями; в) впливають на утворення арбускулярно-мі- 
коризного симбіозу [Martens, 2002; Mandal et al„ 2010].

Протимікробну активність проявляють 4-оксибензойна,/;-кумарова, феруло
ва, кавова кислоти (рис. 3.5) [Cho et al., 1998]. Наприклад, ферулова кислота при
гнічує інфікування рослин грибом Sclerotium rolfsii -  широко розповсюдженим 
грунтовим патогеном, який вражає велику кількість рослин [Sarnia, Singh, 2003],
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кзвова кислота ефективна проти різних грибів, бактерій і вірусів [Duke, 1985; 
Wild, 1994]. Фенолкарбонові кислоти можуть відігравати роль і в селекції грибів 
та бактерій у ризосфері. Показано, що додавання у фунт ферулової, р-кумарової, 
4-оксибензойної, ванілінової кислот призводить до збільшення популяцій фун
тових мікроорганізмів, які метаболізують ці кислоти [Blum, Shafer, 1988].

соон СН=СНСООН

б
сн=снсоон

он
4-оксибензойна кислота Корична кислота

сн=снсоон

осн,

он
р-кумарова кислота

ОН
Ферулова кислота Кавова кислота

Рис. 3.5. Деякі фенолкарбонові кислоти, які беруть участь у взаємодіях рослин із іншими організ
мами ризосфери

У ризосфері бобових рослин деякі фенолкарбонові кислоти кореневих ексу
датів стимулюють ріст бактерій із роду Rhizobium і є хемоатрактантами. що 
скеровують ризобії до кореневих волосків, сприяючи формуванню ризобіаль- 
ного симбіозу [Mandal et al., 2010]. Водночас представники роду Rhizobium 
здатні використовувати ці сполуки як джерело Карбону [van Rossum et al., 1995; 
Irisarri et al., 1996]. Цілий спектр розчинних і кон дотованих фенолкарбонових 
кислот ідентифіковано у кореневих бульбочках бобових рослин. Ці сполуки 
еруть участь у регуляції морфогенезу бульбочок і впливають на метаболізм 
клітинах бактерій-симбіонтів, зокрема, стимулюють процеси утворення аук

сину [Chakraborty et al., 2008; Mandal et al., 2009].
У наукових джерелах наявні дані про ге, що фенолкарбонові кислоти, які 

зазвичай містяться в ризосфері багатьох рослин та в інших ділянках фунту, мо
жуть впливати й на утворення симбіозу рослин із арбускулярно-мікоризними 
фибами. Зокрема, встановлено стимуляційну дію р-кумарової та ц-окснбен- 
зойної кислот на колонізацію коріння конюшини (Trifolium repens) та сорго 
(Sorghum bicolor) грибом із роду Glomus [Fries et al., 1997]. Водночас відзначено 
суттєве збільшення вмісту фенольних сполук у клітинах кореня після інокуляції 
Рослини грибом-симбіонтом [Ling-Lee et al., 1977; Selvaraj, Subramanian, 1990].

CH=CHCOOH
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3.2.3. Вплив компонентів кореневих виділень 
на формування мікоризного симбіозу

Хімічний і біохімічний склад грунтового середовища в ризосфері та ком
поненти кореневих виділень істотно впливають на утворення симбіотичних 
асоціацій рослини з мікоризними грибами [Azcon, Ocampo, 1981; Steinkellner 
et al., 2007]. Як відомо, процес формування арбускулярної мікоризи (AM) -  
одного з найрозповсюдженіших типів симбіозу між рослинами і грибами -  
складається з трьох основних стадій: а) проростання спор арбускулярно-міко
ризних грибів: б) ріст і галуження гіфів; в) впізнавання рослини-хазяїна та при
кріплення до поверхні кореня за допомогою апресоріїв [Harrison, 2005].

Донині нагромаджено чимало доказів, що процес взаємного впізнавання 
гриба та рослини відбувається задовго до того, як перші ознаки колонізації 
з’являються на епідермісі кореня. Відомо, що лише коріння сприйнятливої рос
лини здатне спричиняти галуження гіфів грибів-симбіонтів і їхній ріст у на
прямі потенційного хазяїна, а розвиток арбускулярної мікоризи супроводжу
ється обміном сигнальних молекул між клітинами рослини та гриба [Harrison,
2005]. Гриби виділяють сигнальні молекули у формі так званих туофакторів, 
які індукують у клітинах кореня реакції, що опосередковують симбіотичну вза
ємодію між організмами-партнерами [Pamiske, 2008]. Рослини, у свою чергу, 
виділяють у середовище ризосфери речовини, які стимулюють колонізацію 
кореня арбускулярно-мікоризними грибами (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Обмін сигналами між коренем і ар- 
бускулярно-мікоризним грибом пе
ред їхньою фізичною взаємодією. 
Коли проросла зі спори гіфа набли
жається до кореня рослини, сигна
ли, що походять від кореневих ексу
датів, активують метаболізм у кліти
нах гриба та інтенсивне розгалу
ження гіфи. Дифузний сигнал від 
грибних гіфів активує в клітинах ко
реня експресію генів, які сприяють 
колонізації (штриховою лінією об
межено д ілянку впливу кореневих 
ексудатів) [Harrison, 2005]

Дослідження сигнальних механізмів упізнавання рослини-хазяїна та 
встановлення арбускулярно-мікоризного симбіозу має довгу історію. Зокре
ма, ще в 1980-х роках показано, що склад речовин, які вивільняються з кореня, 
виливає на інфікування рослини арбускулярно-мікоризними грибами [Azcon,
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Q c a m p o -  1981; Elias, Safir, 1987]. Тоді ж постала гіпотеза. згідно з  я к о ю  корінь 
„„діляє леткий сигнал, який стимулює скерований до нього ріст грибних гіфів 
[Koske. 1982]. Одним із головних претендентів на роль такого сигналу вважали 
вуглекислий газ. який значно стимулюс процеси росту гіфів деяких арбуску- 
тярно-мікоризних грибів in vitro. Крім того, за високого вмісту СО, V середови
щі збільшується позитивний вплив розчинних компонентів кореневих ексуда
тів на ріст цих грибів-симбіонтів [Becard. Piche. 1989].

Згодом установлено, шо важливу роль у встановленні AM відіграють про
дукти вторинного метаболізму, які містяться в кореневих виділеннях рослин. 
Показано, шо специфічні метаболіти з ексудатів коріння хазяїна стимулюють 
ріст арбускулярно-мікоризних грибів, на відміну від кореневих виділень рос
лин. які не формують мікоризи [Giovannetti et al.. 1993]. У дослідженнях в и 
значено. шо на функціональну відповідь гриба-симбіонта не впливає вік рос- 
лини-хазяїна та стан її колонізації (відсутність чи наявність симбіозу ). Так. 
мікоризовані корені здатні спричиняти таку саму відповідь з боку гриба Fun
neliformis mosseae, як і неінфіковані корені, тобто мікоризний статус не впливає 
на виділення сигнальних сполук із кореневими ексудатами [Giovannetti et al..
1996]. Разом із тим, рослини, які не здатні до формування мікоризи (наприклад, 
низка представників родів Brassica), виділяють у ризосферу вторинні метабо
літи, що інгібують процес колон.зації кореневої системи арбускулярно-міко- 
ризними грибами [Schreiner, Koide, 1993].

Упродовж тривалого часу роль сигнальних молекул з боку рослини відво
дили флавоноїдам, які у значній кількості містяться в кореневих віииеннях. 
Справді, як вказувалося, флавоноїди впливають на проростання спор арбуску
лярно-мікоризних грибів і на процеси преінфекційного росту гіфів [Giovannetti. 
Sbrana, 1998; Nagahashi, Douds, 2000; Akiyama, Hayashi, 2006]. Флавоноїди віді
грають важливу роль у комплексі сигналів, якими обмінюються ендо >, корівні 
гриби та їхні рослини-партнери на пресимбіотичній і симбіотичній стадіях вза- 
модії. Так, порівняльний аналіз флавоноїдів у рослинах Trifolium repens пока

зав, що інфікування мікоризними симбіонтами (Rhizophagus intraradices) істот
но змінює склад флавоноїдів, які накопичуються в клітинах кореня [Ponce et al., 
2004]. У дослідженнях із використанням рослин Medicago saliva показано, що 
лавоноїди починають акумулюватись у корінні ще до колонізації арбускуляр- 

мікоризним грибом. Це свідчить про впізнавання у клітинах рослини сигна- 
який походить від ендомікоризного гриба [Volpin et al.. 1994; Larose et al.. 

^002]. Рівень накопичення флавоноїдів у корені М. saliva колонізованому гри
м Funneliformis mosseae [Larose et al., 2002], га корені Medicago truncatula, 
лонізованому грибом Diversispora versiprmis [Harrison, Піхоп, 1993], істотно 

ТДрїзняється від рівня цих сполук у неколонізованому корінні впродовж усьото 
часу взаємодії: від утворення апресоріїв і арбускул до деградації грибних струк
тур усередині кореня. Поряд із цим відбуваються зміни в експресії генів біо
синтезу флавоноїдів (наприклад, хальконсинтази, ізофлавонредуктази) під час 
початкового періоду контакту рослини-хазяїна з арбускулярно-мікорн зними
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грибами [Bonanomi et al., 2001; Liu et al., 2003] та під час колонізації [Harrison 
Dixon, 1993]. Ще один висновок полягає в тому, шо рівень накопичення флаво
ноїдів залежить від виду арбускулярно-мікоризного гриба-симбіонта [Larose et 
al., 2002]. Оскільки флавоноїди відіграють роль і як сполуки, що беруть участь 
у захисті рослин від патогенів, припускають, що ця зміна профілів флавоноїдів 
у відповідь на колонізацію ендомікоризним грибом може бути результатом іні
ціювання загальної захисної відповіді рослини (яка згодом пригнічується) [Vol- 
pin et al., 1994].

Незважаючи на важливу роль флавоноїдів у регуляції ендомікоризного 
симбіозу, в дослідженнях останніх років з ’ясовано, що визначальну роль у про
цесах взаємодій між кореневою системою рослини й арбускулярно-мікоризни- 
ми грибами відіграють стриголактони -  сполуки із групи сесквітерпенових 
лактонів (так звані “фактори розгалуження”), які рослина виділяє в ризосферу 
(фото. 3.3). Стриголактони зумовлюють метаболічну та морфологічну відпо
відь у клітинах арбускулярно-мікоризних грибів; активують процеси метабо
лізму, впливаючи на діяльність мітохондрій, стимулюють проростання спор 
і необхідні для відповідного рівня колонізації кореня [Besserer et al., 2008]. 
Особливо важливо те, що ці сполуки спричиняють значне розгалуження гіфів 
грибів-симбіонтів, тобто діють на стадії впізнавання рослини-хазяїна, тоді як 
флавоноїди такого ефекту не спричиняють [Akiyama, Hayashi, 2006; Steinkellner 
et al., 2007; Akiyama et al., 2010]. Стриголактони відіграють регуляторну роль 
і у фізіологічних процесах, які відбуваються в організмі рослини-хазяїна. Не
щодавно показано, що вони діють як гормони, які пригнічують галуження па
гона [Gomez-Roldan et al., 2008; Umehara et al., 2008].

Потрібно зауважити, що до відкриття їхньої ролі у процесах арбускулярно- 
мікоризного симбіозу стриголактони були відомі як стимулятори проростання 
насіння бур’янів із родів стрига (Striga) (від такої властивості походить назва 
цих сполук) та вовчок (Orobanche). Зазначені представники родини Вовчкові 
(Orobanchaceae) є облігатними паразитами коренів, які вражають багато еконо
мічно важливих рослин, у зв’язку з чим становлять серйозну загрозу для сіль
ського господарства в багатьох регіонах Земної кулі [Bouwmeester et al., 2003; 
Garcia-Garrido et al., 2009].

Здатність стриголактонів стимулювати процеси мікоризації та, водночас, 
ріст паразитних рослин свідчить про різнобічну роль вторинних рослинних 
метаболітів у регуляції міжвидових взаємин у ризосфері та спроможність опо
середковувати і мутуалістичні, і паразитарні взаємодії одночасно. Наприклад, 
в умовах дефіциту Фосфору активується процес виділення оробанчолу (один із 
природних стриголактонів) із коріння конюшини ( Trifoliumpratense). Конюши
на є живителем і арбускулярно-мікоризних грибів, і нездатної до фотосинтезу 
рослини Orobanche minor. Отже, за нестачі поживних елементів коріння рос
лин може приваблювати не тільки симбіотичні гриби, а й рослини-паразити 
[Yoneyama et al., 2007].

Серед компонентів кореневих виділень є й інші вторинні метаболіти, 
які впливають на функціонування арбускулярно-мікоризних грибів під чаС
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пресимбіотичної стадії. Як вказувалося, до таких речовин належать фенолкар
бонові кислоти, які відіграють роль сигнальних молекул і в інших рослинно- 
мікробних взаємодіях [Mandal et al., 2010]. Так, деякі дослідники спостерігали 
збільшення інтенсивності колонізації коріння рослин арбускулярно-мікориз
ними грибами за наявності р-кумарової та р-оксибензойної кислот [Fries et al.,
1997]. Інша фенольна сполука — ацетосирингон (рис 3.7), шо синтезується в різ
них рослинах (зокрема, у відповідь на поранення) і виділяється з кореневими 
ексудатами, сприяє утворенню мікоризи за участю гри
ба Rhizophagus intraradices, збільшує інтенсивність рос
ту гіфів, процесів дихання у клітинах гриба й утворення 
спор в умовах in vitro [Flores-Gomez et al., 2008]. Слід 
зазначити, що ацетосирингон бере участь у патогенезі 
бактерії Agrobacterium tumefaciens (яка спричиняє про
цеси розростання рослинних тканин з утворенням пух
лин), збільшуючи експресію генів вірулентності [Flolford 
et al., 1992; Baker et al., 2005].

Деякі специфічні компоненти кореневих ексудатів, які виділяють рослини 
окремих таксонів, пригнічують формування мікоризи. Наприклад, клітини ко
ренів рослин із родини Brassicaceae (а також деяких інших родин) виділяють 
глюкозинолати, які в ризосфері можуть зазнавати гідролізу з утворенням про
дуктів із фунгітоксичною та фунгістатичною активністю. Зокрема, до таких 
продуктів належать ізотіоціанати, які інгібують проростання спор і ріст міко
ризних грибів [Schreiner, Koide 1993; Vierheilig et al., 2000]. Вважають, що 
у зв’язку з цим представники Brassicaceae та інших родин, яким притаманна 
наявність глюкозинолатів, не формують мікоризи і навіть можуть інгібувати 
процес інфікування арбускулярно-мікоризними грибами представників міко- 
тропних видів, які ростуть поруч [El-Atrach et al., 1989]. Крім того, ізотіоціана
ти й інші продукти метаболізму глюкозинолатів зумовлюють резистентність 
рослин до різних грибних патогенів, а самі глюкозинолати є детерентами -  
сполуками, які стримують харчову поведінку комах та інших рослиноїдних 
тварин [Wallsgrove et al., 1998].

3.2.4. Роль компонентів кореневих виділень 
у захисті рослин від патогенних грибів 
та інших мікроорганізмів

Коренева система рослини зазнає впливу величезної кількості мікроорга
нізмів, однак виявляє стійкість до більшості колонізаторів і потенційних збуд
ників захворювань (гриби, бактерії, віруси). Це зумовлюється наявністю у рос
лин специфічних механізмів виявлення мікроорганізмів, що містяться на по
верхні кореня, та захисту від патогенів. Однією з важливих ланок у захисних 
механізмах рослини є здатність реагувати на вторгнення мікроорганізмів синте
зом і виділенням у ризосферу фітоалексинів метаболітів із протимікробною

ОМ

Рис. 3.7. Ацетосирингон
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дією. Фітоалексини є одним із компонентів у комплексі індукованих механіз
мів, які рослина використовує для захисту від ураження патогенними грибами
й бактеріями та пошкоджень, зумовлених іншими грунтовими організмами.

За визначенням, фітоалексини -  це низькомолекулярні протимікробні спо
луки, які синтезуються та накопичуються в рослинах у разі впливу на них мі
кроорганізмів [Albersheim, Valent, 1978; Van Etten et al., 1994]. їх вважають анти
біотиками рослинного походження. Однак відомо, що фітоалексини можуть 
виявляти токсичність і щодо тваринних та рослинних клітин. Вони можуть син
тезуватися під час взаємодії з комахами-шкідниками та іншими безхребетними, 
а також під впливом стресових чинників (важкі метали, пестициди, опромінення 
ультрафіолетовим світлом, поранення, заморожування тощо) [Zhao et al., 2010; 
Wu et al., 2010; Dafoe et al., 2011].

Отже, утворення фітоалексинів -  це широко розповсюджений механізм хі
мічного та біохімічного захисту рослини, який протидіє ураженню патогенами 
та розвиткові захворювань і сприяє стійкості до несприятливих чинників на
вколишнього середовища. Фітоалексини наявні в корені, стеблі, листі, плодах. 
Ці речовини є серед багатьох класів вторинних метаболітів (таких, як флавоно
їди, стильбеноїди, терпеноїди, стероїди, алкалоїди) [Meydani, 2009; Kishi- 
Kaboshi et al„ 2010; Malacame et al., 2011; Pedras et al., 2011]. Ймовірно, здат
ність рослин до синтезу величезної різноманітності вторинних метаболітів, яка 
сформувалася в них у процесі еволюції, зумовлена саме становленням механіз
мів захисту від патогенних мікроорганізмів. Упродовж останніх десятиріч ви
явлено велику кількість метаболітів, які можуть синтезуватись у відповідь на 
взаємодію з фітопатогенними грибами, і з кожним роком кількість ідентифіко
ваних фітоалексинів зростає.

Слід зазначити, що крім фітоалексинів, які здебільшого належать до про
дуктів вторинного метаболізму, з кореневими ексудатами виділяється низка 
речовин, що беруть участь в інших ланках захисних механізмів. Серед таких 
речовин є гідролітичні ферменти (хітинази, глюканази), захисні білки (дефен- 
сини) та деякі інші компоненти кореневих виділень. Крім того, для захисту від 
патогенів клітини рослин утворюють активні форми Оксигену, синтезують ліг
нін тощо [Mert-Turk, 2002; Kishi-Kaboshi et al., 2010]. Багато вторинних мета
болітів рослин формують функціональну групу захисних сполук -  фітоантици- 
пінів, які синтезуються у клітинах конститутивно і створюють попередньо 
сформований оборонний бар’єр [Van Etten et al., 1994].

3.2.4.1. Фітоалексини флавоноїдної структури

Основні представники групи фітоалексинів-флавоноїдів. У  б а га т ь о х  

дослідженнях установлено протимікробну активність флавоноїдів і їхню Д|Ю 
як чинників, що беруть участь у захисних реакціях у різних видів рослин. Ф'1 
тоалексини флавоноїдної структури описані у представників родини Бобових 
(соя, горох, нут, конюшина та ін.), злаків (рис, сорго), кактуса Cephalocereus
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senilis, столового буряка (Beta \<ulgaris) [Hipskind et al., 1990: Kodama et al.. 1992: 
Pare et al., 1992; Tsao et al.. 2006; Dao et al., 2011]. Наприклад, у рослинах нуту 
(Cicer arietinum) ідентифіковано 9 флавоноїдів різної структури (біоханін А. 
дайдзеїн, ліквіритигенін, маакіаїн, медикарпін, нарингенін. формононетин і де
які похідні), а в рослинах гороху (Pisum sativum ) -  5 флавоноїдів (афромозин. 
маакіаїн, пізатин та ін ). які синтезуються у відповідь на дію біотичних еліси- 
горних чинників (рис. 3.8) [Arman, 2011].

ОН

Рис. 3.8. Фітоалексини флавоноїдної структури

Багато фітоалексинів за хімічною структурою належать до ізофлавонів 
(один із класів флавоноїдів). Так, після інфікування жовтого люпину (Lupinus 
luteus) ірибом Fusarium oxysporum  у рослинах збільшується вміст таких ізо
флавонів, як геністеїн, вітеон і лютеон [Morkunas et al., 2005]. У рослинах сої 
(Glycine max) збільшення вмісту ізофлавонів дай дзеїн , геністеїн, гліцитеїн) ви
являють після зараження грибами Sclerotinia sclerotiorum , Phytophthora sojae  
[Graham, Graham, 1991; Wegulo et al., 2005]. Низку фітоалексинів ізофлавоно- 
вого типу та інших пов’язаних <з ними метаболітів рослини синтезують під 
впливом абіотичних стресових чинників.

Найвідоміші фітоалексини зосЬлавоноїдної структури у бобових росли
нах належать до птерокарпанів (рис. 3.12) [Aoki et al., 2000; Woo et al., 2011]. 
Птерокарпани виявляють токсичність щодо різних мікроорганізмів (гриби, 
бактерії) та нематод. Птерокарпани можуть синтезуватись у клітинах кореня 
ностійно або після індукц** патогенами чи іншими еліситорами та виділятись
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у ризосферу з кореневими ексудатами [Armero et al., 2001; Lopez-Meyer, Paiva 
2002; Lozovaya et al., 2004]. Крім того, ці сполуки у значній кількості надходять 
у ризосферу з відторгнутими клітинами кореня, а також можливо, вивільня
ються під час старіння клітин [Hawes et al., 2003]. Антибіотична активність 
птерокарпанів виявляється порушенням структурної цілісності мембрани клі
тин, пригніченням активності ферментів дихального ланцюга та іншими по
рушеннями у клітинах мікроорганізмів.

Рис. 3.9. Фітоалексини птерокарпанової структури

Наприклад, фітоалексин люцерни (Medicago sativa), медикарпін, проявляє 
токсичність щодо патогенних грибів Phytophthora megasperma f.sp. medicaginis, 
Phoma medicaginis, Haematonectria haematococca [Blount et al., 1992]. У росли
нах нуту (Cicer arietinum) до птерокарпанових фітоалексинів належать медикар
пін і маакіаїн. Із фітоалексинів гороху найвідоміший птерокарпановий фітоалек
син пізатин, дію якого почали досліджувати ще у 60-х роках XX ст. [Cruickshank 
et al., 1960]. Активація синтезу пізатину в клітинах кореня рослини відбувається 
у відповідь на інфікування деякими грунтовими грибами, такими як збудник ко
реневої гнилизни Aphanomyces euteiches (від діл Oomycota), фітопатоген Haema
tonectria haematococca [Wu, VanEtten, 2004; Cannesan et al., 2011].

У рослинах сої до фітоалексинів птерокарпанової структури належать глі- 
цеоліни (рис. 3.9), які наявні у трьох ізоформах (гліцеоліни I, II, III) [Banks, 
Dewick, 1983]. Вони синтезуються в різних органах рослини, в тому числі у клі
тинах кореня, і характеризуються широким спектром протимікробної актив
ності. Вміст гліцеолінів зростає у відповідь на інфікування грибами Phytophthora 
sojae [Graham, Graham, 1991], Fusarium oxysporum f.sp. glycines [Lozovaya et al,
2007], Aspergillus sojae [Kim et al., 2010], а також під впливом деяких абіотич
них чинників.

Гліцеоліни інгібують ріст багатьох грунтових грибів-патогенів, які колоні
зують кореневу систему рослин (Botrytis cinerea, Cadophora gregata. Fusarium
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solani, Fusarium oxysporum, Macrophomina phaseolina, Phytophthora capsici, 
P. megasperma, P. sojae, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum) і пригнічу
ють проростання грибних спор [Graham et al., 1990; Graham, Graham, 1991; 
Rivera-Vargas et al., 1993; Kim et al., 2010; Lygin et al., 2010; Ng et al., 2011]. Крім 
того, ці сполуки виявляють інгібувальну дію щодо бактерій (Escherichia coli, 
Bradyrhizobium japnnicum, Pectobacterium carotovorum, Sinorhizobium fredii) та 
нематод [Ng et al., 2011].

У низьких концентраціях у рослинах сої є кілька інших фітоалексинів, 
структурно схожих на гліцеоліни (гліцеолідин, гліцеокарпін, гліцинол) [Lyne, 
Mulheim, 1978; Weinstein et al., 1981; Weinstein, Albersheim, 1983; Garcez et al., 
2000; Qi et al., 2005]. Гліцинол, який є попередником під час біосинтезу гліцео- 
лінів, також виявляє протимікробну дію, інгібуючи ріст грибів Phytophthora 
sojae, Cladosporium cucumerinum і Saccharomyces cerevisiae та багатьох бакте
рій [Weinstein et al., 1981]. Вважають, що завдяки широкому спектру фунгіцид
ної активності гліцеоліни можуть бути альтернативою синтетичним фунгіци
дам для уникнення деяких грибних захворювань рослин [Kim et al., 2010].

Крім птерокарпанових фітоалексинів, пригнічувальний вплив на мікро
організми виявляють також інші флавоноїди. Наприклад, відомим протимік
робним чинником є катехін, який може виділятись із кореневим ексудатом 
рослин у токсичних для мікроорганізмів концентраціях [Bais et al., 2002; Ve- 
luri et al., 2004].

Слід зауважити, що із застосуванням сучасних методів досліджень кіль
кість ідентифікованих вторинних метаболітів, у тому числі флавоноїдів із ак
тивністю фітоалексинів постійно зростає. Так, наприкінці XX ст. було відомо 
понад 4 000 природних флавоноїдів [Harbome, 1986] і понад 350 фітоалексинів, 
що синтезуються у вегетативних і генеративних органах вищих рослин, при
чому третина з них виділена із представників родини Бобові [Кис, 1995; Har
bome, 1999]. На початку XXI ст. кількість відомих флавоноїдів природного по
ходження налічувала вже майже 5 000 [Iwashina, 2003]. Дію багатьох флавоно
їдів нині ґрунтовно вивчають у зв’язку з поглибленням знань щодо біологічної 
активності цих сполук та їхньої еколого-біохімічної ролі в організмі рослин, 
а також широким застосуванням у медицині й інших галузях.

Детоксикація фітоалексинів-флавоноїдів за участю грибів ризосфе
ри. У зв’язку з високим вмістом флавоноїдів у ризосфері рослин, імовірно, що 
не лише патогени, але й непатогенні та корисні гриби і бактерії можуть зазна
вати їхнього токсичного впливу [Dakora, Phillips 1996]. Зокрема, показано, що 
за надходження в ризосферу птерокарпанові фітоалексини можуть впливати 
й на непатогенні мікроорганізми [Lozovaya et al., 2004]. Отже, для виживання 
у такому середовищі мікроорганізми повинні мати засоби для знешкодження 
цих речовин або уникнення їхнього токсичного впливу. Вірогідно, що в середо
вищі ризосфери відбувається селекція мікроорганізмів із підтриманням тих 
груп грибів і бактерій, які у процесі еволюції розвинули механізми детоксика
ції флавоноїдів та інших токсичних метаболітів рослин.
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К ?'ДОМО’ одним п  механізмів детоксикації фітоалексинів є катаболізм, 
і деякі фітопатогенні фиби містять ферменти, які каталізують розщеплення 
флавоноїдів до нетоксичних продуктів [VanEtten et al., 2001]. Так, багато грибів, 
які с патогенами гороху, мають можливість нейтралізувати дію пізатину, оскіль
ки містять фермент пізатиндеметилазу, яка каталізує деметилювання цього фі- 
тоалексину. Процес детоксикації пізатину найкраще досліджений у фиба Нае- 
matonectria haematococca, у якого наявність пізатиндеметилази значною мірою 
зумовлює вірулентність [Hirschi. VanEtten, 1996]. Гриби-патогени гороху Asco- 
chyta pisi, Peyronellaea pinodes, Peyronellaea pinodella також здатні до детокси
кації пізатину [George, VanEtten, 2001]. Багато фунтових фибів здатні метабо- 
лізувати фітоалексин сої гліцеолін до 7-оксигліцеоліну [Lygin et al., 2010].

Водночас багато мікроорганізмів, пов’язаних із кореневою системою рос
лин, мають інші механізми резистентності, які базуються на змінах проникнос
ті зовнішньої мембрани або активного видалення токсичних сполук зі середо
вища своєї клітини [Palumbo et al., 1998; Gonzalez-Pasayo, Martinez-Romero, 
2000; Burse et al., 2004]. Наприклад, бактерія Rhizobium elli має мембранну пом
пу для видалення різних токсинів, у тому числі флавоноїдів, що зумовлює стій
кість до птерокарпанових фітоалексинів (наприклад, фазеоліну) [Gonzalez- 
Pasayo, Martinez-Romero, 2000]. Отже, виживання мікроорганізмів ризосфери 
в середовищі, в якому наявні потенційно токсичні сполуки рослинних виділень, 
пов’язане з функціонуванням у них захисних механізмів, які забезпечують де
токсикацію цих сполук і використання їх як джерела Карбону. Такі риси прита
манні багатьом ризосферним ф ибам  і бактеріям (зокрема, тим, що сприяють 
ростові рослин).

3.2.4.2. Протимікробна дія танінів і роль цих речовин 
у селекції грунтових мікроорганізмів

Таніни (їх ще називають дубильними речовинами) належать до головних 
протимікробних сполук, які рослини синтезують у процесі вторинного мета
болізму. Ці сполуки синтезуються у клітинах представників багатьох родин по
критонасінних і голонасінних, зазвичай деревних рослин і чагарників, надаю
чи тканинам рослин терпкого смаку [Wallace, Giusti, 2010; O ’May, Tufenkji, 
2011]. Найбільшу кількість видів рослин із високим вмістом танінів відзначено 
вродинах Fabaceae, Polygonaceae, Anacardiaceae, Myrtaceae, Rosaceae, Hamame- 
lidaceae, Salicaceae, Geraniaceae, Plumbaginaceae, Asteraceae, Tamaricaceae.

За хімічною будовою таніни -  це речовини поліфенольної структури моле
кулярною масою від 500 до 3 000 Da. Однак молекулярна маса цих речовин 
суттєво зростає в разі полімеризації, у зв’язку з чим може досягати 40 000 D* 
[Aguilera-Carbo et al., 2008]. Згідно з загальними положеннями, залежно від 
вмісту вуглеводних залишків, рівня полімеризації й етерифікації, дубильні 
речовини поділяються на три групи; конденсовані таніни (проантоціанідини).

Е Ж Т " ™ ' ІАрш,ііу (водоршчішні)’та складні таніни iKhan'
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Конденсовані таніни -  це оліго- або пол зери. яг і утворюються внаслідок 
конденсації двох і більше молекул 3-флаванолу або 3.4-флавандюлу. з'єднаних 
qjC зв'язками. Вони не містять залишків моносахаридів і не розщеплюються 
шляхом гідролізу. Мономерні ланки, з яких складаються конденсовані таніни, 
відрізняються кількістю ОН-труп у В-кітьці. У зв'язку з цим в и д і л я ю т ь :  а) про- 
ціанідини. які містять дві гідроксильні групи у В-кільці: б) продельфінідини. 
які містять у ньому три ОН-групи (див. розділ 10.3.1.5, рис. 3.50) [Feucht. 
Treutter, 1999]. Структурі мономерів притаманна cis- або ггалх-стереоізомерія. 
На сьогодні із різних рослин виділені й охарактеризовані олігомери та поліме
ри конденсованих танінів, головним чином, із низькою молекулярною масою.

Водорозчинні таніни -  це переважно продукти взаємодії гадової або 
близьких до неї за структурою фенолкарбонових кислот із глюкозою. Вони 
поділяються на галотаніни й елагітаніни, які складаються з етерів галової або 
гексагідроксидифенової кислот, відповідно, пов’язаних із вуглеводним компо
нентом. Складніші за структурою речовини цієї групи можуть утворюватися 
шляхом оксидативного перетворення, внаслідок чого постають макроцикліч- 
ні елагітаніни [Okuda et al., 2000].

У голонасінних і однодольних рослин виявлено лише конденсовані таніни, 
а дводольні рослини можуть містити і конденсовані, і водорозчинні таніни або 
суміш обох типів [Haslam, 1988].

Залежно від виду рослин, концентрація танінів у корені змінюється в ши
рокому діапазоні (від 1 до 35% у перерахунку на суху масу) [Moore et al., 2000]. 
Показано, що в корені сосни та евкаліпту конденсовані таніни локалізовані 
в ділянці, розташованій між кореневим кінчиком і зоною кори [Enstone et al.. 
2001]. Інтенсивність виділення танінів із кореневими ексудатами досліджена 
мало, але припускають, що в лісових екосистемах злущені клітини та відмерлі 
частини коріння є одним із основних джерел надходження дубильних речовин 
у грунт [Vogt et al., 1996; Stevens et al., 2002].

Танінам притаманна інсектицидна активність, і вони діють щодо тварин- 
фітофагів як детеренти, знижуючи харчову цінність корму внаслідок утворення 
комплексів із білками та іншими біополімерами. Хоча конденсовані таніни 
конститутивно синтезуються в рослинах, їхній біосинтез у деяких видів (верба, 
береза, осика, тополя) часто збільшується під час стресів, спричинених траво
їдними комахами, механічним пораненням [Peters, Constabel, 2002; Stevens, 
Lindroth, 2005]. Накопичення цих сполук після дії стресових чинників відбува
ться і локально (у місці пошкодження), і системно -  у віддалених ділянках 
[Peters, Constabel, 2002]. Це свідчить, що таніни можуть бути важливим чинни- 
к°м індукованого захисту в деяких рослинах [Constabel, 1999; Osier, Lindroth, 
2601]. Експериментальні дані показують, що збільшення концентрації танінів 
У Рослинах можуть спричиняти й абіотичні чинники, а також обмеження в нал
адженні поживних речовин [Hemming, Lindroth. 1999; Osier, Lindroth, 2(H)І]. 
С-Ч‘Д зазначити, що молекули танінів мають високу здатність до утворення 

міілексів з іонами металів, через що можуть зменшувати токсичність алюмі- 
^ та  інших металів у грун ті ризосфери.
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У зв’язку з активацією шляху біосинтезу танінів після атаки комах трива
лий час вважали, що роль цих сполук полягає, головним чином, у захисті рос
лин від травоїдних тварин [Schultz, 1989]. Нині відомо, що таніни можуть 
функціонувати ще й як чинники захисту рослин від патогенних мікроорганіз
мів. Показано, що їхній синтез активується за умов інфікування збудниками 
захворювань і під впливом різних еліситорів, у тому числі мікробного похо
дження [Miranda et al., 2007; Mellway et al., 2009].

Протимікробна дія танінів. Таніни виявляють пригнічувальну активність 
щодо міцеліальних грибів, дріжджів і бактерій [Scalbert, 1991; Chung etal., 1998; 
Singh et al., 2010; O’May, Tufenkji, 2011; Kylli et al., 2011]. У разі надходження 
в ризосферу з кореневими виділеннями таніни впливають на різні групи мікро
організмів, спричиняючи в їхніх клітинах безпосередні токсичні ефекти [Schultz 
etal., 1992], утворюють комплекси з позаклітинними ферментами й іншими біл
ками [Schimel et al., 1996, 1998; Bradley et al., 2000; Fierer et al., 2001].

Під час аналізу протимікробних властивостей дубильних речовин розгля
дають кілька механізмів, якими можна пояснити їхню пригнічувальну актив
ність щодо грибів [Scalbert, 1991; Field, Lettinga, 1992]:

•  інгібування позаклітинних ферментів;
•  позбавлення мікроорганізмів від субстратів, необхідних для їхнього 

росту;
•  прямий вплив на клітинний метаболізм, у тому числі порушення окис- 

нювального фосфорилювання і транспорту електронів;
•  пригнічення активності металоферментів через комплексоутворення 

з іонами металів, зокрема, катіонами Феруму.
У свою чергу, мікроорганізми можуть здійснювати детоксикацію танінів за 

допомогою таких механізмів [Scalbert, 1991; Schultz et al., 1992]:
•  виділяючи полімери, які зв’язуються з дубильними речовинами;
•  синтезуючи ферменти, стійкі до дії танінів;
•  сприяючи полімеризації або гідролізу дубильних речовин для зменшен

ня їхнього інгібувального впливу;
•  окиснюючи дубильні речовини за участю поліфенолоксидази;
•  синтезуючи сидерофори;
•  синтезуючи ферменти, які розщеплюють дубильні речовини.
Перелік грибів, які зазнають пригнічувального впливу дубильних речовин,

наведено в табл. 3.3 [Scalbert, 1991; Field, Lettinga, 1992; Bending, Read, 1996а]. 
Під впливом дубильних речовин пригнічується й ріст багатьох бактерій (таких 
як Azotobacter chroococcum, Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Escherichia 
coli, Nitrosomonas sp.. Pseudomonas aeruginosa, Ralstonia solanacearum, Sporo- 
cytophaga myxococcoides, Staphylococcus aureus, Stenotrophomonas maltophilia 
та ін.) [Scalbert, 1991; Field, Lettinga, 1992; Singh e t  al., 2010; O ’May, T u fen k ji. 

2011; Kylli et al., 2011]. Установлено, що концентрації танінів, необхідні дл« 
пригнічення росту мікроорганізмів за умов in vitro, є у широкому діапазоні- 
Для грибів вони виявляються в межах 0,31-12 г/л середовища, для бактерій -  
у межах 0,01—20 г/л. Такі відмінності у значеннях гальмівної дози, ймовірні'
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зумовлені різноманітним складом застосованих в експериментах дубильних 
речовин і різною резистентністю грибів до їхньої дії [Field, Lettinga, 1992]. 
Слід зазначити, шо дріжджі, вірогідно, толерантніші до дубильних речовин, 
ніж міиеліальні гриби, оскільки інгібування росту цих організмів виявляється 
лише за високих концентрацій танінів (25-125 г/л) [Scalbert, 1991].

Таблиця 3.3
Гриби, ріст яких пригнічується під впливом танінів

[Scalbert, 1991; Field, Lettinga, 1992; Bending, Read, 1996a]
Basidiomycota Ascomycota

Aaaricus bisporus Chaetomium cupreum
Calvatia gigantea Cryphonectria parasitica
Coniophora olivacea Pezizella ericae
Crinipellis perniciosa Saccharomyces cerevisiae
Gloeophyllum trabeum Zygomycota
Heterobasidion annosum Absidia glauca
Lentinus sajor-caju Анаморфні фиби
Oospora sulphurea Aspergillus fumigatus
Paxillus involutus Aspergillus niger
Pisolithus arrhizus Aspergillus terreus
Rhodonia placenta Botrytis cinerea
Serpula lacrymans Colletotrichum graminicola
Suillus bovinus Fusarium solani
Trametes hirsuta Penicillium sp.
Trametes versicolor Trichoderma viride
Volvariella volvacea Verticillium alboatrum

Аналіз інгібувальних ефектів танінів щодо росту грибів і бактерій в умовах 
in vitro свідчить, що дубильні речовини можуть впливати на видовий розподіл 
мікроорганізмів, наявних у грунті ризосфери. Результати низки експериментів 
свідчать про селекційну роль танінів, які синтезуються в рослинах, у доборі 
грунтових грибів і бактерій, стійкіших до впливу цих речовин, ніж інші мікро
організми. Показано, що вплив танінів на грунтову мікробіоту залежить і від 
типу ґрунту, і від рослинних угруповань, які ростуть на певних територіях. Так, 
додавання танінів до зразків степового фунту істотно пригнічує популяції мі- 
кроміцетів, зате на грибів із лісових грунтів впливає менш негативно, а в дея
ких випадках навіть стимулює ріст цих мікроорганізмів [Cowley, Whittingham, 
1961]. В інших дослідженнях показано, що додавання танінів по-різному впли
ває на мікробні популяції, отримані з фунту, який оточує кореневу систему 
вільхи і тополі. Мікроорганізми, виділені з фунту поблизу тополі, яка характе
ризується високим природним вмістом дубильних речовин та інших феноль
них сполук, інгібуються менше, ніж ті, що виділені з фунту поблизу вільхи 
[Fierer et al., 2001]. Однак після 10-тижневого періоду не виявлено відміннос
тей у впливі танінів на структуру мікробних популяцій [Bradley et al., 2000].
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Як вказувалось, дубильні речовини характеризуються широким розмаїттям
ХІМІЧНОЇ структури. ІСТОТНІ ВІДМІННОСТІ Є у структурі конденсованих І водоро-j.
чинних танінів, проціанідинів порівняно з продельфінідинами, у стереохімічній 
структурі танінів, у особливостях гідроксилювання та довжині ланцюга поліме
рів [Feucht et al., 1999; Okuda et al., 2000: Khanbabaee, van Ree, 2001]. У зв’язку 
з цим результати досліджень впливу танінів на популяції грибів та інших мікро
організмів часто суперечливі. Структура багатьох виділених із рослинних дже
рел дубильних речовин, які застосовують у дослідженнях, вивчена мало. Тому 
інформація щодо наслідків впливу молекулярної структури конкретних танінів 
на мікроорганізми та механізми, які опосередковують токсичність цих речовин, 
обмежена. Загалом вважають, що дубильні речовини низької молекулярної маси 
можуть бути джерелом Карбону для грибів і бактерій, а таніни високої молеку
лярної маси проявляють токсичні ефекти [Fierer et al., 2001]. Водночас доведе
но, що у структурі конденсованих танінів мономери продельфінідинів проявля
ють виразнішу гальмівну дію, ніж мономери проціанідинів [Scalbert, 1991].

Протимікробні властивості дубильних речовин є важливими не тільки для 
перебігу грунтових процесів, але й для взаємодії рослин із тваринами-фітофа- 
гами. Одна із запропонованих гіпотез щодо механізмів впливу танінів на тра
воїдних тварин полягає в тому, що цей вплив відбувається через дію поліфе
нольних сполук на мікроорганізми, а не безпосередньо на організм тварин 
[Schultz et al., 1992]. Незважаючи на те, що таніни є потужними інсектицидни
ми речовинами [Ayers et al., 1997; Forkner et al., 2004], Дж. Ш ульц зі співавто
рами припускають, що з еволюційної точки зору комахи та хребетні тварини не 
є головною мішенню поліфенолів, а будь-який вплив на тварин-фітофагів може 
бути “випадковим побічним ефектом” взаємодії рослин із мікроорганізмами 
[Schultz et al., 1992].

Вплив танінів на активність ферментів. Ферменти мікробного походжен
ня, як і інші білки, схильні до утворення комплексів із молекулами танінів. Зо
крема, комплекси з дубильними речовинами утворюють (3-глюкозидаза, кисла 
фосфатаза. У зв’язку з цим таніни часто пригнічують ферментну активність 
у середовищі ґрунту, зменшують інтенсивність розкладу органічних речовин 
і впливають на склад ґрунтових мікробних ценозів [Joanisse et al., 2007]. Вод
ночас показано, що дубильні речовини інактивують ферменти клітинної стінки 
ектомікоризних грибів, і таке явище, вірогідно, відіграє важливу роль у меха
нізмах інгібувального впливу танінів на ріст цих грибів-симбіонтів багатьох 
деревних рослин [Bending, Read, 1996а]. Як і у випадках багатьох інших між
молекулярних взаємодій, структура танінів істотно впливає на взаємодію цих 
речовин із ферментами: конденсовані таніни -  ефективніш і інгібітори фермен
тів грибів, ніж водорозчинні [Nichols-Orians, 1991].

Загалом, результати багатьох експериментальних робіт свідчать, що ду
бильні речовини інгібують активність великої низки ферментів, у тому ЧИСЛІ 
грибного походження (табл. 3.4) [Scalbert, 1991; N icholas-O rians, 1991; Field, 
Lettinga, 1992; Juntheikki, Julkunen-Tiitto, 2000]. У цих дослідженнях показано.
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Потрібно зазначити, шо з дослідженнях [Fierer et al.. 2001] не виявлено 
пригнічувального впливу танінів, виділених із тополі, на активність позаклі
тинних ферментів і ешюиелюлаза. фенолокеюаза. пероксидаза і Р-глкжозндаза) 
у зразках деяких грунтів (хоча інгібувальні ефекти могли маскуватися внаслі
док розбіжності в результатах).

Із іншого боку, у наукових джерелах наявні дані, шо в окремих випадках 
таніни можуть стимулювати деградацію білків. Зокрема, показано, шо дубиль
ні речовини стимулюють активність трипсину, ймовірно, внаслідок конформа
ційних змін у структу рі ферменту під час формування розчинних комплексів із 
молекулою таніну' [Mole. Waterman. 1987]. Крім того, індуковані дубильними 
речовинами структурні зміни молекул білкових субстратів можуть збільшува
ти швидкість гідролізу [Mole. Waterman. 1985]. Таніни можуть також спричи
няти зміни у структурі ферментів, які помітно не впливають на їхню каталітич
ну активність [Juntheikki. Julkunen-Tiirto. 2000].

Вплив танінів на склад рослинних угруповань. Ду бильні речовини ма
ють високу здатність до утворення комплексів із білками, що призводить до 
зменшення інтенсивності процесу мінералізації Нітрогену в фунті. Таким чи
ном, за високого вмісту танінів у фунті відбувається зсув в а  мінерального до 
органічного джерел Нітрогену, а таке явище часто обмежує надходження цього 
елемента до рослин [Chapin, 1995; Northup et al., 1995].

Однак деяк гриби, еволюційно пов’язані з багатими на ду бильні речови
ни рослинами, здати’ метаболізуватн таніни й комплекси цих речовин із біл
ками. Так, ерикоїдно-мікоризн! гриби продукують позаклітинні форменій
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(поліфенолоксидазн або танінкарбоксилестерази), які розщеплюють танін-бі;,. 
кові комплекси, внаслідок чого зв’язані білки стають доступними для дії про
теолітичних ферментів [Bending, Read, 1996а, b; Leake, Read, 1989а]. Тому щ
фиби можуть використовувати Нітроген із комплексів білків із дубильними 
речовинами, постачаючи цей елемент до асоційованих із ними рослин-симбі- 
онтів в обхід процесу мінералізації. На відміну від них, ектомікоризн гриби, 
асоційовані з голонасінними, не мають такої здатності [Bending, Read, 1996b], 
Крім того, дубильні речовини пригнічують ріст ектомікоризних грибів і фор
мування симбіотичних асоціацій цих грибів із рослинами [Bending, Read, 
1996а]. Такі механізми можуть давати представникам родини Вересові, здатним 
до формування ерикоідної мікоризи, перевагу над іншими рослинами в конку
ренції за поживні речовини грунту [Leake, Read, 1989а. b; Northup et al., 1995b; 
Bending, Read, 1996b; Bradley et al., 1997a. b].

Як відомо, інвазія чагарників із родини Вересові (зокрема, Kalmia angusti- 
folia, Rhododendron groenlandicum, Gaultheria shallon, Empetrum hermaphrodi- 
tum, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus), внаслідок якої пригнічується процес 
відновлення лісів, -  це загальна проблема, шо постає після вирубок або лісо
вих пожеж у різних регіонах [Prescott, Weetman, 1994; M allik, 1996; Indeijit, 
Mallik, 1997, 1999, 2002; Gallet et al., 1999; Preston, 1999; Bradley et al., 2000; 
DeLuca et al., 2002]. Наприклад, на західному узбережжі британської Колумбії 
розповсюдження чагарникової рослини гаултерії шалон (Gaultheria shallon) 
вважають основним чинником, який перешкоджає росту сіянців хвойних рос
лин [Prescott, Weetman, 1994: Preston, 1999]. Аналіз хімічного складу гаултерії 
показав високий вміст танінів у листі й інших органах рослини. У зв’язку з цим 
припускають, що саме дубильні речовини можуть відігравати важливу рать 
у змінах умов грунтового середовиша ^пригнічення процесів мінералізації 
Нітрогену, нагромадження кислого гумусу та зменшення доступності пожив
них речовин) і є однією з ланок у механізмах, шо опосередковують домінуван
ня вересових чагарників [Preston, 1999]. На території Ш веції ерикоїдний вня 
Empetrum hermaphroditum також інгібує проростання та ріст паростків шот
ландської сосни, зменшуючи їхню можливість отримувати поживні речовині 
з грунту [Gallet et al., 1999].

Подібна ситуація відзначена в центратьній частині Ньюфаундленда, де ве
ресовий чагарник кальмія вузьколиста (Kalmia angustifolia) (фото 3.4) швидко 
поширюється на бо реальних лісових ділянках після вирубування хвойних де
рев і спричиняє уповільнення росту ялини (Picea mariana) [Bradley et al., 2000]- 
Вважають, що основну роль у такому явищі відіграє висока здатність кальмії 
до синтезу танінів, яких в органах цієї рослини міститься в 5 разів більше, ні# 
у хвої ялини. За надходження у грунт із опалим листям і кореневими виділен
нями дубильні речовини зменшують доступність мінерального Нітрогену дл* 
голонасінних. Це підтверджено й результатами аналізу впливу конденсованих 
танінів, виділених із кальмії, на процес надходження Нітрогену до рослин яли
ни [Bradley et al., 2000].
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Разом із тим, комплекси танінів із білками можуть активно метаболізува- 
тись у грунті за участю грибів, пов'язаних із вересовими рослинами [Joanisse 
et al.. 2007]. Установлено, що ерикоїдні мікоризні гриби-симбіонтн кальмії 
вузьколистої використовують танін-білкові комплекси як основне джерело Ні
трогену [Joanisse et al., 2009]. Імовірно, високу здатність розкладати таніни ма
ють ерикоїдні мікоризні гриби, асоційовані і з іншими рослинами з родини 
Вересові, оскільки, крім представників роду Kalmia. рослини з родів І ассі- 
піит, Calluna, Gaultheria також синтезують таніни у великих концентраціях, 
а у грунтах, де вони ростуть, високий вміст фенольних речовин [Bloom. Mallik. 
2006; Wallace, Giusti, 2010].

Мікоризні гриби, асоційовані з голонасінними (такими, як Рісеа тагіапа). 
мають меншу спроможність метаболізувати танін-білкові комплекси, ніж Kal
mia angustifolia [Joanisse et al., 2009], або. як показано в інших дослідженнях, 
взагалі нездатні до такої активності [Bending, Read, 1996Ь]. Така метаболічна 
особливість ектомікоризних симбіонтів певною мірою може зумовлювати мен
шу доступність Нітрогену для хвойних рослин у середовищі фунту. Крім того, 
ріст ектомікоризних грибів пригнічується під впливом дубильних речовин 
[Bending. Read, 1996а].

Слід зазначити, що внесення у грунт азотних добрив на ділянках, де розпо
всюджені вересові рослини, практично не збільшує рівень забезпечення Нітро
геном хвойних рослин. Експериментально показано, що під час спільного ви
рощування рослин Kalmia angustifolia, Vaccinium sp. і Рісеа тагіапа Нітроген із 
внесеного у грунт мінерального добрива локалізується, головним чином, у тка
нинах представників ерикоїдних видів (64% -  у Vaccinium spp., 31% - у  К. angus
tifolia) і лише 5% -  у рослинах ялини [Thiffault et al., 2004].

Отже, ймовірно, що завдяки симбіозу з ерикоїдними мікоризними гриба
ми, здатними до засвоєння Нітрогену із танін-білкових комплексів, багато 
представників родини Вересові часто досягають місцевого домінування після 
вирубування або природного видалення дерев і пригнічують реколонізацію 
території голонасінними [Mallik, 2001]. Таким чином, таніни впливають не 
лише на структуру мікробоценозів, але можуть змінювати склад рослинних 
Уфуповань, впливаючи на структуру екосистеми загалом.

Під час конвергентної еволюції угруповання рослин із високим вмістом 
танінів у тканинах зосередилися на територіях із бідними на поживні речовини 
кислими ґрунтами. Тому у пов’язаних із цими рослинами мікоризних грибів 
(а також у сапротрофів, які функціонують у прикореневому фунті! виробилися 
пристосування до ефективного метаболізму танінів, які виділяються з клітин 
кореня та потрапляють у ф унт із рослинними рештками. У свою чергу, росли
ни, синтезуючи таніни, здатні впливати на перетворення Нітрогену і метабо
лічні процеси у власній ризосфері та контролювати видовий склад фунтової 
біоти. Такі механізми сприяють виживанню симбіотичних асоціацій рослин із 
фибами у специфічних умовах фунтового середовища.
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3.2.4.3. Протимікробна дія інших компонентів 
кореневих виділень рослин

Крім флавоноїдів, які становлять основну частку продуктів вторинного ме
таболізму, що надходять у ризосферу з кореневими виділеннями, та дубильних 
речовин, вміст яких може досягати дуже високих значень у тканинах і середови
щі росту деяких рослин, вищі рослини продукують велику кількість ІНШИХ вто
ринних метаболітів, які пригнічують розвиток грибів та інших мікроорганізмів 
фунту. Серед них також є фітоалексини. Однак здатність багатьох продуктів 
вторинного метаболізму діяти як фітоалексини і їхня роль в індукованих захис
них реакціях рослин остаточно не з ’ясована, незважаючи на те, що ці речовини 
виявляють протимікробний вплив за умов in vitro. Потенційно ці сполуки мо
жуть впливати на функціонування грибів і бактерій у ризосфері та на ризоплані 
кореня. Деякі мікроорганізми здатні метаболізувати шкідливі компоненти коре
невих виділень до нетоксичних продуктів і використовувати їх як джерело Кар
бону. Отже, низка протимікробних вторинних метаболітів може брати участь 
у селекції видового складу мікробіоти в прикореневій зоні рослин.

Терпеноїди. Терпеноїдам притаманний широкий спектр протимікробної дії.
В умовах in vitro вони пригнічують ріст грибів [Harrigan et al., 1993; Rao et al., 
1993; Ayafor et al., 1994; Taylor et al., 1996], бактерій [Taylor et al., 1996; Mendoza 
et al., 1997], найпростіших [Ghoshal et al., 1996], виявляють противірусну актив
ність [Hasegawa et al., 1994]. Наприклад, коріння представників роду Gossypium 
(бавовник) містить і виділяє в ризосферу низку терпеноїдів: госипол та його по
передники дезоксигемігосипол і гемігосипол, а також метилові етери цих спо
лук (дезокси-6-метоксигемігосипол, 6-метоксигемігосипол, 6-метоксигосипол 
і 6,6'-диметоксигосипол) (рис. 3.10). Госипол -  це димерний сесквітерпен, що 
містить 30 атомів Карбону. Він існує у формі двох оптичних ізомерів (+)- і (-)-го- 
сипол, обидва з яких наявні в рослинах бавовнику (рис. 3.10).

Госипол і близькі до нього за структурою сполуки накопичуються у кліти
нах епідермісу і деяких клітинах кори молодих коренів, а згодом -  і в інших 
клітинах кори та у ксилемі, проте їх не знаходять у зоні кінчика кореня [Bell, 
1986; Dowd, 2003]. їх виявляють і на поверхні кореня та у грунті, що прилягає 
до кореня. Під час зараження гіпокотиля бавовнику (Gossypium hirsutum) фи- 
бом Rhizoctonia solani кількість терпеноїдів, що виділяються з клітин кореня, 
збільшується [Hunter et al., 1978].

Терпеноїди з групи госиполу виявляють протигрибну та протибактерійну 
активність [Puckhaber et al., 2002; Yildirim-Aksoy et al., 2004], у зв’язку з чим 
їхня наявність у ризосфері істотно впливає на мікробіоту в прикореневій зоні 
рослини. Вони токсичні щодо комах та інших рослиноїдних тварин [ B e z e m e r  

et al., 2004; Olson et al., 2008; Stipanovic et al., 2008]. Крім того, госипол і спо
ріднені з ним терпеноїди мають фармакологічне застосування, оскільки при
гнічують процес мітозу [Ligueros et al., 1997; Badria, et al., 2001], діють як ци
тотоксичні [Shelley et al., 1999], протипухлинні [Kline et al., 2008; Moon et al..
2008] та протизаплідні чинники [Qian et al., 1984; Coutinho, 2002].
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У леяких рослинах синтезуються сесквітерпени (одна із груп терпеноідів), 
які також виявляють протимікробну активність. Наприклад, сесквітерпени із 
кореневих ексудатів рослин Solanum abutiloides інгібують проростання спор 
фиба Fusarium oxysporum  [Yokose et al., 2004]. Сесквітерпени з протигрибною 
Дією синтезують рослини Juniperus thurifera [Barrero et a l , 2005].

105



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

Нещодавно в рослинах кукурудзи ідентифіковано нову групу сесквітерПе 
ноїдних фітоалексинів, які назвали зеалексинами. їхні молекули містять вугле 
водневий скелет і за структурою подібні до (3-макрокарпену (рис. 3.11) [Huffake 
et al., 2011].

Зеалексини виявили під час аналізу захисних реакцій- які спричиняє взає
модія рослин кукурудзи з фибом Fusarium graminearum. Зеалексини накопичу
ються в інфікованих грибом тканинах у концентраціях понад 800 мкг/г сирої 
маси. Показано, що утворення зеалексинів спричиняє й багато інших грибів, 
у тому числі тих, що не є патогенами кукурудзи (Rhizopus microsporus, Colle- 
totrichum sublineolum, Aspergillus flavus). Ці захисні сполуки утворюються в рос
линах і під впливом взаємодії з комахами Ostrinia nubilalis та синергічного 
впливу ясминової кислоти й етилену. Зеалексини виявляють пригнічувальний 
вплив на численні фітопатогенні гриби у фізіологічно значимих концентраціях 
[Huffaker et al., 2011; Ahmad et al., 2011].

Непротеїногенні ам інокислоти. Деякі амінокислоти, що виділяються 
з кореневими ексудатами рослин, виявляють протимікробну дію та вплива
ють на інші організми грунту. Зокрема, це стосується непротеїногенних амі
нокислот, функціональне значення яких у рослинах ще повністю не з’ясоване, 
їх часто зараховують до специфічних токсинів рослин і вважають, що ці амі
нокислоти можуть діяти як екологічні регулятори взаємодії рослин із іншими 
організмами -  рослиноїдними тваринами (фітофагами) та патогенними мікро
організмами. Із великої групи (понад 200) відомих на сьогодні непротеїноген- 
них амінокислот майже 60 виділено з рослин, що належать до родини Бобові 
(Fabaceae) [Bell, 1971].

Мімоіин. Мімозин (Р-М-(3-гідрокси-4-піридон)-а-амінопропіонова кисло
та) -  токсична непротеїногенна амінокислота, що синтезується в рослинах 
мімози сором’язливої (Mimosa pudica), звідки її вперше виділили 1936 року, 
і представників роду левкена (Leucaena) з родини Бобові [Lalitha et al., 2006]
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(фото. 3.5). Високу здатність до синтезу мімотину ма< лснксна світлоголовчас- 
ra (Leucaena leucocephala) вічнозелена деревна рослина, яка походить з Цен
тральної Америки і розповсюджена в тропічній і субтропічній зонах майже 
всіх континентів ГAnderson et al., 2001]. Це багата на білки та мінеральні еле
менти швидкоросла і високоврожайна кормова рослина, однак її використання 
в годівлі свійських тварин обмежене через токсичні ефекти мімозину [Ham
mond, 1995; Tawata et al., 2008; Palmer et al., 2010].

Мімозин міститься в усіх органах рослини, в тому числі у коренях, а також 
у кореневих бульбочках. Виділяючись із кореневим ексудатом, ця амінокислота 
виявляє токсичність щодо різних груп мікроорганізмів. Установлено, що мімо
зин інгібує ріст грибів-фітопатогенів, які вражають кореневу систему та інші ор
гани рослин (Rizoctonia solani Fusarium spp., Sclerotium rolfsii, Colletotrichum lir. 
demuthianum, Cercospora canescens, Botryosphaeria rhodina, Alternaria sp.), кера- 
тинофільних грибів ( Trichophyton tonsurans і Trichophyton ruhrum), деяких пато
генних бактерій (зокрема, Staphylococcus aureus), а, крім того, виявляє проти
вірусну активність і токсично діє на комах (зокрема, на личинок Tribolium cas- 
taneum) [Serrano et al., 1983; Dai et al., 1994; Anitha et al., 2005; Gandhiraja et al.,
2009]. Водночас кореневі виділення левкени алелопатично пригнічують ріст ін
ших оослин [Soedaijo, Borthakur, 1996].

Мімозин може надходити в клітини мікроорганізмів, де спричиняє пригні
чення синтезу нуклеїнових кислот і білків та інші шкідливі ефекти. Відомо, що 
мімозин -  це сильний хелатор іонів Феруму [Awaya et al., 2005]. Зв’язування 
Феруму з цією амінокислотою призводить до зменшення активності Fe-залеж
них ферментів і, відповідно, до пригнічення життєвих процесів у клітинах гри
бів та бакісрій [Serrano et al., 1983]. Водночас мімозин інгібує активність тиро- 
зинази. ферменту, який бере участь у синтезі меланіну в клітинах грибів [Zarivi 
et al., 2003; Ahmad et al., 2010].

Продукт метаболізму мімозину, З-гідрокси-4-піридон (ГП) (фото 3.5), також 
токсичний щодо деяких грибів (зокрема, Pythium sp.), а також тварин і рослин. 
Відомо, що у клітинах левкени наявний фермент, який каталізує розщеплення 
мімозину до ГП, -  мімозиназа (КФ 3.5.2.61), однак він, імовірно, локалізується 
в інших клітинних компартментах, ніж мімозин. Тому, коли гриб атакує рос
лину, цей фермент виділяється та каталізує процес утворення З-гідрокси-4- 
пірилону, який певною мірою опосередковує токсичну дію мімозину [Awaya et 
al., 2007; Tawata et al., 2008].

Незважаючи на токсичність мімозину щодо мікроорганізмів, деякі бактерії 
Фунту, а також декілька вид ж анаеробних бакгерій. що функціонують у рубці 
жуйних тварин, мають можливість переборювати шкідливий вплив цієї спо
луки завдяки наявності ферменту мімозинази та здатності нейтралізувати дію
3-і ідрокси-4-піридону. Штами бактерій роду Rhizobium, які утворюють буль
бочки на поверхні кореня левкени, здатні використовувати мімозин і цю аміно
кислоту як джерело Карбону та Нітрогену. Вони також метаболізують ГІ1 до 
пірувату й інших негоксичних сполук. У ризосфері рослини є й інші бактерії.
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які розщеплюють мімозин (наприклад, Klebsiella sp.) [Soedaijo. Borthakur 
19%; Awaya et al., 2005]. Отже, мімозин і продукт його метаболізму, 3-гідрокси-
4-піридон, відіграють роль у процесах селекції мікроорганізмів у ризосфері 
рослин роду Leucaena.

Сапоніни. Сапоніни -  це різнорідна група вторинних метаболітів, які за 
структурою являють собою глікозильовані похідні тритерпеноїдів або стеро
їдів [Vincken et al., 2007]. Синтез цих речовин відбувається конститутивно 
у клітинах багатьох ви; їв  рослин. Сапоніни, які містять стероїдний компо
нент, менш розповсюджені та зазвичай виявляються у представників Liliopsida 
(у рослинах із таких родин, як Liliaceae, Dioscoreaceae та ін.). Тритерпеноїдні 
сапоніни широко розповсюджені у дводольних рослинах із родин Primulaceae, 
Sapotaceae, Caryophyllaceae та ін. [Podolak et al., 2010]. У деяких рослинах мо
жуть акумулюватися сапоніни обох типів, як, наприклад, у рослинах вівса 
Avena sp. (Poaceae) [Osbourn, 2003] або Lysimachia paridiformis (Myrsinaceae) 
[Xu et al., 2007]. '

Багато сапонінів виявляють потужну протигрибну дію і часто наявні у ви
соких концентраціях у здорових рослинах. У зв’язку з цим їх зараховують до 
протимікробних фітопротектантів [Papadopoulou et al., 1999]. Вважають, що 
природна роль цих речовин у рослинах полягає, перш за все, у захисті від хво
роботворних мікроорганізмів [Osbourn, 2003].

Злаки, загалом, характеризуються відсутністю сапонінів, за винятком ві
вса, у клітинах якого, як вказувалося, синтезуються і стероїдні, і тритерпеноїд
ні сапоніни [Osbourn, 2003]. Зокрема, в корінні Avena spp. ідентифіковано чоти
ри структурно споріднені тритерпеноїдні сапоніни -  авенацини (А-1, В-1, А-2 
і В-2, рис. 3.12) [Mary et al., 1986]. Установлено, що ці сапоніни є чинниками, 
які визначають стійкість кореня вівса до зараження грибом Gaeumannomyces 
graminis var. tritici -  фітопатогеном, який спричиняє розвиток кореневої гни
лизни. Збудник зумовлює розвиток хвороби у пшениці та ячменю, але не впли
ває на рослини вівса [Turner, 1953].

Рис. 3.12. Структура авенацинів. Авенацин А-1: к , = ОН, R. = NHCH3; авенацин А-2: R, = ОН, " 
авенацин В-1: R, = Н, R2 =NHCH3; авенацин В-2 R. = Н, R. = Н; D-GIc = D-глюкоза; L-Ar 
L-арабіноза

108



Гриби та рослини

Докази шодо ролі авенацинів у захисті рослин отримано в низпі експери
ментальних досліджень. Зокрема, показано, шо один із генетичних варіантів 
Qaeumannomyces graminis, який вражає овес (G. graminis var. avenae). має здат
ність до детоксикації сапоніну за участю специфічного ферменту -  авецинази 
[B o w y e r  e t  al., 1995] Водночас установлено, шо в рослинах диплоїдного виду 
вівса. Avena longiglumis, низький рівень синтезу авенацинів. У зв'язку з цим 
вид A. longiglumis сприйнятливий до дії G. graminis var. tritici [Osbourn. 2003].

Сапоніни женьшеню -  гінсенозиди. які надходять у ризосферу рослин 
Panax quinquefolius, також відомі своїми протигрибними властивостями. Зокре
ма, гінсенозиди пригнічують ріст сапротрофного гриба Trichoderma hamatum. 
Однак у дослідженнях показано, що ці сполуки стимулюють ріст двох грунто
вих грибів-патогенів із відділу Oomycota: Phy tophthora cactorum. Pythium irre- 
gulare [Nicol et al., 2003; Yousef, Bernards. 2006]. Стійкість цих грибів до проти
мікробних сполук у ризосфері женьшеню, ймовірно, зумовлюються їхньою 
здатністю нейтралізувати вплив гінсенозидів. Показано, що гінсенозиди мо
жуть розщеплюватися під впливом специфічних позаклітинних глікозидаз. які 
виділяє ф иб  Pythium irregulare, на відміну від гриба Trichoderma hamatum. не
здатного метаболізувати зазначені сапоніни [Andreea Neculai et al., 2009].

Алкалоїди. Ізохіноліновий алкалоїд берберин (рис. 3.13) синтезують пред
ставники родів Berberis (барбарис) (Berberis vulgaris, Berberis aristata. Berberis 
aquifolium), Coptis (Coptis chinensis, Coptis japonica), Thalictrum spp., рослини 
Hydrastis canadensis, Tmospora cordifolia та ін. [Birdsall, Kelly, 1997; Dubey et al.. 
2004; Xie et al., 2011 ]. Цей алкалоїд міститься у корінні, кореневищі, корі стовбу
ра рослин. Берберин виявляє широкий спектр протимікробної активності: при
гнічує ріст грибів, дріжджів Candida, найпростіших, бактерій і вірусів [Li et al., 
2001; Freile et al., 2003; Wang et al., 2008; Iwazaki et al., 2010; Parvu et. al., 2010; 
Yan et al., 2010]. Синтез цієї сполуки стимулюють еліситори мікробного похо
дження, зокрема глюкани із клітин дріжджів [Giigler et al.. 1988; Sarin. 2005].
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Рис. 3.13. Алкалоїди берберин і камалексин

Слід зазначити, що берберин має довгу історію медичного застосування 
в зюрведичній і китайській медицині. Упродовж останніх десятиріч показано,
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що цей алкалоїд сприятливо впливає на серцево-судинну систему, регулює 
серцевий ритм, знижує тиск крові, виявляє антисклеротичний, протизапаль
ний, імуностимуляторний, протипухлинний, протидіабетичний, гіпогліке
мічний, гіполіпідемічний та інші ефекти [Birdsall, Kelly, 1997; Sun et al., 2009; 
Xieetal.. 2011].

Алкалоїд індольної структури камалексин (З-тіазол-2-іл-індол) (рис. 3.13) 
характерний для рослин Arabidopsis thaliana [Glawischnig, 2007; Rauhut, Gla- 
wischnig, 2009]. Це фітоалексин, синтез якого з амінокислоти триптофану інду
кують різноманітні гриби-фітопатогени. Серед них некротрофи: Botrytis сіпегеа 
[Kliebenstein et al., 2005; Van Baarlen et al., 2007], Alternaria brassicicola, [Van 
Wees et al., 2003], Leptosphaeria maculans [Bohman et al., 2004], Plectosphaerella 
cucumerina [Sanchez-Vallet et al., 2010], біотрофи, такі як збудники борошнис
тої роси Erysiphe spp. і Peronosporaparasitica [Mert-Turk et al., 2003; Consonni 
et al., 2010] та гемібіотроф Phytophthoraporri [Roetschi et al., 2001].

В ініціюванні синтезу камалексину беруть участь активні форми Оксигену, 
сигнальний шлях, пов'язаний із саліциловою кислотою, та інші чинники. Уста
новлено, що транскрипція генів біосинтезу триптофану і камалексину значно 
активується під час контакту із грибом-збудником. Камалексин гальмує ріст ба
гатьох патогенів, проте деякі гриби чинять опір інгібувальний дії завдяки актив
ній деградації цього фітоалексину [Sellam et al., 2007; Sanchez-Vallet et al., 2010].

Низка алкалоїдів рослини Isatis costata (Brassicaseae) пригнічує ріст грибів 
Aspergillus niger, Candida albicans, Trichophyton simii, Trichophyton schoenleinii, 
Macrophomina phaseolina [Ahmad et al., 2010].

3.2.4.4. Фітоантииипіни

У рослинах є ще й інша група захисних сполук, які називають фітоантици- 
пінами. За визначенням, яке обгрунтували Ван Еттен зі співавторами (1995), 
фітоантиципіни -  це низькомолекулярні протимікпобні сполуки, які синтезу
ються конститутивно в рослинах без інфікування грибними чи бактеріальними 
патогенами або синтезуються після зараження виключно із наявних у клітинах 
рослин складових компонентів [Van Etten et al., 1995]. Деякі фітоантиципіни 
містяться на поверхні органів рослини. Інші зберігаються в клітинах у формі 
попередників у вакуолях або органелах і вивільняються за участю гідролітич
них ферментів після впливу збудника. Фітоантиципіни є серед таких вторин
них метаболітів, як флавоноїди, терпеноїди, стероїди, глюкозинолати, алкало
їди [Dao et al., 2011]. Різниця між фітоалексинами і фітоантиципінами не за
вжди чітка, тому що деякі сполуки можуть бути фітоалексинами в одного 
виду рослин і фітоантиципінами -  е іншого виду. Водночас одна й та ж сама 
сполука може бути і фітоалексином, і фітоантиципіном у різних органах рос
лини [Grayer, Kokubun, 2001].

Глюкозинолати. Характерним прикладом фітоантиципінів є глюкозинола
ти (рис. 3.14). Це сульфуровмісні вторинні метаболіти, які синтезують пред
ставники родини Капустяні (Brassicaceae) та деяких інших родин; Каперсові
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(Capparaceae). Молочайні (Euphorbiaceae), Резедові (Resedaceae), Фітолакові 
(phytolaccaceae), Настурцієві (Tropaeolaceae) [Wallsgrove et al., 1998]. Нині відо
мо понад 120 глюкозинолатів [Fahey et al., 2001]. Залежно від структури аміно
ки слот, із яких вони синтезуються, ці сполуки поділяють на аліфатичні, арома
тиЧні та глюкозинолати індольної структури [Reichelt et al., 2002].

ОН

?G
ОН Y  ж  ‘о'ГО
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Вивільнення біологічно активних речовин із глюкозинолатів відбувається 
під час гідролізу за участю ендогенних ферментів групи мірозиназ (Р-тіоглі- 
козидглюкогідролаза; КФ 3.2.1.147). Загальноприйнята концепція описує систе
му глюкозинолат/мірозиназа як двокомпонентний захисний механізм, у якому 
глюкозинолати і фермент мірозиназа у клітинах зберігаються окремо і вступа
ють у контакт під час пошкодження тканин, наприклад, комахами під час жуван
ня [Luethy, Matile, 1984]. Мірозинази каталізують гідроліз Р-тіоглікозидного 
етерного зв’язку, внаслідок чого утворюється нестабільний аглікон, який пере
будовується з утворенням різних продуктів розпаду, таких як ізотіоціанати, тіо- 
ціанати, нітрили [Bones, Rossiter, 2006]. Ізотіоціанати (наприклад, алілізотіоціа- 
нат) проявляють протимікробну, інсектицидну та нематоцидну дію [Mari et al., 
1996; Romanowski, Klenk, 2005]. Хоча глюкозинолати традиційно асоціюються 
із захистом рослин від травоїдних тварин, нещодавно встановлено, що ці спо
луки також можуть відігравати роль у резистентності проти патогенних грибів 
[Bednarek et al., 2009]. У дослідженнях in vitro показано, що продукти розпаду 
глюкозинолатів токсичні для широкого спектра грибів -  представників Оогпу- 
cota та інших відділів. Зокрема, ізотіоціанати пригнічують ріст Botry'tis cinerea, 
Monilinia laxa, M ucor piriform is, Rhizopus stolonifer, Penicillium expansum та ін. 
[Mari et al., 1996; Smith, Kirkegaard, 2002; Dhingra et a l , 2004; Sellam et al., 2007].

У низці досліджень виявлено позитивну кореляцію між вмістом глюкози
нолатів і стійкістю рослин до хвороб [Tierens et al., 2001; Brader et al., 2006]. 
У зв’язку з цим у агротехніці використовують пригнічувальний ефект глюкози
нолатів щодо патогенів за допомогою введення у сівозміну рослин роду 
Brassica для біологічного знезараження грунту [Kirkegaard, Sarwar, 1998].

Що стосується механізмів захисної дії глюкозинолатів від фітопатогенних 
грибів, то вважають, що ці сполуки та продукти їхнього метаболізму є чинника
ми неспецифічної резистентності рослин до різноманітних збудників. Виявлено
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метаболічний шлях перетворень глюкозинолатів, що відрізняється від механізму
який задіяний у разі атаки травоїдних комах. Цей шлях функціонує у живих юіі. 
тинах рослин і може сприяти метаболізму глюкозинолатів, а також широкому 
спектру захисних реакцій проти грибів-патогенів. У модельних дослідженнях 
проаналізовано ранній етап взаємодії збудника борошнистої роси Erysiphe sp 
з рослиною Arabidopsis thaliana, яка містить глюкозинолат індольної структури 
(глюкобрасицин) (рис. 3.14) [Bednarek et al., 2009]. Показано, що під впливом 
гриба-збудника в клітинах рослини зростає експресія гена CYP81F2, який визна
чає синтез Р450-монооксигенази. Фермент каталізує перетворення глюкозинола- 
ту до 4-метоксиіндол-З-іл-метилглюкозинолату, а цей продукт, у свою чергу, ме- 
таболізується за участю мірозинази PEN2 (один із типів мірозиназ) з утворенням 
захисних продуктів. Ці продукти метаболізму відіграють визначальну роль 
у стійкості рослини до гриба на преінфекційній стадії (перед вторгненням) і під 
час проникнення збудника через епідермальний шар клітин [Lipka et al., 2005; 
Bednarek et al., 2009].

Іншим чинником, який забезпечує стійкість арабідопсису до ураження під 
впливом патогенних грибів, є фітоалексин індольної структури -  камалексин. 
У модельній системі взаємодії Arabidopsis thaliana зі збудником Phytophthora 
brassicae показано, що експресія генів, які визначають синтез глюкозинолагу 
і камалексину, а також попередника цих сполук -  амінокислоти триптофану, 
координовано регулюється у відповідь на дію фітопатогенного гриба [Schlaeppi 
et al., 2010; Schlaeppi, Mauch, 2010]. Таким чином, колонізація тканини грибом 
P. brassicae послідовно пригнічується за участю індольного глюкозинолату і ка
малексину, які діють синергічно у забезпеченні стійкості до хвороб. Дія глюкози
нолату, як і інших попередньо сформованих вторинних метаболітів, сприяє опір
ності до проникнення збудника, а накопичення фітоалексину камалексину є на
ступним захисним бар’єром на постінвазивній стадії. Аналогічні висновки були 
зроблені на основі аналізу резистентності Arabidopsis до збудника борошнистої 
роси [Bednarek et al., 2009].

Бензоксазиноїдні глікозиди. Бензоксазиноїдні глікозиди -  це вторинні ме
таболіти, які широко розповсюджені як фітоантиципіни, головним чином, у рос
линах злаків [Osbourn, 1996; Ahmad et al., 2011]. У значних концентраціях вони 
синтезуються в клітинах основних сільськогосподарських культур: кукурудзи 
(lea mays), пшениці (Triticum aestivum), жита (Secale cereale). Аглікони (невугле- 
водні компоненти) цих сполук -  бензоксазиноїдні гідроксамові кислоти (такі як 
2,4-дигідрокси-2Н-1,4-бензоксазин-3(4Н)-он (DIBOA) і 2,4-дигідрокси-7-мето- 
кси-1,4-бензоксазин-3-он (DIMBOA)) є токсичними для рослини та інших орга
нізмів. У формі глікозильованих молекул, які відкладаються у вакуолях, хімічна 
реактивність бензоксазиноїдів зменшується. Це дає можливість рослині зберіга
ти токсичні сполуки в неактивному стані в очікуванні атаки патогена [Osbourn, 
1996; Sicker et al., 2000]. Крім того, бензоксазиноїди беруть участь в алелопатич- 
них взаємодіях [Sicker et al., 2000]. Глікозиди можуть зазнавати гідролізу під 
впливом р-глюкозидаз, які містяться у пластидах і виділяються під час порушен
ня структури клітин. Це призводить до вивільнення токсичних бензоксазиноїдів



'Morant et al., 2008; Niemeyer, 2009]. Наприклад, в умовах in vitro ці сполуки інгі
бують проростання конідій і ріст ростової трубки грибів Bipolaris maydis, 
£urvularia lunata і Altemaria altemata [Oikawa et al., 2004].

У 1950-х роках бензоксазиноїди ідентифікували як вторинні метаболіти, які 
с чинниками резистентності до збудників гнилизни із роду Fusarium у рослинах 
„агга і до шкідника кукурудзи, європейського кукурудзяного метелика (Ostrinia 
nubilalis) [Virtanen, Hietaia, 1955; Smissman et al., 1957]. З того часу багато дослі
джень були спрямовані на вивчення ролі бензоксазиноїдних глікозидів як фітоан- 
тииипінів у захисті рослин від патогенних мікроорганізмів і шкідників. Виділен
ня біоиидних агліконів під впливом р-глюкозидаз має важливе значення в опір
ності до тварин-фітофагів, жувальна поведінка яких спричиняє значні ушкоджен
ня тканин. Разом із тим, показано, що бензоксазиноїдні глікозиди також беруть 
участь в індукованій відповіді рослини на біотичний стрес і в захисті від патоген
них грибів, які менше пошкоджують структуру тканин [Niemeyer, 2009]. Так, ба
гато еліситорів захисних реакцій (фрагменти хітину та хітозану, ясминова кисло
та) індукують утворення бензоксазиноїдних глікозидів у рослинах пшениці, ку
курудзи [Oikawa et al., 2001]. Накопичення бензоксазиноїдних глікозидів у куку
рудзи виявлено під впливом інокуляції збудника Bipolaris maydis, слабкого пато
гена Curvularia lunata і непатогенного гриба Altemaria altemata, а також під 
впливом фільтратів середовища, отриманих після культивування цих грибів 
[Oikawa et al., 2004]. Крім того, показано, що молекули бензоксазиноїдів виділя
ються на поверхню колеоптилю і первинного кореня кукурудзи в місцях утворен
ня бічних коренів. На пізніших стадіях розвитку кореневої системи виділення 
цих сполук не відбувається. Це свідчить, що захисні сполуки накопичуються 
в місцях порушення структури кореня для зменшення інфікування рослини пато
генними грибами та бактеріями [Park et al., 2004]. Водночас показано, що взаємо
дія з комахами Spodoptera littoralis призводить до підвищення експресії гена, 
який кодує процес синтезу вільних молекул DIMBOA [Erb et al., 2009]. Такі дані 
підтверджують роль бензоксазиноїдів у індукованих захисних реакціях рослин.

3.3. ВПЛИВ ГРИЫВ РИЗОСФЕРИ
НА КОРЕНЕВУ СИСТЕМУ РОСЛИН

Взаємодія фунтових мікроорганізмів із рослиною охоплює великий комп
лекс процесів, у яких не лише коренева система рослин, але й пов’язана з нею 
мікробіота мають надзвичайно важливе значення. Роль мікроорганізмів ризо
сфери багатофанна -  від формування середовища фунту в прикореневій ділян- 
ш До безпосереднього впливу на метаболізм у клітинах кореневої системи та 
фізіологічні функції рослини. Це зумовлюється здатністю фибів і бактерій про
ДУкувати: а) сидерофори та інші сполуки, які сприяють засвоєнню мінеральних 
елементів; б) вітаміни та чинники росту, які можуть надходити зі середовища 
Фунту в клітини кореня; в) антибіотики, які пригнічують ріст патогенних мікро
організмів. Такі ефекти сприяють мінеральному живленню рослини, підвищу

сь її життєздатність, стійкість до захворювань і продуктивність.

_________________________ __________  Гоиби та рослини
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Процеси взаємодії рослини з грибами та деякими бактеріями істотно впли
вають на структуру кореневої системи. Характерні зміни відбуваються у струк
турі кореня під час утворення мікоризи, а також у коренях бобових рослин під 
впливом нітрогенофіксувальних бактерій (утворення бульбочок) [Hirsch et al.,
2001]. Зокрема, арбускулярно-мікоризний симбіоз спричиняє зміни і в клітинах
кори кореня, і в загальній будові кореневої системи рослини-хазяїна. Зменшу
ється інтенсивність апікального росту кореня, але подовжується колонізована 
ділянка, активується процес розвитку та галуження бічних коренів, а в деяких 
випадках збільшується їхня довжина [Yano et al., 1996]. Формування ектомікори- 
зи також супроводжується глибокими морфологічними змінами в будові кореня 
рослини. Так, взаємодія з гіфами гриба-симбіонта стимулює утворення бічних 
коренів, дихотомію кореневої апікальної меристеми у хвойних порід і цитодифе- 
ренціацію клітин кореня (збільшення радіального діаметра епідермальних клі
тин, пригнічення розвитку і зникнення кореневих волосків; [Ditengou et al., 2000; 
Raudaskoski, Salo, 2008]. Зміни у структурі кореня спричиняють і гриби, які не 
формують мікоризи. Наприклад, інокуляція рослин грибами роду Trichoderma 
супроводжується збільшенням біомаси коренів, підвищенням інтенсивності 
розвитку бічних коренів і кореневих волосків [Harman et al., 2004; Contreras- 
Comejo et al., 2009]. Ріст бічних коренів рослин стимулюють і деякі бактерії, що 
заселяють ризосферу, зокрема, Bacillus megaterium  [Lopez-Висю et al., 2007].

Компоненти клітинної стінки мікроорганізмів (зовнішні мембранні білки, 
полісахариди, ліпополісахариди й аглютиніни клітинної поверхні) сприяють 
прикріпленню до поверхні кореня, утворенню агрегатів і біоплівок [Davey, 
O’Toole, 2000]. Крім того, мікроорганізми продукують екзополісахариди, які 
не тільки сприяють формуванню біоплівок, але й посилюють процеси агрегації 
грунту. Це, у свою чергу, покращує та стабілізує водний баланс грунтового се- 

зища, необхідний для життєдіяльності рослини.

3.3.1. Вплив грибів на надходження мінеральних елементів 
до клітин кореня рослини

Компонентний склад середовища ризосфери формується не лише складом 
кореневих виділень, але й речовинами, які виділяються під час метаболізму 

слітин мікроорганізмів. Концентрація цих метаболітів у ризосфері та на ризо- 
плані більша, ніж в інших ділянках ґрунту. Продукти метаболізму грибів і бак
терій можуть істотно впливати на перебіг хімічних і біохімічних процесів у ри
зосфері. Наприклад, термо- і галотолерантні мікроорганізми, які колонізують 
ризоплану наскельних і пустельних рослин, вивільняють із порід значну кіль
кість таких елементів, як Р, К, Mg, Mn, Cu, Zn [Puente et al., 2004; Hoffland et al.. 
^004]. Тому функціональна активність асоційованих із ризосферою грибів і бак- 

рій призводить до швидшого руйнування різних мінералів, гірських порід 
(вапняк, мармур тощо) під час розвитку на них рослинного покриву (сукцесії)- 

..и видів мікроорганізмів ризосфери, в тому числі грибів, здатні розчиняти
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t e la " ,  2000; Richardson, 2001]. До найефективніших у цьому аспекті мікроорга
нізмів належать гриби із родів Aspergillus і Penicillium та бактерії, представни
ки родів Bacillus, Rhizobium  і Pseudomonas [Zaidi et al.. 2009].

Під впливом мікроорганізмів у ризосфері збільшується доступність Феру- 
му. необхідного елемента мінерального живлення рослин [Jin et al., 2010]. Осо
бливо важливою є притаманна грибам і бактеріям здатність до синтезу та виді
лення сидерофорів -  низькомолекулярних сполук різної хімічної структури, які 
забезпечують надходження Феруму до клітин мікроорганізмів, а також і до 
клітин кореня рослин [Yang, Crowley, 2000; Winkelmann. 2007].

Хоча вміст Феруму в грунті часто досягає значного рівня, цей елемент за
звичай наявний у формі нерозчинних сполук Fe(lll), особливо у фунтах із ви
соким або нейтральним значенням pH. Сидерофорн зв'язують Fe(lll) із утво
ренням Ре(ІІІ)-сидерофорних комплексів, які клітини можуть поглинати зі зна
чно більшою ефективністю, ніж інші хелатні форми цього елемента. Нині відо
мо майже 500 різних сидерофорів, які синтезуються у клітинах грибів, бактерій 
і рослин [Boukhalfa, Crumbliss, 2002]. Однак більшість рослин не синтезують 
сидерофорн і здатні поглинати комплекси Fe,+ зі сидерофорами мікробного по
ходження [Bar-Ness et al., 1992; Yehuda et al., 1996]. Тому нестача Феруму 
в організмі рослини сприяє селекції мікроорганізмів у ризосфері зі збільшен
ням частки тих, що виділяють у фунт сидерофорн. Вважають, що така селекція 
здійснюється за участю фенольних сполук, які містяться в кореневих в т іл е н 
нях [Jin et al., 2010]. Водночас здатність до синтезу сидерофорів є одним із най
важливіших засобів міжвидової конкуренції фибів і бактерій у ризосфері.

Гриби -  це важлив' продуценти сидерофорів, причому здатність до синте
зу цих сполук мають представники майже всіх відділів фибів (за винятком 
Chytridiomycota) [Kosman, 2003; Haas, 2003; Howard, 2004; Johnson, 2008]. Ба
гато ф ибів виділяють сидерофорн в умовах зменшення доступності Феруму 
в середовищі фунту. Гриби синтезують сидерофорн переважно двох структур
них типів: гідроксаматного і полікарбоксилатного. У анаморфннх грибів, а та
кож у представників відділів Ascomycota і Basidiomycota є здебільшого сндеро- 
фори першого типу -  похідні гідроксамових кислот, які містять залишок N-6- 
оксіорнітину. Зигомікотові гриби синтезують сидерофорн другого типу (напри
клад, Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis продукує ризоферин, який міс
тить два залишки лимонної кислоти). У деяких базидіомікотових фибів-збуд- 
ників гнилизни деревини охарактеризовано ще й інший сндерофор фенолат
ного типу сфуктури, який містить залишок 2,3-діоксибензойної кислоти [Ье- 
keteetal., 1989; Howard, 1999].

Гриби синтезують різні за структурою гідроксаматні сидерофорн. До них 
належать (рис. 3.15) [van der Helm, Winkelmann, 1994; Howard, 1999]:

•  родоторулова кислота, притаманна, головним чином, дріжджам;
•  копрогени, синтез яких властивий багатьом анаморфним, аскомігоговнм 

і базидіомікотовим фибам (у тому числі представникам Aspergillus spp., 
Penicillium spp.. Neurospora spp., Ustilago spp.);
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•  фучариніни, які синтезують представники річних родів (Fusarium  spp., 
Haecilomyces spp., Aspergillus spp., t’emcilhum  spp Gibberella spp. та ін.);

•  ферихроми, які іриби можуть виділяти в середовище або використову
вати для внутрішньоклітинного чапасання Феруму.

С’идерофори акумулюються у внутрішньоклітинних вечикулах і ча нестачі 
феруму в клітинах грибів можуть вивільнятися в середовише. Після утворення 
комплексу ч катіонами Fe3* вони поглинаються у клітинах ча участю специфіч
них рецепторних систем. Проте іриби можуть використовувати Ре(ІІ[)-сидеро- 
форні комплекси, у яких сидерофор синтечований іншими грибами або бакте
ріями. Наприклад, анаморфний грунтовий парачитний гриб Histoplasma capsu- 
latum, який може вражати тварин і людину, синтезує п’ять видів сидерофорів. 
але крім них чданий використовувати ще й три інших -  синтечованих ча участю 
інших мікроорганічмів. Здатність використовувати Ферум у складі чужих, у тому 
числі бактеріальних сидерофорів, притаманна й дріжджам та іншим грибам. 
Іони Fe3‘ в таких випадках можуть надходити у клітину в складі комплексу 
ч сидерофором або вивільнятися ч нього на поверхні клітини ча участю відпо
відних ферментів [Howard, 1999, 2004].

Водночас більшість грибів використовує сидерофори та деякі інші хелато- 
ри для чапасання Феруму та зменшення токсичності цього елемента всередині 
власних клітин. У представників відділів Ascomycota і Basidiomycota це сиде
рофори гідроксаматного типу, у представників відділу Zygomycota -  сполуки, 
подібні за структурою до феритину, у дріжджів Saccharomyces cerevisiae -  по- 
ліфосфати [Howard, 1999]. Встановлено, що сидерофори мають вирішальне 
значення у патогенності грибів щодо тварин і рослин, а також у підтриманні 
їхнього симбіозу з рослинами [Haas et al., 2008].

3.3.2. Роль грибів у надходженні біологічно активних 
речовин у ризосферу

Гриби та бактерії синтезують і виділяють біологічно активні речовини, які 
ча структурою аналогічні рослинним гормонам і можуть надходити у клітини 
кореня, діючи як локальні регулятори. Показано, що виділення сполук із гор
мональною активністю (ауксини, цитокініни, гібереліни) опосередковує сти
муляційний вплив грибів і бактерій-ризобій на процеси росту й галуження ко
ренів, виливає на ріст пагона та сприяє асоціативному симбіозу мікробіоти із 
кореневою системою рослин [Costacurta, Vanderleyden, 1995; Patten, Glick, 2002; 
Dakora, 2003]. Зазначені гормони синтезують і фітопатогенні мікроорганізми. 
Виділяючись із клітин патогенних грибів і бактерій, ці регулятори беруть 
участь у механізмах патогенезу мікрооїв щодо рослин [Costacurta, Vander
leyden, 1995; Glickman et al., 1998].

Ауксини. Ауксини (від грец. аихеіп -  рости) -  це фітогормони, які контро
люють процеси росту й інші життєві функції рослин, у тому числі розвиток 
кореневої системи [Normanly 2000: Abel, Athanosios 2010]. Ще Чарльз Дарвін
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1880 року припустив, що деякі процеси росту рослин регулюються “речови
ною, яка передає свої ефекти з однієї частини рослини до іншої” [Darwin, 
1880]. Однак лише у 30-х поках XX ст. постала теорія фітогормональної регу
ляції життєвих процесів у рослинах. Український фізіолог рослин і мікробіо
лог М. Г. Холодний (1882-1953) та голландський ботанік Фрідріх Вент (1863
1935) стали основоположниками вчення про регуляторну роль ауксинів та ін
ших (рітогормонів у процесах росту і розвитку рослинного організму.

Можливість синтезу ауксинів у клітинах грибів уперше доведено в дослі
дженнях Кеннета Тімана (1904-1997) -  британського і американського фізіоло
га рослин, який виділив ауксин із клітин (Ьітопатогенного гриба Rhizopus suinus 
(сучасна назва -  Rhizopus oryzae) [Thimann, 1935]. Нині відомо, що здатність до 
синтезу ауксинів, зокрема, індолілоцтової кислоти широко розповсюджена се

ред грибів і бактерій, зокрема тих, що засе
ляють ризосферу рослин (рис. 3.16). Ре
зультати сучасних досліджень свідчать, що 
ауксини безпосередньо впливають на жит
тєдіяльність мікроорганізмів, у яких синте
зуються [Spaepen et al., 2007], і відіграють 
значну роль у рослинно-мікробних взаємо
д ія х -  мутуалістичних і патогенних [Reineke

(один із природних ауксинів) ^  ^  2 0 0 8 ]

Здатність синтезувати ауксини притаманна багатьом ектомікоризним гри
бам, зокрема, представникам родів Hebeloma, Laccaria, Tuber та іншим [Tranvan 
et al., 2000; Felten et al., 2009; Splivallo et al., 2009]. Вважають, що така власти
вість мікоризних грибів сприяє формуванню типових морфологічних особли
востей ектомікоризи. Ауксин грибного походження може опосередковувати 
встановлення симбіотичних взаємодій, стимулюючи утворення коротких коре
нів, сприйнятливих до гриба, та процеси дихотомізації меристеми [Slankis, 1973; 
Gay et al., 1995; Tranvan et al., 2000]. До того ж показано, що наявність екзоген
ного ауксину в середовищі спричиняє зміни у структурі кореневої системи рос
лин (зокрема, формування бічних коренів), аналогічні таким, що розвиваються 
під впливом ектомікоризних грибів [Rup, Mudge, 1985]. Ще виразніші зміни 
в структурі кореня сосни виявлено в дослідженнях ектомікоризи, утвореної за 
участю генетично трансформованого гриба Hebeloma cylindrosporum  зі здатніс
тю до надмірного синтезу ЮК. Такі результати свідчать про роль ауксину гриб- 
юі и походження у формуванні ектомікоризної асоціації [Laurans et al., 2001].

Крім ектомікоризних грибів і згаданого вище патогена Rhizopus oryzae, 
ауксини продукують і інші ґрунтові гриби, такі як Rhizoctonia [Furukawa et al. 
1996], Colletotrichum gloeosporioides [Robinson et al., 1998; Chague et al., 2009]; 
Fusarium oxysporum [Hasan, 2002], Trichoderma virens [Contreras-Cornejo etal.,
2009], а також дріжджі [Gruen, 1959; Rao et al., 2010]. Експериментально дове
дено, що здатністю грибів синтезувати ЮК опосередковується стимуляція 
росту й утворення бічних коренів рослин, інокульованих штамом Trichoderma 
virens [Contreras-Cornejo et al., 2009].

'N
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Рис. 3.16. Індолілоцтова кислота
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У дріжджів Saccharomyces cerevisiae ауксин активує експресію генів, які 
опосередковують морфологічний перехід від вегетативної форми до псевдогі- 
фальної або ниткоподібної (філаментальної) форми, стимулюючи інвазивний 
ріст, а також гена одного з білків, які опосередковують адгезію клітин [Prusty 
et al., 2004; Rao et al., 2010]. У природних штамів дріжджів такі ефекти сприя
ють інфікуванню рослини у місцях поранення та утворенню колоній і біоплі
вок на поверхні органів рослин [Verstrepen, Klis, 2006].

Ауксин синтезують і фиби, що заселяють наземну поверхню рослин. Серед 
них є збудники хвороб рослин (Apiosporina morbosa, Taphrina deformans, Ustila- 
go maydis) [Perley, Stowe, 1966; "paepen et al., 2007; Reineke et al., 2008]. У гриба 
Taphrina deformans (відділ Ascomycota) -  паразита персика (Prunus persica) 
та деяких інших дерев -  спроможність до синтезу ЮК опосередковує патогенні 
ефекти -  здатність спричиняти гіперплазію тканин листкової пластинки (куче
рявість листя) [Yamada et al., 1990].

У клітинах грибів ЮК утворюється з амінокислоти триптофану, головним 
чином, через індол-3-піруват та індол-3-ацетальдегід (рис. 3.17). Можливим 
є й перетворення індол-3-ацетонітрилу до ЮК за участю індол-3-ацетонітрил- 
нітрилази, адаптивного ферменту, синтез якого індукується субстратом [Yamada 
et al., 1990; Reineke et al. 2008].
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Рис. 3.17. Синтез індолілоцтовоТ кислоти у гриба Ustilago maydis із триптофану через індол-3- 
піруват та індол-3-ацетальдегід [Reineke et al 2008; Rao etai 2010]

Слід зазначити, що ауксин бактеріального походження також бере участь 
у міжвидових взаємодіях [Ghosh, Basu, 2006]. На сьогодні синтез ауксину добре 
вивчений у бактерій родів Pseudomonas, Rhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizo- 
bium, Azospirillum, Azotobacter, Agrobacterium, серед яких є і корисні для рослин, 
і фітопатогенні види [Costacurta, Vanderleyden, 1995; Patten, Glick, 1996; Ahmad 
et al., 2008]. Так, виділення ЮК із клітин бактерій роду Rhizobium сприяє симбі
озу бобових рослин із бульбочковими бактеріями, оскільки призводить до зміни 
балансу ауксину в клітинах рослини-хазяїна і є важливою умовою для форму
вання кореневих бульбочок [Mathesius et al., 1998; Ghosh. Basu, 2006]. Група 
бактерій, які стимулюють ріст рослин, через виділення ауксину в ризосферу
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впливає на утворення бічних і додаткових коренів рослини. У них синтез аук
сину відбувається, як і у грибів, із триптофану через індол-3-піруват [Patten, 
Glick, 2002]. З іншого боку, у рослин, інфікованих здатними до синтезу ауксину 
бактеріями-фітопатогенами (Agrobacterium tumefaciens, Pseudomonas syringaeі, 
виявляють патологічне розростання тканин: утворення гал і;, подовження сте
бла [Barash, Manulis-Sasson, 2009]. У цих бактерій Ю К синтезується з трипто
фану через проміжний індолацетамід [Patten, Glick, 2002].

Загалом, синтез ауксину в клітинах мікроорганізмів є важливою частиною 
їхньої стратегії колонізації кореневої системи та може відігравати важливу 
роль і у процесах фітостимуляції, і в подоланні основних захисних механізмів 
рослин [Spaepen et al., 2007]. Крім того, в дослідженнях in vitro показано, що 
ЮК у високих концентраціях інгібує ріст багатьох пов’язаних із рослинами 
бактерій, але істотно не впливає на ріст бактерій, які займають інші екологічні 
ніші [Liu, Nester, 2006]. Такі дані виділяють роль ауксину як сигнальної моле
кули у взаємодіях рослин і мікроорганізмів.

3.4. ГРИБИ НА ПОВЕРХНІ ЛИСТКІВ
ТА ІНШИХ НАЗЕМНИХ ОРГАНІВ РОСЛИН

3.4.1. Поняття філосфери та епіфітних мікроорганізмів

Поверхню наземних органів рослини, перш за все. поверхню листків засе
ляє велика кількість різних мікроорганізмів, серед яких є бактерії, міцеліальні, 
в тому числі ліхенізовані гриби, дріжджі, водорості, найпростіші [Yang et al., 
2001; Lindow, Brandi, 2003; Al-Naimi et al., 2005; Golubev, Sampaio, 2009]. Чимало 
мікроорганізмів та їхніх спор трапляється й на поверхні стебла, плодів і насіння. 
Голландський мікробіолог Дж. Райнен [J. Ruinen, 1961] ввів термін “філосфера" 
для означення поверхні листя як місця функціонування мікроорганізмів. Проте 
в сучасних наукових джерелах поняття “філосфера” часто визначають ширше, 
розуміючи під ним сукупність поверхонь наземних органів рослини разом із при
леглим шаром атмосферного повітря та відповідними чинниками мікросередо- 
вища [Van Elsas et el., 2003; Compant et al., 2010; Мошинець, Косаківська, 2010].

Мікроорганізми, які населяють філосферу, називають епіфітними. Цей тер
мін походить від грецьких слів ері -  на, над і phyton  -  рослина, тобто “на рссвг 
ні”. Зокрема, у наукових джерелах наявні такі поняття як епіфітні бактерії, або 
філобактерп [Beattie, Lindow, 1999; Niwa et al., 2011], епіфітні гриби [Zhang et al.. 
2009; Frank et al., 2010; Tanaka, 2010], епіфітні дріжджі [Nix et al., 2009] тощо. 
У мікробіології епіфітні мікроорганізми часто називають “епіфітною мікрофло
рою”, мікроепіфітами, або просто епіфітами, зараховуючи до них різні групи 
мікробіоти, в тому числі гриби [Yang et al„ 2001; Lindow, Brandi, 2003; Abbott 
et al., 2004]. Однак уживаючи цей термін щодо мікроорганізмів, необхідно брати 
до уваги те, що епіфітами також називають вищі рослини (орхідні, мохйч м*®Р0' 
ті), які оселяються на інших рослинах (переважно на стовбурах і гілках дереві
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і цнпайникн. які ростут і. на деревах і чиї аїри 11 іга.\ (фоні 3.6) [Oowland cl аі . 
ИЗІІ Ком іц ії СІ а!.. 2011 Wcrth. Sork 2011]. Зігшачсш оріангіми ашоїрофи, 
і,онм одержмо 11, поживні речовини а ншіколишньої о середовища, ю;м як серел 
отфігних мікроорі ш и м і» є і ашоїрофи, і істсрогрофн Ітнфітна мікробніїа на 
селяє практично неї орт мін рослини вегетативні та їсиераіпвмі

Що С Т О С У Є Т Ь С Я  С П І ф І Т И И А  О р П і Н І З М І В .  ЯКІ оселяю І ІіСЯ па поверхні Л И С Т К І В  

філоп іапі (але не на гілках і стовбурах), то їх наливають еніфіліамн (від і рсн 
t>pi ш&.рМуНоп листок). Ь'ніфідамн можуть бути і мікроорганізми. і снмоюінч  
ні асоціації грибів із водоростями та ціаиоорокарісггамн (ціанобактеріями) 
лишайники, і макроорганізми (війні рослннн) |Wanek РОЛІ 2005; Btiloch, Gjube 
2009; Dobbcler. 2()10|.

Важливою ознакою всіх еніфі гних організмів (у тому числі ешфілів) < ге, 
що вони не паразитують на рослині, а використовую!ь н органи як осел ніде 
(тобто пов'язані з рослиною гоиічнимн ів'язкамн). Щодо представників еп і
фіт мої мікробіоти, то м іж  ними га рослиною функціоную!ь також < інш і іннн  
екологічних зв'язків. 1 Іерш за все, це стосуються еніфі і них і рибів-санрот рофів. 
які пов'язані з росліш ою  трофічними зв'язками, оскільки живлят ься речовина
ми, що виділяют ься з рослинних клітин. І Імовірно, між рослиною і а епіфіт 
ною мікроошгою  функціоную ть і регуляторні зв’язки, оскільки мікроор ТІІІЗ- 
ми (бактерії, гриби)  виділяют ь деякі регулятори росту рослин, а також фітоток- 
енни. Рослина, у свою чергу, також виділяє речовини, які можуть брати участь 
у регуляції видового складу та чисельності епіфітних мікроорганізмів.

Умови ж и іія  м ікрооріаш змів. мікробний склад і екологічна форма існу
вання мікроспільнот філосфери відрізняються ВІД рНЗОС(|)ЄрИ и йндосферн. 
У філосфері відбуваються званні коливання фізичних умов середовища, які 
є стресовими для пов'язаної з нею мікробіоти [Пігано, Upper, 2()()0|. Крім того, 
заселення листків мікроорганізмами визначаг гьея обмеженою наявністю там 
поживних речовин, а доступним джерелом Карбону с, головним чином, проси  
вуглеводи, які виділяються з клини рослини (JUjldow, Brandi 2003J. І'ому фі- 
лосферу колонізують мікрооріанізми які можуть живишся виділеннями рос
лин і мають адаптивні механізми подолання стресових чинників не гинуть  
від фітонцидів, стійкі до змін температури і вологості, вилину високих доз уль
трафіолетового опромінення гощо [Sundju, Jacobs, (994; Jacobs, sundin, 2001]. 
Однак, загалом, епіфіт изм вважают ь одним і з нанслабнні.х тинів взаємодії ор
ганізмів. За такого способу співжиття встановлюються неміцні зв язки між ор 
ганізмами, і вони меншою мірою впливають один на одного, ніж за інших ви
дів взаємовшосин [Голлербах, Сєдова. 1974; Давыдов, 2(>()!<].

Поверхня листка як оселище мікроорганізмів. 11 о верхня лис тковнх плас
тинок утворює філонлану [Last, Deighton, 1965]. Фиюилана характерімується 
особливими умовами середовища, що забезпечує н функціонування як дуже 
специфічної екологічної мікронній для існування мікробіоти. Значною мірою  
заселення філошіани мікроорганізмами відображає їхню енроможніс і ь адапту
ватися до несприятливих, а часто й до екстремальних умов навколишньою се- 
Рсдовища.
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Як відомо, одноклітинним (дріжджі) та міцеліальним грибам притаманний 
значний адаптаційний потенціал [Yang et al., 2001; Lindow, Brandi, 2003]. Висо
ка здатність до перебудови метаболізму відповідно до умов мікросередовища 
внаслідок експресії генів, що сприяють адаптації, зумовлює заселення філо- 
плани та формування своєрідної групи епіфітних грибів, які називають епіфі- 
лами, або епіфільними грибами [Dilcher, 1963; Baloch, Grube, 2009]. Епіфільні 
гриби стійкі до добових перепадів температури, яка на поверхні листкових 
пластинок може змінюватися від 40...55°С вдень (під прямим сонячним про
мінням) до 5... 10°С вночі. Рівень відносної вологості на поверхні листка також 
змінюється впродовж доби, а також піц час періодів дощів і посухи. Однак на
явність в епідермісі листка продихів, через які здійснюється транспірація та 
вивільнення вологи, пом’якшує дію стресу, спричиненого посухою. Загалом, 
у зв’язку зі значними коливаннями рівня зволоження листка, основними ділян
ками локалізації епіфільної мікробіоти є місця з ’єднання стінок епідермальних 
клітин, заглибини вздовж жилок, незначні ушкодження епідермісу листка, про- 
дихи, а також основа трихом і поверхня поблизу гідатод [Lindow, Brandi, 2003].

Наземна частина рослини зазнає впливу ультрафіолетового (УФ) та види
мого спектра сонячного світла — одного з найвпливовіших абіотичних чинни
ків. Потужні потоки УФ-випромінювання (яке, як відомо, має мутагенну дію) 
належать до особливостей середовища листкової поверхні, до яких повинні 
адаптуватися її мешканці. Це здійснюється завдяки пігментації, притаманній 
більшості епіфільних мікроорганізмів [Jacobs, Sundin, 2001]. Переважно по
верхню листків заселяють мікроорганізми, достатньо стійкі до дії високих доз 
УФ-випромінювання [Sundin, Jacobs, 1999]. У деяких із них, зокрема бактерій, 
виявлено УФ-індуцибельні гени білків, що беруть участь у репарації молекул 
ДНК, пошкоджених мутаціями [Sundin, 2002].

Певною мірою захисту мікробіоти від УФ -радіації сприяє наявність вос
кової плівки, яка змінює здатність філоплани адсорбувати або відбивати УФ- 
промені [Long et al., 2003]. Вміст рослинних восків на поверхні листків безпо
середньо впливає й на адгезію мікроорганізмів [Beattie, 2002]. Топографія 
листка та рівень зволожування його водою як наслідок різного ступеня від
кладання восків впливає на доступність води і водорозчинних поживних ре
човин [Mechaber, 2002].

Як відомо, на поверхні листка містяться продукти виділення рослинних 
клітин, що являють собою субстрат для живлення мікроорганізмів, у тому числі 
грибів. Проте якісний склад і вміст цих речовин, зокрема вуглеводів, амінокис
лот і органічних кислот, залежать від виду рослини, віку та фізіологічного стану 
листка, наявності мікротравм поверхневої тканини тощо [Lindow, Brandi, 2003; 
Мошинець, Косаківська, 2010]. Так, на поверхні листка міститься невелика 
кількість органічних сполук Карбону, серед яких переважають глюкоза, фрУк' 
тоза та сахароза [Tukey, 1970]. Певною мірою поживні речовини можуть зано
ситися на поверхню листя вітром, комахами й іншими тваринами. Однак зага
лом філоплана характеризується низьким вмістом субстратів, які гриби та інш1 
мікроорганізми можуть використовувати для живлення. До того ж харак^Р
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розміщення поживних речовин на філоплані досить неоднорідний -  поживні 
субстрати концентруються на окремих ділянках листкової поверхні [Miller 
et al., 2001]. Тому переважна більшість епіфільних мікроорганізмів перебуває 
в оліготрофних умовах, що лімітує їхній метаболізм і розмноження. Водночас 
окремі представники мікроспільнот філоплани перебувають в умовах так зва- 
н0го “оазису” з великою кількістю поживних речовин. Поява таких "оазисів” 
спричиняється, головним чином, м.кротравмами листків і загалом не змінює 
оліготрофності філосфери [Lindow, Brandi, 2003; Мошинець, Косаківська, 2010]. 
Усе це зумовлює екологічні особливості філоплани та специфіку розвитку на ній 
епіфітної мікобіоти.

Слід зазначити, що мікроорганізми колонізують не лише листя наземних 
рослин, але також і водні рослини [Goulder, Baker, 1991].

3.4.2. Епіфідьні гриби та інші організми поверхні листка

Як вказувалось, епіфільне населення філосфери представлене різними так
сономічними групами організмів (різні види бактерій, міцеліальні гриби, дріж
джі, водорості й, меншою мірою найпростіші та нематоди). Із представників 
мікробіоти листків у більшості випадків переважають бактерії, кількість яких 
становить 106— 107 клітин/см2 листкової поверхні, а в перерахунку на масу лист- 
ка-в ід  102до 10 12 клітин/г [Andrews, Harris, 2000; Whipps et al., 2008]. Видовий 
склад епіфільних бактерій різноманітний. Так, досліджуючи листя цукрового 
буряка впродовж усієї вегетації, виявили на ньому понад 78 видів бактерій, 
представників 37 родів, які можуть культивуватись у лабораторних умовах 
[Thompson et al., 1993], а в аналогічних дослідженнях, проведених на пш е
ниці, -  88 видів бактерій [Legard et al., 1994].

Бактерії. За науковою оцінкою, загальна площа поверхні філосфери стано
вить понад 4x108 км2; на ній функціонує приблизно 1026 бактерій [Morris. 
Kinkel, 2002]. Поверхню листків заселяють і патогенні для рослини, і непато- 
генні види прокаріотів, які часто відіграють важливу роль у регуляції мікросе- 
редовища філоплани. Вони можуть брати участь і у глобальних процесах -  
у колообігу Карбону та Нітрогену, зокрема, фіксації молекул N2 [Papen et al.,
2002]. Важливу екологічну роль відіграють нітрогенофіксувальні бактерії (діа- 
зотрофи), які колонізують листя рослин та епіфітних організмів у тропічних 
лісах. Показано, що рівень фіксації Нітрогену у філосфері тропічних лісів до
сягає понад 60 кг цього елемента на 1 ra [Ruinen, 1975; Fre'berg, 1998; Fumkranz 
et al., 2008]. Крім того, багато епіфітних бактерій нині мають біотехнологічне 
застосування, їх використовують для синтезу біологічно активних сполук 
[Schreiber et al., 2005]. Серед прокаріотного населення філосфери різноманіт
них рослин переважають гамма-протеобактерії [Cambours et al., 2005; Whipps 
et al., 2008; Redford, Fierer, 2009], із яких домінують представники роду Pseudomo
nas. їхня частка становить 30-55%  від загального вмісту бактерій [Hunter et al.,
2010]. Широко представлені й бактер ' родини Enterobacteriaceae (10-27% )
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[Thompson et al., 1993; Cambours et al., 2005], хоча на листі деяких рослин їхня 
кількість може бути й більшою (на листі сої відносний вміст Enterobacteriaceae 
досягає 57%) [Kuklinsky-Sobral et al., 2004].

риби. Епіфільні гриби утворюють менш численну групу мікробіоти 
листків, значно доступаючись у цьому сенсі бактеріям. Представлені гриби 
і багатоклітинними, і одноклітинними формами. Однак кількісний і видовий 
склад міцеліальних грибів менший, ніж одноклітинних (дріжджі та дріждже
подібні гриби), які колонізують філосферу значно активніше [Thompson et al 
1993; lnacio et al., 2002]. Міцеліальні гриби часто вважають тимчасовими меш
канцями філоплани, вони більшою мірою наявні на поверхні старих листків 
Кількість грибних спор переважно більша на верхній (адаксіальній) поверхні 
листка, хоча рівень їх проростання зазвичай більший на нижній (абаксіаль- 
ній) листковій поверхні. Чисельність спор на філоплані зазнає сезонних змін. 
Так, на поверхні листя клена (Acer platanoides) чисельність грибних спор низь
ка на початку літа, але різко зростає впродовж серпня, досягаючи максималь
них значень у жовтні та листопаді [Breeze, Dix, 1981].

Міцеліальні гриби. Чисельність міцеліальних грибів філоплани становить 
ЮМО* колонієутворювальних одиниць (КУО) на 1 г маси листка. Найтиповіші 
з епіфільних грибів -  представники анаморфних родів Cladosporium і Alternaria, 
хоч нерідко на листкових пластинках трапляються й представники інших ана
морфних родів (Penicillium, Acremonium, Aspergillus, Mucor, Phoma, Trichoderma, 
Humicola, Scopulariopsis та ін.) [Thompson et al., 1993; lnacio et al., 2002]. Багато 
з них -  темнозабарвлені гриби, які містять у складі клітинних оболонок гіфів 
або в конідіях пігмент меланін, що надає їм коричневого та чорного забарв
лення. Вважають, що в цьому випадку пігмент захищає клітини грибів, які 
живуть на поверхні листків, від впливу інтенсивного УФ-опромінення. Слід 
зазначити, що велика кількість пігментованих видів є також і серед бактері
ального населення наземних органів рослин. Із них найтолерантніші до УФ- 
випромінювання бактерії, які містять рожевий або оранжевий пігменти [Sun
din, Jacobs, 1999].

Після відмирання трав’яних рослин та опадання листя дерев і чагарників 
епіфільні гриби надходять у грунт із рослинним відпадом і селяться на дереви
ні, що розкладається, плодах, що гниють, і листяній підстилці. Проте поступо
во їх витісняють із цих субстратів типові сапротрофи, зокрема ті, що розвива
ються на листяній підстилці та відпаді. Кількість епіфільних грибів у ґрунті 
переважно десятикратно менша, ніж типових грунтових сапротрофних грибів 
[Мирчинк, 1988].

Загалом відносний вміст грибів філосфери у грибних угрупованнях реду- 
центів листяного відпаду коливається в широких межах і на різних етапах де
струкції листяних решток становить від 2 до 100% [Osono, 2006]. Хоча більшість 
цих грибів зазвичай зникає на ранніх стадіях розкладання опалого листя, деякі 
види залишаються аж до закінчення цього процесу. Вважають, що роль гриб'6 
філосфери в розкладанн . розчинних компонентів листяного відпаду на ранніх
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стадіях деструкції відносно невелика, незважаючи на їх високий вміст. Більшою 
мірою роль цих грибів як редуцентів пов’язана з притаманною їм лігнінолітич- 
ною активністю і проявляється на пізніших стадіях розкладання решток.

Дріжджі. У мікроепіфітних спільнотах філосфери значне місце займають 
дріжджі та дріжджоподібні гриби, яких виявляють у філоплані найрізноманіт
ніших рослин помірної та тропічної зон [Fonseca, Іпасіо, 2006]. Вони трапля
ються у формі невеликих колоній і окремих клітин, зосереджених у місцях 
з’єднання клітин епідермісу листка. Колонії збільшуються в розмірах за допо
могою брунькування, а також активного викидання спор, переважно в нічний 
час. Ці організми можуть домінувати на листковій поверхні впродовж більшої 
частини вегетаційного періоду рослин [McCormack et al., 1994].

Із дріжджів і дріжджеподібних грибів на філоплані листя рослин помірної 
зони найчастіше трапляються Aureobasidium pullulans, а також представники 
родів Cryptococcus, Sporobolomyces і Rhodotorula. Загалом із поверхні листків 
виділяють понад 40 видів цих організмів, піддатливих для культивування [Bashi, 
Fokkema, 1977; Thompson et al., 1993; Inacio et al., 2002]. У філоплані деяких 
тропічних рослин (наприклад, дерева манго) також найрозповсюдженіші пред
ставники родів Aureobasidium, Sporobolomyces і Cryptococcus [de Jager et al., 
2001]. Зазначені роди переважно представлені кількома видами і співіснують 
у філосфері разом із представниками інших таксонів, які трапляються рідше.

Кількість дріжджів і дріжджеподібних грибів змінюється залежно від віку 
і типу листка і може коливатися від 10 до 1010 КУО на 1 г сирої маси. Вони 
функціонують на листі багатьох видів рослин упродовж усього року, хоча кіль
кість їх змінюється і залежить від часу відбору проб [Thompson et al., 1993; 
McCormack et al., 1994]. Наприклад, за результатами деяких досліджень біо
маса дріжджоподібних форм на поверхні листя Acer platanoides (клен звичай
ний) упродовж червня і липня перевищує вміст інших мікроорганізмів у спів
відношенні 50:1 [Breeze, Dix, 1981]. Це контрастує зі середовищем грунту, 
в якому чисельність дріжджів залишається відносно постійною впродовж року, 
а видовий склад значно залежить від типу ґрунту [di Menna, 1962].

Причини екологічної успішності дріжджів в освоєнні листкової поверхні 
невідомі, хоча для пояснення цього явища запропоновані різні механізми, а саме: 
використання речовин кутикули листка, морфологічні адаптації до екстремаль
них екологічних умов, стійкість до забрудників середовища та продуктів секре
ції рослин, таких як фітоалексини й інші інгібітори [McCormack et al., 1994]. 
Багато видів дріжджів і дріжджоподібних грибів здатні синтезувати протимік
робні сполуки [Lehmann et al., 1987; Stanneretal., 1987; McCormack et al., 1994]. 
Тому, ймовірно, виробництво таких сполук певною мірою може визначати кон- 
курентоздатність зазначених мікроорганізмів у філоплані. Вважають, що здат
ність утворювати протимікробні сполуки є спільною рисою дріжджів філопла
ни і не притаманна іншим групам дріжджів, наприклад, тих, що функціонують 
У грунті. Зокрема, показано, що дріжджі та дріжджоподібні гриби філоплани 
Aureobasidium pullulans, Citeromyces matritensis, Cryptococcus laurentii, Rhodotoru
la glutinis var. glutinis і Sporobolomyces roseus виділяють сполуки, які інгібують
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ріст бактерій Pseudomonas fluorescens і Staphylococcus aureus, особливо за не 
стачі поживних речовин. Водночас дріжджі, виділені з грунту (Candida albicans 
Filobasidium uniguttulatum, Saccharomyces cerevisiae, Torulaspora delbrueckii 
Tremella foliacea, Trichosporon beigelii, Trichosporon dulcitum), не проявляють 
протимікробної активності [McCormack et al., 1994]. У науковій літературі на
явні дані й щодо антагонізму дріжджів і міцеліальних грибів [Fokkema, Van der 
Meulen, 1976; Andrews et al., 1983].

Фітопатогенні гриби на поверхні листків. Компонентами епіфільних по
пуляцій можуть бути фітопатогени, що створюють потенційну можливість ви
никнення епіфітотій (широке розповсюдження інфекційної хвороби рослин) 
Фітопатогенні гриби трапляються на поверхні багатьох трав’яних рослин і де
рев -  культурних і дикорослих. Разом із тим, на рівень ураження рослин фіто- 
патогенами впливає видовий склад епіфітної мікробіоти, оскільки до складу 
мікробних ценозів входять мікроорганізми-антагоністи.

Антагонізм наявний серед представників мікробіоти листків та інших на
земних органів рослин, а також насіння. Антагоністичні взаємовідносини епі
фільних мікроорганізмів проявляються в конкуренції за поживні речовини, які 
виділяє рослина-хазяїн; у захопленні життєвого простору організмами, які рос
туть швидше; у пригніченні росту інших мікроорганізмів виділенням летких 
і нелетких інгібіторів та антибіотиків; у провокуванні антагоністами-сапротро- 
фами захисних реакцій рослини, спрямованих проти паразитів тощо. Відомі фак
ти антагонізму між вузькоспеціалізованими облігатними паразитами, наприклад, 
борошнисторосяними та іржастими грибами [McCormack et al., 1994; Koch, 
1996]. У дослідженні антагоністичної активності деяких грибів філоплани гір
чиці та ячменю проти патогенів A ltem aria  brassicae і Drechslera graminea уста
новлено, що антагоністами щодо них є Aureobasidium pullulans, Ерісоссит 
purpurascens, Cladosporium cladosporioides. Найпомітніші ефекти спостеріга
ли, коли спори зазначених грибів потрапляли на листкову поверхню перед іно
куляцією патогенів [Rai, Singh, 1980]. У іншій роботі вивчали антагонізм гри
бів, що функціонують на поверхні листя гуави, проти грибів-патогенів СоІІе- 
totrichum gloeosporiodes і Pestalotiopsis psidii [Pandey et al., 1993]. Автори вия
вили виразне гальмування розвитку зумовленого Colletotrichum gloeosporioides 
ураження під впливом таких антагоністів, як Aureobasidium pullulans, Cladospo
rium cladosporioides, Ерісоссит purpurascens, Fusarium oxysporum  і Trichoder
ma harzianum. Антагонізм щодо Pestalotiopsis psid ii проявляють Aspergillus ni
ger, A. terreus, Cephalosporium roseogriseum  і Trichoderma harzianum.

3.4.3. Динаміка чисельності та видового складу 
епіфітної мікобіоти залежно від дії 
біологічних і екологічних чинників

Розмаїття видів і кількість епіфільних грибів, як і інших мікроорганізмів- 
змінюються і впродовж сезону [Thompson et al., 1993], і впродовж коротки' 
часових періодів, що зумовлюється динамікою фізико-хімічних характеристик
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, ілоплани [Lindow. Brandi, 2003]. Зокрема, чисельність і якісний склад мікро- 
6І0ТИ листків, особливо молодих, збільшується у прохолодні вологі місяці року. 
Вид рослини, стадія розвитку і вік листка, його розташування, а також розмір 
листкової поверхні впливають на чисельність мікробного населення. Вважають, 
шо чисельність різноманітних грибів і дріжджів, а також бактерій найменша на 
західній стороні дерева [de Jager et al., 2001]. Кількість мікроорганізмів на ши
роколистих рослинах більша ніж на травах і листі, покритому восковим напьо- 
зом [Lindow, Brandi, 2003]. Імовірно, на ці показники впливає і здатність рослин 
до синтезу та виділення ефірних олій і специфічних продуктів вторинного мета
болізму. Показано, що наявність певних сполук у продуктах виділення рослин 
може безпосередньо впливати на кількість мікроскопічних грибів у філосфері. 
Так, на листі капусти, вівса, кукурудзи виявляють значно менше міцеліальних 
грибів, ніж на листі білої та червоної конюшин, коренеплодів і цибулинних рос
лин. Цей феномен зумовлений не тільки обмеженістю поживних ресурсів у фі
лоплані, але й специфічними органічними речовинами, які виділяють ці росли
ни. Наприклад, у клітинах вівса синтезується сапонін авенацин, жита -  5-алкіл- 
резорцин, які пригнічують ріст грибів. Протигрибною дією характеризуються 
й деякі інші вторинні метаболіти рослин [Chmiel, 2004].

Разом із тим, кількість грибів та інших мікроорганізмів на поверхні лист
ків значно збільшується за наявності екзогенних поживних речовин, напри
клад, продуктів виділення комах, опалих пелюсток квітів, пилку під час цвітін
ня рослини. Для тих ділянок філосфери, на яких відбувається стимуляція роз
витку мікробіоти пилковими зернами, запропоновано назви “паліноплана”, або 
“паліносфера” (фото 3.7) [Diem, 1974].

Чисельність і видовий склад епіфільних мікробних ценозів істотно зале
жить від типу біому та фізико-географічної зони, де росте рослина (яку можна 
назвати хазяїном). Так, через високу вологість і температуру умови мікросере- 
довища на поверхні рослин тропічних лісів зазвичай відрізняються від філо
плани рослин, притаманних екосистемам помірної та бореальної зон [Ruinen, 
1961]. Листя тропічних рослин густо заселене і епіфільною мікробіотою, і ли
шайниками, і рослинами-епіфілами, зокрема, мохоподібними. Особливо це 
стосується зрілих і старих листків, у яких епіфільні організми можуть покрива
ти до 90% філоплани (фото 3.8).

Особливо сприяє розповсюдженню епіфільних мікроорганізмів заселення 
листя рослин бріофітами завдяки їхній здатності зберігати воду. У зв’язку з цим 
поверхня листків залишається вологою впродовж тривалого періоду після ви
падання дощу. Крім того, висохлі рослини мохів після повторного зволоження 
аивільняють значну кількість органічних сполук, зокрема, простих вуглеводів 
[Coxson et al., 1992]. Таким чином, мікроорганізми, колонізуючи філоплану та
ких листків, імовірно, знаходять кращі умови для виживання і метаболічної 
активності завдяки наявності мохоподібних (а також в асоціації з ними), ніж на 
поверхні молодого листя, або на філоплані рослин помірної зони, не заселеній 
епіфільною рослинністю.



У тропічних лісах виявляють велике різноманіття епіфільних грибів, хоча 
вивчені вони недостатньо. Значну частку епіфітної мікобіоти там становлять
ліхенізовані гриби. Функціонуючи у затінених ділянках філосфери тропічного
лісу під ярусами листків, вони пристосовуються до швидкозмінних умов се
редовища, продукуючи малу кількість вегетативного міцелію та рано утворю
ючи репродуктивні структури [Baloch, Grube, 2009].

Відомо, що мікроорганізми можуть колонізувати не лише листя рослини- 
хазяїна, але й інші епіфітні організми [Fiimkranz et al., 2008]. Гриби, які розви
ваються на епіфільних рослинах, називають гіперепіфілами. Серед гіперепі- 
фільних грибів особливо широко представлені види, які належать до порядку 
Hypocreales (відділ Ascomycota). Показано, що деякі види цих грибів (такі як 
Anthonectria mammispora та Ticonectria testudinea) облігатно поселяються на 
спорофіті епіфільних печіночних мохів (Marchantiophyta), представників Lejeu- 
пеасеае і Radulaceae. Колонізація грибами перешкоджає нормальному розви
ткові спорофіта, що іноді призводить до його деформації, тоді як листкуватий 
гаметофіт залишається незмінним. Слід зазначити, що в цьому випадку гриб 
одночасно може проявляти біотрофність щодо гаметофіта, зменшуючи його 
здатність до репродукції [Dobbeler, 2010].

Епіфітні мікроорганізми можуть заселяти філосферу різними способами. 
Міцеліальні гриби, дріжджі та бактерії можуть потрапляти на поверхню лис
тя з вітром, насінням, комахами або інш ими тваринами. Бруньки дерев, на
сіння однорічних рослин і залишки відмерлих рослин, імовірно, є найважли
вішим джерелом мікробіоти для колонізації нових рослин і листя, оскільки 
вони містять мікроорганізми, які вже адаптовані до умов філосфери [Manceau, 
Kasempour, 2002].

Тих мікроорганізмів, які не розмножуються або лише незначною мірою 
розмножуються у філосфері, вважають тимчасовими мікроепіфітами, а тих, 
що здатні до відтворення, -  постійними мікроепіфітами [Suslow, 2002]. Розмі
ри мікробних популяцій можуть змінюватися залежно від виду рослин, а також 
у межах одного виду впродовж вегетаційного періоду [Thompson et al., 1993; 
Legard et al., 1994; lnacio et al., 2002]. Кількість мікроепіфітів, наявних на лист
ках одразу ж після розпускання бруньок або проростання паростків невелика, 
але згодом збільшується [Hirano, Upper, 1989]. Загалом, існує сукцесія мікро
бних популяцій на поверхні листків упродовж вегетаційного періоду: на по
чатковому етапі домінують бактерії, потім дріжджі та, нарешті, міцеліальні 
гриби [Kinkel, 1997].

Незважаючи на те, що епіфільні гриби домінують на філоплані на пізні
ших стадіях розвитку листка, вони, як і бактерії, колонізують молоді листки 
незабаром після їхньої появи [Osono, 2008]. Під час аналізу листя НіррорЬ^ 
rhamnoides (обліпиха крушиновидна) установлено, що на найбільш ранн іх  ста
діях вегетації на листках з ’являються дріжджі Aureobasidium pullulans, р1'-' 
яких біля основи трихом триває аж до опадання листя. У заглибині головної 
жилки листка хламідоспори Aureobasidium pullulans формуються до серпл*1.
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Гриби Sporobolomyces roseus, Phoma sp. і Alternaria allemata виявляються на фі
лоплані у червні, Cladosporium herbarum -  у липні, Ерісоссит purpurascens -  
у серпні, РепісіІІіит spD -  у вересні, Botrytis cinerea і Cephalosporium acremo- 
nium -  У жовтні [Lindsey, Pugh, 1976].

На заселення філосфери мікроорганізмами безпосередньо впливаг чисель
ність і склад мікробіоти в атмосферному повітрі. Цей показник може змінюва
тися впродовж доби та сезону, а також у відповідь на природні явища, такі як 
дошові опади та сильний вітер [Kinkel, 1997; Zak, 2002]. Місцева рослинність, 
а в районах вирощування сільськогосподарських культур -  агротехнічні заходи 
та збір урожаю -  також впливають на склад мікроорганізмів атмосфери і коло
нізацію довколишніх рослин. Імміграція мікроорганізмів із атмосфери на філо- 
плану може відбуватися через зіткнення спор із поверхнею листя, з краплями 
дощу, а також від потрапляння на листки частинок грунту [Lacey, 1996; Whipps 
et al., 2008]. Мікроорганізми, які різними способами потрапили на філоплану, 
повинні колонізувати листя, аби стати постійними мікроепіфітами. Однак не всі 
мікроепіфіти, які надходять у філосфер), здатні закріпитися на листковій по
верхні. Певною мірою їх розповсюдженню протидіють такі чинники, як змиван
ня дощем або бризками води, видалення за участю комах тощо. Можливість 
виживання і розвитку мікробіоти на філоплані залежить від навколишнього 
середовища, фізико-хімічних, біохімічних і генетичних особливостей рослини 
та специфічних властивостей мікроорганізмів. Усі ці чинники в сукупності ви
значають структуру та різноманітність мікробних угруповань філосфери.

3.4.4. Взаємодії між епіфідьними мікроорганізмами 
і рослиною

Між рослиною та організмами, які функціонують у філосфері, встановлю
ються певні екологічні стосунки. Вони опосередковуються метаболітами, які 
виділяє, з одного боку, рослина-хазяїн, а з іншого -  мікроорганізми, які заселя
ють поверхню листків. Причому ці зв’язки не лише засновані на живленні епі- 
фільної мікробіоти поживними речовинами з рослинних виділень, але й, пев
ною мірою, охоплюють елементи взаємної регуляції між рослиною та мікроб
ними ценозами, а також між компонентами мікробоценозів. Відомо, що багато 
епіфільних мікроорганізмів утворюють на поверхні листків великі гетерогенні 
скупчення (агрегати), у яких містяться різні види бактерій, а також дріжджі та 
міцеліальні гриби (фото 3.9) [Morris et al., 1997, 1998]. На поверхні довговічних 
листків тропічних рослин, а також тих, що ростуть у вологих районах помірної 
зони, можуть формуватися мікробні бюплівки [Andrews, Harris. 2000]. Утворен
ня біоплівок, що містять бактерії, дріжджі та міцеліальні гриби, спостерігали 
безпосередньо на поверхні листя різних видів рослин (шпинат, салат, китайська 
капуста, селера, цибуля-порей, базилік, петрушка, широколистяний цикорій). 
Показано, що товщина таких біоплівок досягає майже 20 мкм, а довжина до 
і мм (фото 3.10). Вміст ірибів у біоплівках може змінюватися впродовж року.
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залежно від сезону і місяця [Morris et al., 1997]. Утворення агрегатів і біоплівок 
має важливе значення у здатності мікробів колонізувати поверхню листків і по
легшувати їхнє виживання у несприятливих умовах середовища.

Водночас епіфільні мікроорганізми можуть модифікувати мікросередови- 
ще філоплани для полегшення свого розповсюдження на поверхні листка та 
збільшення доступності поживних речовин до компонентів мікробних ценозів 
Гіпотетичні зміни середовища філосфери під впливом мікроорганізмів показа
ні на рис. 3.18 [Lindow, Brandi, 2003]. Наприклад, бактерії збільшують рівень 
зволоження листків, продукуючи речовини, що мають властивості сурфактан- 
тів [Bunster et al., 1989; Lindow, Brandi, 2003]. Така здатність притаманна, голо
вним чином, представникам Pseudomonas spp. У зв’язку з гідрофобними влас
тивостями кутикули листка збільшення вологості середовища сприяє солюбі- 
лізації та дифузії субстратів, що робить їх легкодоступними для епіфільних 
мікроорганізмів. Крім того, біосурфактанти можуть полегшувати рух мікробів 
по філоплані. Такі властивості має токсин толасин, який продукує бактерія 
Pseudomonas tolaasii [Hutchison, Johnstone, 1993]. Водяна плівка, що утворю
ється внаслідок виділення сурфактантів, сприяє розповсюдженню мікробів по 
поверхні листка до ділянок із більшим вмістом поживних речовин.

Здатність до біосинтезу та секреції іншого токсину -  сирингоміцину має 
більшість штамів Pseudomonas syringae pv. syringae, у тому числі багато непато- 
генних [Quigley, Gross, 1994], які зазвичай живуть у складі епіфітної мікробіоти 
у філосфері великої кількості видів рослин. Сирингоміцин впливає на транспорт 
іонів через плазматичну мембрану рослинних клітин, індукуючи утворення 
іонних каналів; у свою чергу, потік іонів призводить до вивільнення метаболі
тів із клітин рослини [Hutchison et al., 1995]. Хоча цей токсин може спричиняти 
й лізис клітин, непатогенні штами P. syringae pv. syringae продукують його 
у значно менших кількостях, ніж ті, що зумовлюють патогенні ефекти, але до
статні для стимуляції процесу вивільнення рослинних метаболітів. Водночас 
сирингоміцин діє як потужний біосурфактант [Hutchison et al., 1995]. Наведені 
приклади свідчать про роль фітотоксинів, які продукують бактерії, у змінах 
умов середовища; однак ці сполуки можуть опосередковувати й екологічні вза
ємовідносини між мікроорганізмами на поверхні листків. Як екологічні регу
лятори можуть діяти й токсини, які виділяються з клітин грибів.

Відомо, що низка мікроорганізмів, які колонізують поверхню листка, син
тезують ауксин (індолілоцтова кислота), ідентичний тому, що утворюється 
в рослинах. Здатність до синтезу ЮК притаманна і фітопатогенам, і сапротро- 
фам, які заселяють філоплану. Зокрема, така здатність виявлена у грибів Botrytis 
сіпегеа та Cladosporium cladosporioides, дріжджів Aureobasidium pullulans 
[Tuomi et al., 1993]. Утворення помірної кількості Ю К за участю епіфітних мі
кроорганізмів (бактерії, гриби) призводить до вивільнення вуглеводів із рос
линних клітинних стінок [Lindow, Brandi, 2003]. Водночас відомо, що гриби 
філоплани виділяють і інші регулятори (наприклад, В. сіпегеа синтезує інгібі
тор -  абсцизову кислоту) [Tuomi et al., 1993].



В  УФ
Висихання « А ,

ис- 3.18. Схема, яка показує гіпотетичні зміни середовища філосфери під впливом мікроорганіз
мів: А  -  на розповсю дження мікроорганізмів впливає вивільнення поживних речовин із 
кл ітин рослини, а сирингоміцину, який д іє як ф ітотоксин і як сурфактант, -  із клітин бакте
рій; Б  -  ауксин, який виділяють мікроорганізми, стимулює вивільнення вуглеводів зі стін
ки рослинної кл ітини; В  -  позаклітинні полісахариди (ППС), утворені скупченням бактері
альних кл ітин, захищ аю ть від стресів [Lindow, Brandi, 2003]

Крім того, м ікроорганізми виділяють речовини, які сприяють адгезії та 
Утворенню агрегатів і біоплівок [Andrews, Harris, 2000]. Певною мірою такі про
ї с и  опосередковуються слизами та позаклітинними полісахаридами, здатність
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до виділення яких притаманна бактеріям і грибам. Позаклітинні полісахариди 
виконують і захисні функції, зменшуючи несприятливий вплив екологічних 
чинників на епіфільну мікробіоту.

Гриби, які заселяють філосферу, не лише беруть участь у функціонуванні 
мікробних угруповань, але можуть певною мірою впливати на клітини веге
тативних органів рослини-хазяїна. Вони виявляють різні види гідролітичної 
активності (целюлозолітична, амілолітична, ліполітична), здатні до синтезу та 
виділення деяких біологічно активних речовин (ауксин, абсцизова кислота). 
За участю грибів відбувається модифікація мікросередовища поверхні лист
ка, що сприяє збільшенню кількості доступних поживних речовин і форму
ванню у мікроорганізмів захисних реакцій від негативного впливу довкілля. 
Усе це сприяє колонізації філоплани мікроепіфітами.

3.4.5. Екологічне та практичне значення епіфітних грибів

Філосфера являє собою нішу з великим екологічним і сільськогосподарсь
ким значенням. Існує чимало доказів важливості мікробних взаємодій у філо- 
сфері, які можуть впливати на життєздатність природних популяцій рослин 
та якість і врожайність сільськогосподарських культур. Мікроепіфітне насе
лення, з одного боку, може сприяти росту рослин, а з іншого -  впливати на рі
вень колонізації та інфікування рослинних тканин фітопатогенами, пригнічую
чи або стимулюючи ці процеси. Крім того, взаємодії у зоні філосфери визна
чають ступінь розповсюдження та виживання збудників хвороб людини на по
верхні рослин. Цей аспект на сьогоднішній день набуває дедалі більшого зна
чення у зв’язку зі зростанням випадків захворювань, пов’язаних зі споживан
ням салатів, свіжих фруктів і овочів. Епіфітну мікобіоту сільськогосподарських 
культур і плодових дерев нині інтенсивно досліджують [Falconi, Mendgen, 
1994; Andrews, Harris, 2000; Andrews et al., 2002; Пасічник та ін., 2005]. Однак 
загалом видовий склад грибів, які заселяють поверхню органів рослин, і їхній 
вплив на рослинний організм вивчено ще недостатньо. Особливо це стосуєть
ся лісових деревних рослин. Гриби, які заселяють поверхню вегетативних ор
ганів, плодів і насіння рослин зазвичай вивчають в аспекті їхнього патогенно
го потенціалу [Гойчук та ін., 2004]. Проте впродовж останніх років значна 
увага надається вивченню і трактуванню мікобіоти, в тому числі епіфітної, як 
невід’ємного і важливого компонента, асоційованого з рослинним організмом 
[Розенфельд, 2008; Гойчук та ін., 2009]. Вважають, що, залежно від конкрет
них умов середовища, вплив епіфітних грибів та інших мікроорганізмів може 
бути сприятливим або шкідливим для рослини-хазяїна. За сприятливих умов 
сапротрофні гриби та бактерії розмножуються на поверхні рослин і можуть 
створювати біологічний бар’єр, який перешкоджає проникненню паразитів 
у тканини рослин. Однак вони можуть завдавати значної шкоди під час збері
гання рослинної продукції, плодів і насіння в умовах підвищеної вологості та 
невідповідного температурного режиму.

132



Гоиби та рослини

роль епіфітних грибів у захисті рослин від фітопатогенів. Упродовж 
останніх десятиріч у науковій літературі можна знайти багато повідомлень про 
значення епіфітних грибів у захисті рослин від фітопатогенних мікроорганіз
мів (у тому числі грибів). У зв’язку з конкуренцією за поживні речовини багато 
сапротрофів впливають на ріст і розвиток фітопатогенів, тому можуть застосо
вуватись як ефективні чинники біотичного контролю [Elad et al., 1994; Koch, 
1996; Butt et al., 2001].

Наприклад, одним із можливих біотичних чинників, здатних обмежувати 
розвиток патогенної мікобіоти, є анаморфний гриб Aureobasidium pullulans, 
широко розповсюджений представник дріжджоподібних грибів (так званих 
"чорних дріжджів”). Це природний епіфітний організм широкого спектра рос
лин (наприклад, яблуні, винограду, огірка, зеленої квасолі, капусти), сапро- 
троф, який, заселяючи поверхню листя і плодів, переважно не спричиняє жод
них захворювань. Він функціонує як сапротроф і в лісовій підстилці. На листі 
гриб розвиває зазвичай дріжджеподібний тип міцелію і живиться вуглеводами 
рослинних виділень, а у грунті -  септований міцелій, розщеплюючи пектини 
і геміцелюлози [Slepecky et al., 2009]. У низці досліджень установлено ефектив
ність використання Aureobasidium pullulans у біотичній боротьбі з хворобами 
рослин, особливо захворювань, що вражають плоди під час зберігання [Spurr, 
1994; Andrews et al., 2002]. Наприклад, застосування A. pullulans зменшує роз
мір і кількість пошкоджень плодів яблуні, спричинених патогенами Penicillium  
expansum, Botrytis cinerea і Neofabraea malicorticis після збирання врожаю 
[Leibinger et al., 1997; Achbani et al., 2005].

Один із штамів цього гриба (Aureobasidium pullulans L47), який виділений 
в Італії з поверхні ягід столового винограду, успішно застосовують у деяких 
країнах як біофунгіцид для контролю збудників захворювань різних фруктів 
і овочів під час їхнього зберігання. Зокрема, цей штам виявляє високу ефектив
ність у захисті плодів грейпфруту від патогена Penicillium digitatum, у захисті 
столового винограду -  від грибів Botrytis cinerea, Aspergillus niger і Rhizopus 
stolonifer, у захисті черешні -  від В. cinerea і Monilia laxa, у захисті плодів ківі, 
томату черрі, яблуні та полуниці -  від В. cinerea [Schena et al., 2002].

Водночас відомо про антагонізм Aureobasidium pullulans щодо фітопато
генних грибів, які вражають листя рослин (наприклад, його застосування змен
шує рівень ушкодження листя томату під впливом гриба Alternaria solani) 
[Brame, Flood, 1983]. Експериментально встановлено, що найбільше гальму
вання росту A. solani відбувається у разі застосування препаратів Aureobasidium  
pullulans перед нанесенням збудника на листя. Це свідчить, що метаболіти 
A. pullulans можуть діяти як еліситори (індуктори розвитку захисних реакцій), 
таким чином зумовлюючи стійкість рослини до дії патогена [Flood, Rees, 1986].

Відомо, що й інші види дріжджів, які функціонують на філоплані, також 
проявляють антагоністичні ефекти щодо фітопатогенних грибів. Зокрема, ана
морфний дріжджеподібний ф иб Rhodotorulaglutinis var. glutinis протидіє збудни
кові сірої гнилизни рослин, Botrytis cinerea. Застосування ізолятів R. glutinis var.
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glutinis щодо томату (Solanum lycopersicum) призводить до значного зниження 
(на 90%) рівня захворюваності рослин порівняно з контролем. Крім того, за
стосування препаратів R. glutinis var. glutinis захищає плоди томату від уражен
ня цим патогеном після збору врожаю [Kalogiannis et al., 2006]. На плодах яблу
ні R. glutinis var. glutinis проявляє антагонізм до грибів В. сіпегеа і Penicillium 
expansum (обидва патогени інфікують рани, спричиняючи значні втрати уро
жаю яблук майже в усіх регіонах вирощування яблуні) [Leibinger et al., 1997]. 
Подібну антагоністичну дію щодо В. сіпегеа і P. expansum  на плодах яблуні 
проявляють дріжджі Wickerhamomyces anomalus [Haissam, 2011].

Важливими чинниками біотичного контролю є представники роду Trichoder
ma, яких на нинішній день широко досліджують через їхню антагоністичну ак
тивність щодо інших грибів [Harman et al., 2004; Benitez et al., 2004; Sempere, 
Santamarina, 2007]. Гриби Trichoderma spp. відомі своєю здатністю колонізувати 
кореневу систему рослин, проте деякі види Trichoderma колонізують філосферу 
і у природному середовищі, і в експериментальних умовах. У разі нанесення на 
поверхню листків, квітів, плодів вони здатні контролювати розвиток хворобо
творних грибів на всіх зазначених частинах рослини [Elad, 1994; Harman, 2000]. 
Наприклад, функціонуючи на філоплані пшениці, гриби Trichoderma spp. при
гнічують розвиток міцелію збудників плямистості Septoria tritici та Drechslera 
tritici-repentis in vitro та в умовах теплиці [Perello et al., 2003]. Обприскування 
рослин рису суспензією спор Trichoderma harzianum  у польових умовах значно 
зменшує рівень захворюваності на буру плямистість, зумовлену патогенним 
грибом Bipolaris oryzae, та збільшує врожай зерна [Abdel-Fattah et al., 2007]. 
Представники Trichoderma захищають філосферу від ураження збудниками хво
роб не лише в умовах колонізації наземної поверхні рослин, але і в умовах коло
нізації кореневої системи [Harman, 2006]. Цьому сприяє здатність Trichoderma 
spp. індукувати системну резистентність рослини до впливу хвороботворних 
грибів, а також до мікопаразитизму та синтезу антибіотиків [Benitez et al., 2004; 
Harman, 2006; Zeilinger et al., 2007].

Роль епіфітних грибів у розкладанні листяного відпаду. В останні роки 
багато наукових робіт присвячено з ’ясуванню ролі грибів філосфери в розкла
данні структурних компонентів листяного відпаду [Osono, 2006; Osono, Takeda. 
2007; Osono, Hirose, 2009]. Хоча частка цих грибів серед редуцентів рослинних 
решток загалом невисока, деякі види функціонують на рослинному відпаді аж 
до закінчення процесу його деструкції. У низці дослідж ень проаналізовано 
здатність цих грибів до розкладання лігніну, целюлози та  інших складних ор
ганічних речовин. Гриби філосфери мають здатність до використання різних 
органічних сполук як джерела Карбону, і їхня ооль як редуцентів значною мі
рою пов’язана з лігнінолітичною активністю. Певна частка грибів філосфери 
лісових дерев є сапротрофами, які специфічно адаптовані до колонізації та ви
користання мертвих тканин рослини-хазяїна. Такі гриби мають виразну здат
ність до розкладання структурних компонентів листяного відпаду і впливають 
на загальну динаміку та колообіг органічних речовин у грунті [Osono, 2006].
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3 .5 . Г Р И Б И -Е Н Д О Ф ІТ И

Деякі мікроорганізми здатні проникати всередину рослинного організму, 
колонізуючи внутрішні тканини. їх називають ендофітними мікроорганізмами, 
або ендофітами. Найрозповсюдженіші з них -  гриби та бактерії. Загалом ендо- 
фітами можна вважати всі мікроорганізми, які заселяють, принаймні на певно
му періоді свого життєвого циклу, внутрішнє середовище рослини, не проявля
ючи щодо неї явних шкідливих ефектів [Azevedo, 1998].

Більшість грибів-ендофітів належить до відділу Ascomycota, а деякі -  до 
відділу Basidiomycota. Ендофітні гриби живуть у тканинах наземних органів 
(листя, гілки, стебло) і коріння рослини. Останніх часто об’єднують із мікориз
ними грибами, проте ендофіти відрізняються від мікоризних грибів за таксоно
мічним положенням та особливостями функціонування [Carroll, 1988; Schardl, 
Leuchtmann, 2005; Van Bael et al., 2005; Brundrett, 2006; Arnold, Lutzoni, 2007; 
Rodriguez, Redman, 2008]. Зокрема, на відміну від мікоризних грибів, вони 
не мають зовнішніх (позакореневих) гіфів, апресоріїв та інших структур. Крім 
того, інфікуючи рослину, вони можуть тривалий час існувати у тканинах без 
жодних ознак своєї присутності та виявляти активність лише за певних умов 
(наприклад, під час старіння рослини-хазяїна). Класичним прикладом ендофі- 
тів є деякі аскомікотові гриби, функціонування яких у тканинах трав’яних рос
лин може залишатися непоміченим, якщо вони не синтезують речовин, токсич
них для травоїдних тварин [Spatafora et al., 2007].

Мікоризний та ендофітний симбіози мають також інші відмінності. У біль
шості угруповань мікоризні гриби колонізують багато рослин і можуть пере
носити між ними поживні речовини. На відміну від мікоризних грибів, розпо
всюдження ендофітів, які передаються від рослини до рослини з насінням, об
межується, здебільшого, травами помірного поясу, а користь від симбіозу отри
мують окремі особини. Так званий “колективний” симбіоз, опосередкований 
мікоризними грибами, може вирівнювати конкурентоспроможність рослин 
і сприяти розвитку різноманіття, а “приватний” симбіоз із ендофітами може 
забезпечувати конкурентні переваги рослини і призводити до зменшення різ
номанітності [Clay, Holan, 1999; Callaway, Ridenour, 2004].

Ендофітні гриби привертають значну увагу з 1980-х років, тобто з того часу, 
як установлено їхню здатність захищати організм рослини-хазяїна від комах- 
шкідників. Нині відомо, що гриби-ендофіти можуть брати участь і в інших за
хисних процесах та підвищувати життєздатність рослин, надаючи їм таких важ
ливих ознак, як більша резистентність до зумовлених фітопатогенами захворю
вань і стійкість до стресових умов. Ендофіти здатні змінювати деякі фізіологіч
ні властивості рослини-живителя, впливати на процеси утворення фітогормонів 
та інших біологічно активних сполук, а також сприяти нагромадженню підзем
ної та наземної біомаси [Bacon, Hill, 1996; Redman et al., 2001; Arnold et al., 2003; 
Waller et al., 2005; Marquez et al., 2007].

Загалом є дві великі групи потенційних механізмів, за допомогою яких 
гриби-симбіонти можуть сприяти захисту хазяїна: 1) індукція або посилення
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власних захисних механізмів рослини: 2) надання додаткових засобів захнсгх 
(наприклад, опосередкований ендофігамн хімічний ангнбіоз). Ступінь перева. 
жання бхдь-якого з цих механізмів мас різні наслідки для еволюційної екології 
відносин між рослиною, ендофігамн га фітопатогенннмн організмами і ф|ІО, 
фатами (рослиноїдні гвашінн) [Негге et al.. 2 0 0 7 ; Sullixan et al.. 200 7 ].

Разом із тим. у 19S0-199O-X роках установлено, що синтезовані за участю 
грнбів-ендофітів токсини спричиняють отруєння домашніх тварин (вівці, ве
лика рогата худоба), які споживають інфіковані кормові трави. Так. грнбн-ендо- 
фіти з рол» XeonphoJium. які колонізують трав'яні рослини помірної зони, 
продукхчоть алкалоїди, токсичні не лише для безхребетних гварнн. але іі для 
ссавців (Clay. 1990]. Отже, поряд із поліпшенням господарсько-цінних ознак 
v кормових рослин, ендофітні симбіонти можуть надавати їм негативних з еко
номічної точки зору властивостей синтезуючи алкалоїди, шкідливі для свій
ських тварин [Fletcher. Harvey. 1981: Ball et al.. 1 °9 5 ]. Однак слід зазначити, що 
з біологічної точки зору ці властивості є цінними для самої рослини, оскільки 
захищають її віл різних груп фітофагів.

3.5.1. Різні типи симбіозу між рослинами 
та енлофітними грибами

Ендофітні гриби розрізняються за специфічністю щодо роеднн-хазяїв. 
за типом колонізації, розповсюдженням, функціями н екологічним значенням. 
У 1970-х роках ендофітів вважали нейтральними симбіонтами, тобто такими, 
шо не завдають рослинам шкоди, але й не приносять користі. Згодом у великій 
кількості експериментальних робіт установлено їхні сприятливі ефекти щодо 
рослини-хазяїна. Нині грибів-ендофітів здебільшого вважають корисними 
симбіонтами завдяки їхньому позитивному впливові на захисні можливості 
рослин. У деяких випадках ці організми можуть збільшувати інтенсивність 
росту рослини-живителя, хоча фізіологічні основи такого впливу детально не 
з’ясовані. Відомо, що ендофіти синтезують низку біологічно активних речо
вин, аналогічних рослинним гормонам, а також ферменти (глюкозидази, про
теази), які можуть впливати на метаболізм у рослинних клітинах, спричиняти 
зміни інтенсивності фотосинтезу, діяльності продихів, активності осмотич
них та інших процесів [Spiering et al., 2006].

Однак упродовж останніх років отримано експериментальні дані, які свід
чать, що гриби-ендофіти не завжди виявляють корисний вплив і, більше того, 
можуть негативно впливати на ріст рослини-хазяїна, хоча й не спричиняти роз
витку захворювань [Muller, Krauss, 2005]. Таке явище зумовлюється тим, що на 
синтез алкалоїдів за участю ендофітних грибів витрачається Нітроген, а це 
може обмежувати інтенсивність росту і розмноження рослини [Faeth, 2002].

На сьогодні відомо, що гриби-ендофіти можуть формувати різні типи сим
біотичних відносин із рослинами — від мутуалізму до паразитизму [ S a i k k o n c n  

et al., 1998; Schulz et al., 1999; Schardl, Leuchtmann, 2005]. Види-мутуалісти
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і паразити рослин є в різних таксономічних групах ендофітних симбіонтів. 
Наприклад, серед широко розповсюджених ендофітів -  представників роду 
Epichloe (відділ Ascomycota) є види, які формують мутуалістичні взаємовід
носини з рослиною, і види, яким притаманний паразитизм [Schardl, Leucht- 
mann, 2005]. В експериментальних дослідженнях зі здорових рослинних тка
нин виділено гриби-ендофіти, які в умовах повторної інокуляції проявляли 
ознаки мутуалістів, коменсалів або паразитів рослини-хазяїна [Schulz et al., 
1999]. Це свідчить, що і мутуалісти, і патогени можуть інфікувати рослину, 
однак залишатися в латентному стані до певного періоду. Таке явище відобра
жає досконалу екологічну стратегію грибів у використанні поживних речовин 
із рослинного організму. Будучи присутніми у тканинах, ендофіти за відповід
них умов (наприклад, старіння рослини) здатні швидко споживати поживні 
речовини із рослинних клітин. Деякі види ендофітних фибів можуть вести 
і мутуалістичний, і паразитичний спосіб життя, залежно від виду та фізіологіч
ного стану рослини-хазяїна. Наприклад, анаморфних представників роду СоІІе- 
totrichum вважають вірулентними патогенами, проте окремі види можуть про
являти себе як мутуалісти у здорових рослинах, сприяючи їхній резистентнос
ті до хвороб і стійкості до посухи [Redman et al., 2001].

Нині характер взаємодій рослин із ендофітними грибами є предметом інтен
сивних досліджень і наукових дискусій. На характер симбіозу значною мірою 
може впливати те, що генетичні чинники в організмі кожного з партнерів харак
теризуються значною мінливістю і проявляють різні ефекти (від позитивного до 
негативного) щодо рослини-хазяїна. Крім того, чинники навколишнього середо
вища, взаємодіючи з партнерами, також можуть змінювати характер симбіозу. 
Загалом у сучасних наукових джерелах симбіоз, який базується на ендофітизмі, 
розглядають як континуум взаємодій -  від мутуалістичних до антагоністичних, 
а також як цікаву модель еволюції мутуалізму та коеволюції рослин і грибів 
[Miiller, Krauss, 2005; Schardl, Leuchtmann, 2005; Schulz, Boyle, 2005].

3.5.2. Гриби-ендофіти листя трав'яних рослин

Гриби-ендофіти, які функціонують в асоціації з тканинами наземних орга
нів рослин, загалом поділяють на дві категорії: ендофіти трав [Clay, 1988] 
і ендофіти листя деревних рослин ГPetrini, 1 9 9 1 ] .  У  симбіоз із ендофітами, які 
заселяють наземну частину рослин, вступають представники, головним чином, 
злаків (Poaceae) із родів: колосняк (Leymus), бромус (Bromus). мітлиця (Agros- 
lis), куничник (Calamagrosiis), тимофіївка (Phleum), грястиця (Dactylis), ко
стриця (Festuca), пажитниця (Lolium) і тонконіг (Росі). Найрозповсюдженіши- 
ми та використовуваними як сільськогосподарські культури є костриця лучна 
(F. pratensis) і східна (F. orientalis), пажитниця багаторічна (Lolium регент'). 
Особливо розповсюджений симбіоз між травами помірного поясу і грибами 
роду Epichloe (включаючи їхні безстатеві форми, що належать до роду Neotv- 
phodium) [Schardl, Moon, 2003; Sullivan. Faeth, 2004; Schardl, Leuchtmann, 2005].
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За даними наукової літератури, 95% зразків трав’яної маси костриці лучної 
(Festuca pratensis) та східної (F. orientalis) у США, понад 60% у Новій Зеландії 
і до 52% у Східній Європі містять міцелій анаморфного гриба з роду Neotyph0. 
dium [Шеленга. 2006]. Більшість, хоча й не всі представники Epichloe і Нео. 
tvphodium спеціалізовані щодо окремих видів, родів або триб злаків [Schardl 
Leuchtmann, 2005].

Міцелій зазначених ендофітних грибів широко колонізує тканини вегетатив
них органів рослини, не спричиняючи симптомів хвороби або захисної реакції 
до себе з боку хазяїна, причому в багатьох випадках ендофіт заселяє зародок 
і поширюється вгору по рослині з винятковою ефективністю [Schardl et al., 2008]. 
Таким “вертикальним” способом розповсюджуються анаморфні види грибів, 
тоді як статеві форми (Epichloe) здатні й до так званого “горизонтального” роз
повсюдження через утворені внаслідок мейотичного поділу аскоспори [Chung, 
Schardl, 1997]. Змішані стратегії вертикального і горизонтального розповсю
дження також поширені серед ендофітів. Побутує думка про те, що тенденція до 
вертикального поширення переважає під час мутуалістичного симбіозу [Bull 
et al., 1991]. Справді, багато видів Epichloe, які розповсюджуються вертикально, 
і навіть деякі, що поширюються горизонтально, захищають своїх хазяїв від тра
воїдних тварин, нематод та інших стресових чинників [Clay, Schardl, 2002].

Показано, що в результаті симбіозу багаторічних злаків і грибів-ендофітів 
значно підвищується стійкість рослин-живителів до температурних коливань, 
абіотичних стресів (посуха, сольовий стрес) і біотичних стресових чинників, 
зумовлених, зокрема, різними комахами-шкідниками (личинка аргентинського 
довгоносика, злакова попелиця, смугаста хлібна блошка тощо) [Bacon, Hill, 
1996; Clay, Holan, 1999; Clay, Schardl, 2002]. Окрім того, інфіковані ендофітни- 
ми грибами злаки проявляють підвищену насіннєву продуктивність, приско
рення процесу колосіння, а також збільшення виходу зеленої маси poqflMH^H 
периментально встановлено, що гриби-ендофіти можуть підвищувати щ ь  
ність рослин-живителів адаптуватися до несприятливих умок 
середовища (таких, як нестача вологи), впливаючи на прояв у них 
на генетичному рівні [Bailey et al., 2006; Bae et al., 2009]. Отже, 
ку ендофіти беруть участь у механізмах посилення захисних механізмів рос
лини, збільшуючи експресію генів, задіяних у відповіді на 
З іншого боку, ендофітні симбіонти можуть впливати на відповідь ревм И Д І  
стресові чинники опосередковано, синтезуючи токсичні сполуки. Так, наяв
ність алкалоїдів у колонізованому ендофітами листі відлякує тварин-ф(Г9|»"^ 
гів, даючи рослинам можливість збільшувати площу листкової поверхні та на
громаджувати ресурси (наприклад, воду і поживні речовини), які згодом мо
жуть використовуватись у стресових умовах.

Відомо, що ендофітні гриби з роду Neotyphodium spp. здатні продукувати 
будь-які з чотирьох типів алкалоїдів: ергоалкалоїди, лолітреми, пераміни та 
лоліни [Siegel, Bush, 1997]. Конкретні види та концентрації алкалоїдів можуть 
змінюватися за різного рівня колонізації рослин-живителів грибами Neotypho
dium spp., а також за різного вмісту доступного Нітрогену та різного тиск)'
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з боку тварин-фітофагів [Faeth, 2002]. Коли немає загрози з боку травоїдних 
тварин або рівень доступного Нітрогену низький, процеси синтезу алкалоїдів 
у симбіотичній асоціації відбуваються менш інтенсивно, ніж за наявності шкід
ників [Faeth, Fagan, 2002]. В умовах низького забезпечення поживними речови
нами неінфіковані ендофітами рослини можуть мати конкурентну перевагу пе
ред інфікованими через менші витрати Нітрогену на синтез алкалоїдів [Ahlholm 
et al., 2002; Faeth, Fagan, 2002; Sullivan et al., 2007].

Ендофіти Neotyphodium lolii і N. coenophialum в агрономічних видах трав, 
таких як Loliumрегеппе і L. rundinaceum, відповідно, містять високі концентра
ції різних типів алкалоїдів, що виявляють згубний вплив на безхребетних 
і хребетних травоїдних тварин [Siegel, Bush, 1997]. Показано, що вплив синте
зованих грибами Neotyphodium spp. алкалоїдів може мати екологічні наслідки 
навіть після смерті рослини-хазяїна, змінюючи швидкість біологічного розкла
дання органічних решток [Omacini et al., 2004].

Отже, симбіоз із ендофітними грибами може впливати на трофічні взаємодії 
рослини з травоїдними тваринами та її відповідь на стресові чинники навколиш
нього середовища. Механізм цього впливу складається з багатьох взаємопов'я
заних ланок, основні з них такі:

•  наявність і концентрація алкалоїдів, синтезованих за участю ендофітів, 
впливають на ступінь відвідування рослини фітофагами та рівень її ви
користання як кормового ресурсу в живленні тварин;

•  у свою чергу, наявність або відсутність консументів впливає на життє
здатність і резистентність рослини, оскільки змінює інтенсивність син
тезу алкалоїдів і витрати Нітрогену на цей процес [Faeth, 2002]. Так, 
комахи-шкідники можуть спричиняти зміни у процесах транскрипції со
тень генів в організмі рослини [Baldwin et al., 2001; Roda, Baldwin, 2003; 
Schmidt et al., 2005] та впливати на експресію генів білків, задіяних 
у синтезі алкалоїдів у клітинах грибів-ендофітів [Sullivan et al., 2007];

•  активація синтезу алкалоїдів за участю ендофітів відлякує фітофагів, 
а це, у свою чергу, сприяє нагромадженню ресурсів і стійкості рослини 
до екологічних стресів;

•  гриби-ендофіти безпосередньо впливають на експресію генів, задіяних 
у відповіді рослини на стресові чинники навколишнього середовища 
[Bailey et al., 2006; Bae et al., 2009].

3.5.3. Колонізація листя деревних тропічних рослин 
грибами-ендофітами

Гриби-ендофіти широко розповсюджені в листі деревних рослин, особливо 
тропічних регіонів, однак ці симбіотичні асоціації вивчені меншою мірою, ніж 
симбіоз ендофітних грибів із травами [Carroll, 1995; Wilson, 2000; Suryanaraya- 
nan et al., 2002, 2003; Van Bael et al., 2005]. Хоча присутність ендофітів, здебіль
шого, ніяк не проявляється, аналіз ізолятів із рослинних тканин, а також мікро
фотографії свідчать, що тканини листків заповнені міцелієм різноманітних
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грибів [Lodge et al.. 1996; Arnold et al., 2000, 2003]. Результати досліджень дея 
ких видів рослин і їхніх ендофітних симбіонтів вказують на те, що багато тро 
пічних грибів-ендофітів мають широку специфічність, але деякі види характе 
ризуються спорідненістю до певних рослин-живителів [Gilbert et al., 2002- 
Arnold et al., 2003; Schulz, Boyle, 2005; Van Bael et al., 2005]. Для багатьох ендсь 
фітів листя характерно, що етап їхнього життєвого циклу, пов’язаний із функ
ціонуванням всередині листка, починається з потрапляння різних у таксономіч
ному аспекті спор на листкову поверхню [Carroll, 1986, 1988] (рис. 3.19). Сл 
зазначити, що в більшості тропічних видів дерев молоді листки, переважно, не 
містять ендофітів [Arnold, Herre, 2003; Arnold et al., 2003]. Після зволоження 
навантаженої спорами поверхні листя деякі спори проростають, а гіфи прони
кають безпосередньо крізь кутикулу в листкові тканини, де ростуть у міжклі
тинному просторі [Deckert et al., 2001; Herre et al., 2005].

Рис. 3.19. Схема життєвого циклу ендофітних грибів листя тропічних дерев: 1) молоді листки прак
тично не містять ендофітів; спори потрапляють із землі на поверхню листя і після зволо
ження проростають, а гіфи проникають крізь кутикулу; через кілька тижнів щільність за
раження листків ендофітами дуже висока що супроводжується значною різноманітністю 
видів грибів-ендофітів; 2) упродовж кількох місяців різноманітність ендофітних симбіон
тів зазвичай знижується; 3) після старіння і опадання листя гриби-ендофіти утворюють 
спори, і цикл починається спочатку [Herre et al., 2007]
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3 часом тканини листя насичую ться м іцелієм  гриб 'в-ендоф ітів . В експ ери 
ментах показано, щ о 100% вибіркових Ф рагментів листків  (2x2  м м ) м істять 
гриби, які п іддаю ться культивуванню . П роте р ; ном анітність ендоф ітів  (к іль
кість видів в ізоляті) з віком листка зазвичай зниж ується. Розподіл р ізном ан іт
них видів грибів усередині листка нагадує “клаптеву” композицію , у як ій  одні 
види прилучаю ться до  інш их [G am boa, B aym an, 2001], утворю ю чи н адзви чай 
но різнорідну сум іш  видів і генотипів грибів, вбудовану в м атрицю  ткани ни  
рослини (рис. 3.20).

Рис. 3.20. Площ инне зображ ення м орф овид ів  гриб ів-ендоф іт ів  на невеликій внутр іш н ій  д іл янц і 
12-тижневого листка Theobroma cacao  (умовно позначені різні види ендоф ітів: знаком ( + ) -  
найрозповсю дж ен іш ий  вид, подв ійним  колом  -  другий  за розповсю дж енням  вид, інш им и 
позначкам и -  м енш  розповсю дж ені види) [H erre  e t a l., 2007]

Нині все щ е не відомо, яким чином ендофітні гриби функціоную ть у багато
річних листках тропічних рослин, хоча вважають, що гіфи м іцелію  перебуваю ть 
у напівспочивальному (латентному) стані. Імовірно, перебуваючи у цьому стані, 
гриби спож иваю ть деякі рослинні продукти (наприклад, м іж клітинні ексудати), 
у зв ’язку з чим наявність ендофітів може зменш ити інтенсивність росту росли
ни-хазяїна [H erre et al., 2005]. Результати дослідж ень свідчать, щ о лиш е після 
того, як листок опадає, більш ість ендофітних видів швидко ростуть і утворю ю ть 
спори [W ilson, 2000; Herre et al., 2005]. Тропічні ендофіти, мабуть, проводять 
тривалий час в “очікуванні” старіння листка, а потім закінчую ть свій життєвий 
цикл, по суті, як сапротрофи (рис. 3.19) [Herre et al., 2005; Van Bael et al., 2005].

Д ля з ’ясування дж ерела надходження ендофітних грибів у листя троп іч 
них дерев проводили експерим енти, в яких порівню вали ш видкість заселення 
молодих рослин ендоф ітам и за наявності abo відсутності листяного відпаду.
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Експериментально показано, що, коли вільні від ендофітів саджанці поміщу 
в ділянці тропічного лісу з наявним листяним відпадом, гриби швидше накопи 
чувались у тканинах молодих рослин, ніж за відсутності опалого листя. Це да€ 
підстави вважати, що листяний відпад є важливим джерелом інокулюму ендо
фітів для молодих листків [Herre et al., 2007].

Під час аналізу симбіотичних асоціацій тропічних рослин із ендофітами 
виникає запитання: яким чином відбувається формування складу угруповань 
ендофітних грибів у листках рослини-хазяїна? Установлено, що значною мірою 
видовий склад ендофітів, які колонізують новоутворені листки, може визнача
тися складом грибів, наявних у листяному відпаді на певній ділянці лісу. Крім 
того, вслід за колонізацією тканин молодого листка відбуваються процеси се
лекції, які призводять до відносного домінування одного або кількох видів. 
Морфологічні та молекулярні дослідження дають переконливі докази того, що 
окремі ділянки листка розрізняються за відносною чисельністю видів ендофі
тів [Arnold et al., 2000, 2003]. Загалом наявні свідчать, що після початкової ко
лонізації листкової пластинки різноманітність видів ендофітів у ній знижуєть
ся [Husband et al., 2002]. Імовірно, це відбувається через відмінності в інтен
сивності проліферації та розростання міцелію і/або конкурентного витіснення 
окремих видів грибів-ендофітів.

3.5.4, Роль ендофітних грибів у захисті рослин 
від комах-шкідників

Наукові публікації, в яких показано важливу роль ендофітних грибів у за
хисті рослин від комах-шкідників, з’явились упродовж 1980-х років. З того часу 
багато досліджень присвячено з’ясуванню механізмів їхньої захисної дії щодо 
рослин-живителів. Експериментально встановлено, що в цьому випадку гри
би-ендофіти дають рослині додаткові засоби захисту від тварин-фітофагів. По
казано, зокрема, що здатність рослини відлякувати комах, пригнічувати розви
ток шкідників корелює із рівнем утворення грибних токсинів (головним чином, 
алкалоїдів) в інфікованих ендофітами тканинах. До того ж умови навколишньо
го середовища (температура, сезон) можуть впливати на синтез токсинів у клі
тинах ендофітних грибів [Breen, 1992; Ball et al., 1995].

У деяких випадках дія грибів заснована на здатності надавати рослинам 
неприємного смаку або інших властивостей, які роблять їх непривабливими 
для живлення чи яйцевідкладання комах-шкідників (попелиці, коники, жуки) 
[Carroll, 1988; Clay, 1988]. Для такого механізму резистентності рослин запро
поновано термін “антиксеноз” . Цей термін можна пояснити так: комахи не на
дають переваги рослині як кормовому ресурсу, оскільки вона є “поганим хазя
їном”, і, таким чином, рослина уникає шкідників [Kogan, Ortman, 1978].

Як вказувалось, ендофіти з роду Neotyphodium spp. продукують алкалоїди 
чотирьох типів: ергоалкалоїди, пераміни, лоліни і лолітреми [Siegel, Bush, 1997]. 
Більша частина біохімічних шляхів обміну цих алкалоїдів і гени, які беруть 
участь у їхньому біосинтезі, ідентифіковані [Tanaka et al., 2005; Young et al., 2005;
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Рис. 3.21. Загальна структура ергопелти- 
нових алкалоїдів, які синтезує 
ендофгг Neotyphodiu caeno- 
phialum у симбіозі з рослинами 
Lolium arundinaceum

Faulkner et al., 2006]. Слід зазначити, шо, 
хоча рівень синтезу грибних алкалоїдів 
у рослинах може зазнавати значних коли
вань, багато з них здатні спричиняти отру
єння у свійських тварин.

Із ергоалкалоїдів. які представники 
Neotyphodium spp. синтезують в асоціаціях 
зі злаками, важливе значення мають ерго- 
пептинові алкалоїди (ерговалін, ерготин, 
ергонін. ергокорнін) ірис. 3.21), причому 
84-97% із них становить ерговатін Ці гри
би синтезують і інші ергоалкалоїди (іславі- 
ни, лізергінова кислота та її похідні) [Smith,
Shappell, 2002; Schardi et al., 2006].

Представник іншої групи грибних токсинів -  перамін -  дуже часто тра
пляється в рослинах, інфікованих грибами Neotyphodium spp. [Koulman et al., 
2007]. Це алкалоїд піролопіразинової структури (мітить піролопіразинове 
кільце і групу гуанідину) (рис. 3.22). Концентрація пераміну зазвичай стано
вить близько 1 мг/кг в рослинах пажитниці очеретяної (Lolium arundinaceum) 
і в 10-30 разів більше -  в рослинах пажитниці багаторічної (Lolium регеппе). 
Перамін не проявляє токсичної активності щодо ссавців і відомий насамперед 
як детерент, що стримує харчову поведінку комах.

Лоліни, або лолінові алкалоїди -  це похідні піролізидину, які містять кис
невий мостик між атомами С-2 і С-7 й аміногрупу в положенні С-1 ірис. 3.32) 
[Schardi et al., 2007]. У рослинах L. arundinaceum, інфікованих грибом N. сое- 
nophialum, їх вміст набагато більший, ніж інших алкалоїдів, і може перевищу
вати 10 г/кг. Залежно від структури, розрізняють низку лолінових алкалоїдів: 
лолін, N-форміллолін, N -ацетиллолін, N-метиллолін, норлолін та інші [Blanken
ship et al., 2005]. Лоліни характеризуються широким спектром інсектицидної 
активності [Siegel, Bush, 1996. 1997], але меншою біологічною активністю 
щодо хребетних тварин [Siegel, Bush, 1996; Klotz et al., 2008].

5
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Рис. 3.22. A -  структура пераміну; Б -  загальна структура лолінових алкалоїдів
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Іншою групою токсинів грибів Neotyphodium spp. є лолпреми, які и  струи 
турою являють собою індолдитерпени (рис. 3.23). Це сполуки, які характерИ!у 
ються нейротоксичною дією щодо тварин. Із них иайкраше вивчений лолітрещ (j 
який та умов споживання комахами значно пригнічує їхній ріст і виживання 
Необхідно зазначити, шо лолітрем В виявляє токсичність і щодо ссавців, спрц 
чиняючи тремтіння (тремор) [Prestidge. Gallagher, 1988; Ball et al., 1995]. Окрім 
того, гриби з роду Neotyphodium синтезують нейротоксин паксилін, який є по
передником під час біосинтезу лолітремів [Rowan, 1993].

Рис. 3.23. Структура попітрему В і паксиліну

Приклади виробництва зазначених токсинів за участю ендофітних грибів, 
особливо тих, які колонізують трави, широко описані в науковій літературі. 
Установлено, зокрема, сезонні відмінності у синтезі окремих алкалоїдів в інфі
кованих рослинах. Наприклад, під час аналізу вмісту гриба Neotyphodium lolii 
та концентрації двох синтезованих за його участю алкалоїдів (лолітрем В і пе- 
рамін) у листковій піхві та листковій пластинці рослин Lolium регеппе установ
лено, що всі три показники є найнижчими під час зимового періоду. Високий 
рівень колонізації листка міцелієм гриба установлений на початку літа, що збі
гається з розвитком репродуктивних структур рослини. Концентрація лолітре- 
му В найвища з літа до початку осені, причому в листковій піхві вміст цього 
алкалоїду більший, ніж у листковій пластинці. Концентрація пераміну зазви
чай найвища у листковій пластинці. Вміст гриба-ендофіта і алкалоїдів може 
істотно відрізнятися в окремих рослинах, причому ці відмінності зберігаються 
впродовж усього року [Ball et al., 1995].

Багато алкалоїдів, синтезованих за участю грибів-ендофітів Neotyphodium  
spp. та Epichloe spp. у симбіозі з рослинами, зокрема, із родів Lolium  та Festuca, 
проявляють інсектицидну активність. Вони стримують наступ на ці рослини 
японського жука (Popilla japonica) [Patterson et al., 1992], аргентинського дов
гоносика (Listronotus bonariensis) та інших комах-шкідників [Prestidge, Gal
lagher, 1988; Miles et al., 1998]. Зокрема, пригнічення життєздатності й харчово' 
поведінки личинки довгоносика спричиняють такі токсини, як лолітрем В. 
N-форміллолін, паксилін [Prestidge, Gallagher, 1988; Miles et al., 1 9 9 8 ] .  Ін с ек ти 
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Так. в експерименті, у якому ергоалкалоїдн (ерготамін і еріовалін), виділені 
з інфікованих грибом Neotyphodium lolii рослин нажитниці L. регеппе. додава
ли д о  корму д о р о с л и х  жуків Heteronychus aralur, установлено, що ці сполуки 
пригнічують харчову поведінку комах і, отже, опосередковують стійкість до 
них рослини [Ball et al., 1997]. Антиксеноз до попелиці (Schizaphis graminum) 
в рослинах L. регеппе залежить від вмісту ендофіта N. lolii і синтезованого за 
його участю алкалоїду пераміну.

Хоча більшість робіт, пов'язаних із вивченням процесів утворення гриб
них токсинів, виконані на інфікованих ендофітами травах, у деяких досліджен
нях визначені токсичні продукти, синтезовані ендофітними грибами в дерев
них рослинах [Carrol. 1995]. Під час аналізу колонізації ендофітами ялиці баль
замічної (Abies balsamea) і червоьої ялини (Picea rubens) виділено ізоляти, 
здатні до синтезу токсичних сполук. За експериментальних умов вони знижу
ють темпи розвитку і спричиняють загибель ялинового брунькоїда Ckoristoneura 
fumiferana, яки» е небезпечним шкідником лісу в Північній Америці (в Канаді 
цей шкідник здатен щорічно знищувати в середньому 4,4 млн га лісу [Lauzon et 
al., 2005]). Установлено, що цими ендофітами є представники роду Phyllosiicta, 
а також Honnonema dematioides [Calhoun et al„ 1992]. Токсини, які синтезують 
зазначені гриби, -  це, головним чином, конінгієва кислота (сесквітерпеновий 
лактон) і ругулозин. Крім того, в листках тропічних дерев, інфікованих ендофі- 
том із роду Phoinopsis, виявлено токсичні сполуки, які проявляють треморген- 
ну дію в організмі тварин [Bills et al., 1992].

Загалом специфіка екологічних взаємодій між ендофітними грибами та 
рослинами-живителямн, а також закономірності синтезу грибних токсинів 
у симбіотичних асоціаціях цих організмів актуалізують дослідження, спрямо
вані на пошук штамів ендофітів. важливих для біотичного контролю. Результа
ти таких досліджень важливі для розробки ефективних методів боротьби зі 
шкідниками рослин із використанням біоінсектицидів і детерентів, синтезова
них за участю ендофітних грибів.

3.6. М ІКОРИЗА ЯК ФОРМА МУТУААІСТИЧНОІ 
А С О Ц ІА Ц ІЇ ГРИБІВ ІЗ ВИЩИМИ РОСЛИНАМИ

3.6.1. Особливості й типи мікоризних асоціацій

Мікориза (з греи. mykes -  гриб, rhiza -  корінь) це одна з найрозповею- 
Дженіших форм симбіотичних асоціацій, які можуть формувати гриби і, ймо
вірно, одна з найпоширеніших Форм симбіозу організмів у природі. Одним із 
перших мікоризу описав у 1879 1882 pp. польський біолог Ф.М. Каменськнй 
[Kamieiiski, І882], а термін уперше застосував І885 року німецький учений 
А.Б. Франк [Frank, 1885].

Мікориза формується за участю міцелію гриба та кореневої системи рос- 
Дин, яка в результаті симбіозу зазнає морфологічних і анатомічних змін, набува
л и  специфічних рис ГPeterson et al., 2004; Smith, Read, 2008]. Функціонування
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мікоризи пов’язане зі встановленням специфічних трофічних стосунків мі* 
організмами-партнерами, завдяки яким у рослин підвищується здатність вби
рати з ґрунту воду й елементи мінерального живлення (перш за все, Фосфорі 
а гриби використовують продукти фотосинтезу та інші метаболіти рослини 
[Peterson et al., 2004]. Це відбувається завдяки координованій регуляції мета
болізму в ділянці взаємодії клітин обох організмів у корені рослини (або на 
його поверхні) та завдяки опосередкованому грибними гіфами зв’язку з мета
болічними процесами у прилеглому до коріння ґрунті.

Для життєдіяльності мікоризотвірних грибів асоціація з рослинами необ
хідна в різних аспектах. Перш за все, для отримання органічних сполук Карбо
ну, синтезованих за участю рослини-хазяїна. Імовірно, що взаємодія з росли
ною потрібна і для регуляції фізіологічних процесів у клітинах гриба-симбіон- 
та. Так, мікоризні гриби-гіменоміцети в природних умовах без зв’язку з коре
нем дерев не формують плодове тіло, хоч і можуть живитися сапротрофно.

Рослини-симбіонти у мікоризних асоціаціях. За науковою оцінкою, по
над 80% видів судинних рослин живе у симбіозі з грибами [Тгарре, 1987; Wang, 
Qiu, 2006]. Формування мікоризи особливо притаманне покритонасінним і го
лонасінним, однак у більшості мохоподібних, папоротей і плаунів також вияв
лено тканини, більшою чи меншою мірою переплетені з міцелієм грибів. Лише 
представники дуже небагатьох родин вищих рослин, наприклад, Капустяні 
(Brassicaceae), не утворюють мікоризу. Не утворюють її також і водні рослини. 
Разом із тим, значна частина видів наземних рослин є облігатними мікотрофа
ми, наприклад, представники окремих родів у родині Вересові (Ericaceae).

Здатність формувати мікоризу притаманна рослинам із прадавніх часів, на 
що вказують результати палеонтологічних досліджень викопних решток ран
нього девонського періоду [Remy et al., 1994]. Для порівняння цікаво зазначи
ти, що бобово-ризобіальний симбіоз виник значно пізніше (60-70 млн років 
тому) [Doyle, Doyle, 1997].

Мікоризу утворюють дерева, чагарники, трави -  компоненти природних 
і штучних екосистем. Із деревних рослин високим ступенем мікотрофностй^Р 
рактеризуються сосна, ялина, модрина, ялиця та, можливо, й інші хвойні по
роди, а з листяних порід -  дуб, бук, граб. Слабо мікотрофними є береза, в’яз, 
осика, тополя, липа, верба, вільха, ліщина, горобина, черемха. Ці види рослин 
формують мікоризу в типово лісових умовах, а в парках, садах і за умов пооди
нокого виростання можуть її не утворювати. У таких швидкорослих по ф щ Л  
тополя та евкаліпт, відсутність мікоризи часто пов’язана зі швидким спояаив* 
ням синтезованих у їхніх клітинах вуглеводів під час інтенсивною 0 Я Ш  
У зв’язку з цим вуглеводи не встигають накопичуватися в коренях 
хідною умовою для поселення на них гриба й утворення мікоризи).

Однак аналізуючи значення мікоризи для багаторічних рослин, освбШ/0 
деревних порід, необхідно враховувати й те, що в умовах 
ності одного з компонентів цієї симбіотичної асоціації інший ком яоияШ ^^Н  
стати агресивним. Так, якщо дерево ослаблене, то гриб-симбіонт може послаби
ти його ще більше та поступово перейти до паразитичного існування в кореневі*
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системі. З іншого боку, за умов ослаблення гриба відбувається посилене роз
щеплення гіфів усередині кореня під впливом гідролітичних ферментів рос
лини. Таким чином, мікоризу можна розглядати як певну динамічну рівновагу 
між цими організмами-симбіонтами.

Основні типи м ікооизи. Переважно виділяють три основні типи мікори
зи: ектотрофну (зовнішню), ендотрофну (внутрішню) та екто-ендотрофну (змі
шану). Під час утворення ектотрофної мікоризи гіфи гриба обплітають коріння 
рослин зовні, утворюючи товстий і щільний чохлик (гіфову мантію), розпо
всюджуються між кірковими клітинами по міжклітинниках, але не проникають 
у клітини. Така мікориза стає екто-ендотрофною, коли гіфи гриба частково 
проникають у клітини корової паренхіми. У разі ендотрофної мікоризи гіфи 
гриба проникають у клітини корової паренхіми і розвиваються всередині клі
тин у вигляді клубочків (рис. 3.24).
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Але такий поділ с неповним, тому в сучасній мікологічній літературі виок 
ремлюють сім типів мікоризи: арбускулярна, ектомікориза, ерикоідна, орхіде 
оідна, арбуто'їдна, монотропо'їдна, ектендомікориза [Smith, Read, 2008]:

•  арбускулярну мікоризу утворюють більшість трав яних наземних рос
лин із гломеромікотовими грибами (Glomeromycota), для яких симбіоз 
с облігатною стадією. Мікориза цього типу збільшує рівень адаптації 
рослин до несприятливих умов середовища і сприяє засвоєнню міне
ральних речовин, особливо Фосфору;

•  ектомікориза, або ектотрофна мікориза, характерна для багатьох де
рев, чагарників і деяких трав’яних рослин помірних широт. Мікоризу 
цього типу утворюють переважно базидіомікотові, але інколи й аско- 
мікотові гриби (зокрема, представники роду Tuber). Суттєві риси екто- 
мікоризи -  це формування своєрідного чохла з гіфів (мантії) навколо 
кореня та колонізація тканин кореня з утворенням так званої сітки Гар- 
тіґа із гіфів гриба;

•  ерикоїдна мікориза -  особливий тип мікоризи, характерний для порядку 
Вересоцвіті (Ericalesi, коли аскомікотовий гриб утворює довкола кореня 
велике скупчення гіфів, причому тонкі бокові гіфи проникають у кліти
ни кореня. Ця мікориза необхідна для постачання рослині насамперед 
Нітрогену, а не Фосфору, що особливо важливо на кислих ґрунтах і що 
дало змогу цим рослинам освоїти бідні ґрунти в екстремальних умовах 
(тундра, гори тощо). Цей тип мікоризи характерний також для мохопо
дібних (Bryophyta);

•  орхідеоїдна мікориза характерна для рослин із родини Орхідні. Ранній 
розвиток цих рослин, які утворюють дрібне насіння, є повністю залеж
ним від утворення успішної асоціації з грибом. Насіння орхідних у при
роді може проростати лише за умови наявності відповідних базидіомі- 
котових грибів. Взаємовідносини під час формування орхідеоїдної мі
коризи унікальні, оскільки гриби постачають їм Нітроген хоча б на ста
дії сходження; .ЖвШ.

•  арбутоїдну мікоризу утворюють базидіомікотові гриби з д ея н яг і^ ^^ Н  
вами і трав’яними рослинами з порядку Вересоцвіті; найповніше опи
сана для таких родів рослин, як суничник {Arbutus), мучниця {Aretosta- 
phylos) і грушанка (Ругоіа). За своєю будовою вона дуже подібна до ек- 
томікоризи, при якій добре розвинений чохол із гіфів і внутрішня сітка 
гіфів (сітка Гартіга) усередині кореня, а відрізняється тим, що гіфи гри
ба пронизують і стінки кореневих епідермальних клітин, формуючи 
розгалужені комплекси гіфів у клітині;

•  монотропоідну мікоризу утворюють базидіомікотові гриби з безхлоро
фільними вересоцвітими (наприклад, під’ялинником -  Monotropa) та 
деревом. Так само, як і безхлорофільні орхідні, монотропоїди утворю
ють обмежений діапазон асоціацій із грибами-партнерами, що нале
жать до базидіомікотових грибів;
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•  емсіїдомікорн in за с 1 рук rvpoio маїадуі скюмікориіу и у і норми или 
між кількома мпдлмп аскомікоюіиі', грибів і ггредсданниками хіюііних 
рослин із родім Pinus (сосна) і Laris (модрина). Мікоризі ні.оіо іину 
при і і май не форму матої маитн н сіиоі І арі на і і розвиток мну і ріні ні.о 
кдітнннмх тіфім у епідермальних і коромпх клітинах корени 

На сьогодні більшість досліджень зосереджено на двох пінах мікоріип, 
„ррускуляриїй мікоризі іі ектомікорнзі. юму що мони дуже широко р<> іпомею 
джемі та пом’ятані з багатьма скоітмічно мажлпмпмп мидамн рослин [Реісікон 
сі аі.»2004; Wang, Qiu, 2006 Smith, Kead. 2(>0K|.

Відома ще псемдомікоріпа, або несправжня мікориза Цей термін ммім 1017 
року інмедськиіі мнении Іліаі Мелін, який гид нас міімчснни осоОлимосїси wee 
лення рослинами осушених тцрфовнщ помітим що короткі корені сосни були 
іаражсні трибами, і гроте мантія та сітка Гартіга не утворювались. Міцелій і риба 
рошонсюджумамся на ооверхмі кореня н у клітинах корп. 11 свідомі кори ми коре 
ні були тоншими, ніж справжні мікоритш. та зазвичай перо м іитужені І Мстш  
вважав, що між коренем і ірибом складаються не мутуал і етичні, а паразитичні 
н смомідносини, у зв'язку і ним на імам цей тип симбіозу псеїуюмікорігюю.

3.6.2. Ьктомікориза

Ектом і корита (ектотрофна мікориза) формується та участю великої різно
рідної фупи трибім, яка налічує приблизно 7 000 10 000 мидім |Mayor et al,,
2009]. Вони мутуалістично пов’язані з основними мидамн деремшіх рослин, 
представниками багатьох родин (таких як Ршасеас, l agaceac Dipterocarpaccae, 
Myrtaceac, Fabaccac (підродина Cacsalpiiiioideac)) у борсальннх, помірних і, 
меншою мірою, т ропічних районах (Кеші, Pcrcz-Morcno, 2003; lay lor, Alexander, 
2005; Mayor d a l. ,  20091

Ектомікориза характеризується утворенням на поверхні інфікованого ко
реня товстої оболонки (чохол, або і іфова мант ія) ті щільно сплетених гіфів 
гриба (рис 3.25). Від мантії відгалужуються у грунт численні вільні (поза коре 
неві) гіфи Частина міцелію проникає між клітинами епідерми її оточує щпгн 
ни кори, утворюючи так гнану сітку І артіта. Сітка Пгртіга бере участь в обміні 
поживних речовим і саме через ш гіфи гриб абсорбує більшість простих вутле 
водів і мінеральних сполук, а ло клітин кореня надходить вод; Результати аи- 
торадіоірафічною аналізу свідчать, ШО прості вуглеводи переходять від клішні 
кореня до Гіфів сітки Гартіга, а відтак у мантію, а фосфат, шишаки надходить 
із мантії до сітки Гартіга, а згодом у клітини кореня [Bucking, Hcyser, 20011 
І іфи внутрішньої частини грибною чохла і ті, шо утворюють сітку І арій а, 
сполучаються з гіфами, які виходять назовні. Весь пси комплекс ліс як попит 
пальна система, через яку проходять вола і мінеральні солі на шляху до судин 
лерева (фото 3 .11). Кореневі волоски мри цьому відмирають, а кореневий чох
лик редукується до одною двох шарів клітин.

Чохол із і рибних гіфів, які обплітають кінцеву ділянку кореня, може бути 
різної товщини і забарвлення, бути гладким або пухнастим, складалися зі щільно
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Рис. 3.25. А -  схеми поперечних зрізів ектомікоризи сосни: 1 — пухнаста мікориза: 2 -  гладка міко
риза (а -  чохол із гіфів гриба: б -  сітка Гартіґа; в — центральний циліндр): Б — розгалужен
ня мікоризованих кінчиків коренів сосни: 1 — вилчаста мікориза: 2 — коралоподібна міко
риза [Мирчинк, 1988]

переплетених гіфів, нагадуючи справжню тканину або, навпаки, бути нещ1Лі 
ним. Він може складатися не з одного шару, а з двох, що відрізняються за За' 
барвленням або будовою. Рівень розвитку сітки Гартіга також може бути pj3 
ним -  вона може розповсюджуватись на більшу або меншу кількість шарів клі 
тин паренхіми кореня. Однак за жодних умов утворення сітки гіфи гриба не 
заходять у центральний циліндр і меристему, тобто зону поділу клітин.

Під час утворення ектотрофної мікоризи відбуваються морфологічні зміни 
кореня. Під впливом гриба він посилено галузиться. Особливо типові такі змі
ни у кінчиках коренів сосни, що мають характерне вилчасте або коралоподібне 
розгалуження (рис. 3.25). Посилене галуження коренів стимулюється ауксина
ми, зокрема індолілоцтовою кислотою, утворення та виділення якої характерне 
для мікоризних грибів. Морфологічні зміни мікоризованого коріння зумонЩ^ 
ються також утворенням цитокінінів, синтезованих у клітинах гриба. З ок рвА  
таку здатність мають мікоризні гриби Suillus cothurnatus, S. punctipes (маслюк 
кедровий) і Amanita rubescens (мухомор червоніючий), які в умовах к у 4 |^ ^ Н  
вання синтезують такі цитокініни, як зеатин і рибонуклеозид зеатин.у. 
значити, що форма мікоризи, галуження кореня, глибина проникнення гіфів 
у структуру кореня визначаються породою дерева, а будова та поверхня чохла 
залежать від виду гриба, який утворює мікоризу, причому форму вате її мв(М0|) і 
один, а одночасно два міцелії.

Ектотрофна мікориза є у більшості деревних порід (сосна, береза, дуб- 
осика, шовковиця та ін.) і чагарників. Грибні симбіонти цих рослин -  це, голо
вним чином, базидіомікотові гриби, представники родів Amanita  (мухэмвр)- 
Boletus (болетус), С oriinarnts, Hygrophorus (гіґрофорус), Suillus (маслі**)- 
Russula (сироїжка), Lactarius (хрящ-молочник), Tricholoma (рядовка) та інших 
грибів із класу Agaricomycetes, а також і деякі аскомікотові гриби із роДів
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ptaphomyces, Taber. Усі ці ектомікоризні гриби характеризуються різною спе
ціалізацією щодо рослини-партнера. Найбільш спеціалізованим вважається 
маслюк модриновий (Suillus greviMei), який утворює мікоризу лише з модри
ною і кедровою сосною. Водночас високоспеціалізовані маслюки зернистий 
(Suillusgranulatus), який утворює мікоризу із хвойними деревами, і звичайний 
(5. luteus) -  зі сосною, підберезовик звичайний (Leccinum scabrum) -  з листя
ними породами, переважно березою. Навпаки, менш спеціалізовані гриби 
з родів Amanita, Russula та ін., які ростуть у листяних і хвойних лісах. Зокре
ма. мухомор червоний (Amanita muscaria), який поширений у лісах помірного 
поясу, утворює мікоризу з 26 видами дерев, а білий гриб (Boletus edulis) -  із 27 
видами деревних рослин.

Одним із найменш спеціалізованих мікоризних грибів є ценококум гео- 
фільний (Cenococcum geophilum) (фото 3.12) [LoBuglio, 1999; Jany et al., 2002]. 
Це один із небагатьох грибів у відділі Ascomycota, які не утворюють спор. 
У фунті він перебуває в формі міцелію та склероціїв [Dahlberg et al., 1997]. 
Ценококум геофільний має надзвичайно високу здатність утворювати мікориз
ні асоціації та може утворювати мікоризу більш ніж із 130 видами деревних 
і чагарникових рослин [Мирчинк, 1988; Wu et al., 2005]. Крім того, цей гриб 
невибагливий до умов середовища і розповсюджений у лісах різних географіч
них зон -  від арктичної до субтропічної [LoBuglio et al., 1996] Зокрема, в буко
вих лісах північно-східної Франції відносна кількість ектомікориз, утворених 
за участю гриба С. geophilum, становить 47% [Jany et al., 2002].

Разом із тим, багато рослин можуть утворювати мікоризу з різними видами 
фибів, що має важливе значення для функціонування екосистеми [С аітеу, 
1999]. У помірних і бореальних лісових екосистемах одне дерево-партнер може 
взаємодіяти зі сотнями різних видів мікоризних грибів [Taylor et al., 2000; Dahl
berg, 2001], які розрізняються за фізіологічними властивостями.

Наприклад, з інтродукованим у садах і парках України дубом червоним 
Quercus rubra ( -  Quercus borealis, дуб північний) часто утворюють мікоризу 
фиби родів Lactarius, Russula, Inocybe, Hebeloma, Amanita, Boletus, Xerocomus, 
Cenococcum, Pisolithus, Rhizopogon, Scleroderma, Suillus, зокрема: гебелома 
клейка (Hebeloma crustuliniforme), мухомори -  червоний (Amanita muscaria) 
і червоніючий (A. rubescens), сироїжки -  чорніюча (Russula nigricans), валуєпо- 
Дібна (R. farinipes), рожева (R. rosea), рижик червоний (Lactarius sanguifluus), 
іноцибе Болтона (Inocybe boltoni), польський гриб (Boletus badius), дубовик 
(Boletus luridus) та ін. (фото 3.13) [Полякова, 199е*].

Вплив різних мікоризних грибів на вищу рослину неоднаковий. Так, у мі
коризі сосни звичайної, утвореної маслюком модриновим (Suillus grevillei), по
глинання Фосфору з важкодоступних сполук відбувається краще, ніж тоді, 
коли в утворенні мікоризи бере участь представник роду Amanita (мухомор). 
Це важливо враховувати під час мікоризації деревних порід -  необхідно під
бирати такий гриб для тієї чи іншої породи, який чинив би на неї найсприятли
віший вплив.
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Що стосується еКОЛОГО-бІОХІМІЧНИХ властивостей мікоризотвірних грибів 
то здатність грибів різних систематичних груп д о  си м біозу  значною мірою зу 

мошіюється особливостями їхнього метаболізму. Наприклад, характерна риСа 
здатних до утворення мікоризи грибів із відділу Basidiomycota -  низька актив
ність або ВІДСУТНІСТЬ ДеЯКИХ ГІДРОЛІТИЧНИХ феПМеНТІВ ЇЗОКрема, у  грибів роду

Boletus немає ферментів (і-глюкозидази (інвертази) і Р-амілази). Представники 
низки таксонів цих грибів не містять також полкренолоксидаз (хоча Хегосотщ 
subtomentosus, представники роду Lactarius та ін. містять ці ферменти) і явля
ють собою добре окреслену фізіологічну групу, здатну до утилізації тільки 
простих вуглеводів. Унаслідок браку або слабкої активності гідролітичних 
ферментів вони не витримують конкуренції із підстилковими сапротрофами, 
які активно розкладають рослинний відпад. Тому для цих грибів важливе 
спільне Існування З корінням дерев, ВІД ЯКИХ ВОНИ отримують необхідні для 

метаболізму легкодоступні вуглеводи, що у великій кількості відкладаються 
в клітинах кореневої системи рослин.

3.6.3. Арбускулярна мікориза

3.6.3.1. Особливості формування
та основні стадії арбускулярної мікоризи

Арбускулярна, або ендотрофна мікориза (раніше відома як везикулярно-1 
арбускулярна мікориза, ВАМ, VAM) характеризується тим, що гіфи гриба ш  
рез епідерміс проникають у клітини кори кореня, де утворюють характерні ЩЛ 
ревоподібні розгалуження -  арбускули (фото 3.14) [Harrison, 2005; Hause et 
2005; Hata et al., 2010]. Крім арбускул у клітинах кори кореня утворю *(|^И  
везикули -  сферичні або овальні пухирчасті здуття на закінченнях або всереДр І 
ні гіфів. Розміри везикул змінюються від 25-60 мкм до 120-150 мкм. 
вони багатоядерні і метаболічно пов’язані з гіфами, на яких у тв о р ю ю тм в ^ ^ Н  
ромцев и др., 1985; Крипка и др., 2002]. Везикули є компартментом, де 
ється запасання ліпідів. Вони функціонують як запасні органи гриба 
стресу, коли рівень вуглеводів зменшується. « И

У процесі формування арбускулярної мікоризи (AM) корінь р о с М Ц ^ ^ ^ ^ Н  
не зазнає зовнішніх морфологічних змін, його галуження не п о р у їщ я ш ^ ^ ^ ^ ^ Н  
ві волоски зберігаються. Мікориза на поверхні кореня виражена 
основна частина міцелію гриба міститься всередині кореня. Окремі г іф и І ^ ^ Н  
дять від кореня і розповсюджуються у грунті, формуючи мережу 
закореневого) міцелію, за рахунок якого збільшується площа поглинання коре** 
вої системи рослини. На них утворюються великі спори (фото 
ваючи в сповивальному стані, забезпечують тривале виживання гриба у rpyW1 
в несприятливих умовах і за відсутності рослини-партнера [Harrison,

Арбускулярна мікориза -  це найрозповсюдженіший 
МуЮТЬ усі трав яні рослини ( у  тому ЧИСЛІ Й ТІ, ЯКІ культивує
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деревних рослин ірогііків і субтропіків та деякі дерева помірної зони -  яблуня, 
клен, в яз. вільха. Крім покритонасінних, в утворенні цієї мікоризи беруть 
участь представники голонасінних, спорофіти і гаметофіти папоротеподібних 
(Pteriaopnyta) і деяких мохів (Marchantiophyta, Anthocerotophyta) [Zhi Wei, 2000].

І рибний компонент арбускулярної мікоризи формується за участю прадав
ньої групи симбіотичних грибів, таксономія яких останнім часом зазнала іс
тотних змін. У нинішній час на основі даних генетичного аналізу їх перемісти
ли з відділу Zygomycota в окремий відділ Ґломеромікотові гриби (Glomeromy- 
cota) [Melgason, Fitter, 2005; Redecker, Raab, 2006]. Інформація щодо структури 
деяких їхніх генів вказує, що ці гриби формують стародавню монофілетичну 
групу, яка виникла принаймні 500 мільйонів років тому і має спільного предка 
з аскомікотовими і базидіомікотовими грибами [Corradi et al., 2004; James et al., 
200t>]. Подібно до більшості Zygomycota, у гіфах цих грибів немає септ. їхнє 
вегетативне тіло -  здебільшого ценоцитний міцелій. Розмножуються нестате
вим способом за допомогою порівняно великих спор (ґломероспор). Відділ 
Glomeromycota включає клас ґломероміцети (Glomeromycetes), який охоплює 
169 видів грибів.

Симбіоз за типом арбускулярної мікоризи дуже давній. Деякі дослідники 
вважають, що це найдавніший тип мікоризи, який утворився одночасно з по
явою наземних рослин, а інші типи мікоризного симбіозу сформувалися зна
чно пізніше [С аітеу, 2000; Pamiske, 2008]. Аналіз викопних решток показав 
наявність арбускул у наземній рослині раннього девонського періоду Aglaophvton 
major (фото 3.15). Палеонтологічні дані є переконливим свідченням того, що 
арбускуляша мікориза існувала понад 400 мільйонів років тому [Taylor et al., 
1995; Krings et al., 2007], тоді як ектомікориза й ерикоїдна мікориза виникли, 
відповідно, 200 і 100 мільйонів років тому [Саітеу, 2000]. Через свою роль 
у накопиченні поживних речовин гриби, які здатні формувати арбускулярну 
мікоризу, ймовірно, були важливим чинником у колонізації суші рослинами та 
спільно з рослинами проходили еволюцію, адаптуючись до змін навколишньо
го середовища [Heckman et al., 2001]. Ці організми залишаються важливими 
чинниками взаємодій рослин з іншими компонентами екосистем (біотичними 
й абіотичними) і в наш час.

Арбускулярно-мікоризні гриби (АМГ) є облігатними симбіонтами, мета
болізм яких відбувається лише в асоціації з рослиною-партнером. Вони харак
теризуються низькою специфічністю -  приблизно 150 видів цих грибів здатні 
колонізувати майже 225 000 видів рослин [Morton, Bentivenga, 1994; Gadkar et al., 
2001]. На симбіотичній стадії функціонування АМГ покращують мінеральне 
живлення рослин і захищають їх від біотичних і абіотичних стресів [Lekberg 
et al., 2005]. У свою чергу, рослини забезпечують арбускулярно-мікоризних 
грибів вуглеводами і ліпідами [Bago et al., 2003]. Гриб-симбіонт отримує осно
вну частку Карбону (а можливо, й весь Карбон свого міцелію) з рослини-хазя
їна, яка за наявності мікоризи скеровує у кореневу систему на 4-20% більше 
продуктів фотосинтезу, ніж за її відсутності. Як вважають, щорічно з рослин до 
клітин АМГ надходить 5 більйонів тонн Карбону [Bago et al., 2000].
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СТОСУЕ1ься еколог»-біохімимих властивостей мікоризотвірних грибі*, 
то здатність і рибів різних систематичних груп до симбіозу значною мірою зу
мовлюється особливостями їхнього метаболізму. Наприклад, характерна риса 
здатних до утворення мікоризи ірибів із відділу Basidiomycota - низька актив
ність або відсутність деяких гідролітичних ферментів (зокрема, у грибів роду 
Boletus немає ферментів (І-глюкозидази (інвертази) і р-амілази). Представники 
низки таксонів цих грибів не містять також поліфенолоксидаз (хочаXerocomus 
subtomeruosus, представники роду Lactarius та ін. містять ці ферменти) і явля
ють сооою добре окреслену фізіологічну групу, здатну до утилізації тільки 
простих вуглеводів. Унаслідок браку або слабкої активності гідролітичних 
ферментів вони не витримують конкуренції із підстилковими сапротрофами, 
які активно розкладають рослинний відпад. Тому для цих грибів важливе 
спільне існування з корінням дерев, від яких вони отримують необхідні для 
метаболізму легкодоступні вуглеводи, що у великій кількості відкладаються 
в клітинах кореневої системи рослин.

3.6.3. Арбускулярна мікориза

3.6.3.1. Особливості формування
та основні стадії арбускулярної мікоризи

Арбускулярна, або ендотрофна мікориза (раніше відома як везикулярно- 
арбускулярна мікориза, ВАМ, VAM) характеризується тим, що гіфи гриба че
рез епідерміс проникають у клітини кори кореня, де утворюють характерні де
ревоподібні розгалуження -  арбускули (фото 3.14) [Harrison, 2005; Hause et al., 
2005; Hata et al., 2010]. Крім арбускул у клітинах кори кореня утворюються 
везикули -  сферичні або овальні пухирчасті здуття на закінченнях або всереди
ні гіфів. Розміри везикул змінюються від 25-60 мкм до 120-150 мкм. Зазвичай 
вони багатоядерні і метаболічно пов’язані з гіфами, на яких утворюються [Му
ромцев и др., 1985; Крипка и др., 2002]. Везикули є компартментом, де відбува
ється запасання ліпідів. Вони функціонують як запасні органи гриба в умовах 
стресу, коли рівень вуглеводів зменшується.

У процесі формування арбускулярної мікоризи (AM) корінь рослини-хазяїна 
не зазнає зовнішніх морфологічних змін, його галуження не порушується, корене
ві волоски зберігаються. Мікориза на поверхні кореня виражена слабо, тобто 
основна частина міцелію гриба міститься всередині кореня. Окремі гіфи відхо
дять від кореня і розповсюджуються у гоунті, формуючи мережу зовнішнього (по
закореневого) міцелію, за рахунок якого збільшується площа поглинання корене
вої системи рослини. На них утворюються великі спори (фото 3.14), які, перебу
ваючи в сповивальному стані, забезпечують тривале виживання гриба у ґрунті 
в * приягливіїх умовах і за відсутності рослини-партнера [Harrison, 2005].

Арбускулярна мікориза -  це найрозповсюдженіший тип мікоризи. Її фор
' ,сі трав яні рослини (у тому числі й ті, які культивує людина), багато
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деревних рослин тропіків і субтропіків та деякі дерева помірної зони -  яблуня, 
клен, в’яз, вільха. Крім покритонасінних, в утворенні цієї мікоризи беруть 
участь представники голонасінних, спорофіти і гаметофіти папоротеподібних 
(Pteridophyta) і деяких мохів (Marchantiophyta, Anthocerotophyta) [Zhi Wei, 2000].

Грибний компонент арбускулярної мікоризи формується за участю прадав
ньої групи симбіотичних грибів, таксономія яких останнім часом зазнала іс
тотних змін. У нинішній час на основі даних генетичного аналізу їх перемісти
ли з відділу Zygomycota в окремий відділ Ґломеромікотові гриби (Glomeromy- 
cota) [Helgason. Fitter, 2005: Redecker, Raab, 2006]. Інформація щодо структури 
деяких їхніх генів вказує, що ці гриби формують стародавню монофілетичну 
групу, яка виникла принаймні 500 мільйонів років тому і має спільного предка 
з аскомікотовими і базидіомікотовими грибами [Corradi et al., 2004; James et al., 
2006]. Подібно до більшості Zygomycota, у гіфах цих грибів немає септ. їхнє 
вегетативне тіло -  здебільшого ценоцитний міцелій. Розмножуються нестате
вим способом за допомогою порівняно великих спор (гломероспор). Відділ 
Glomeromycota включає клас ґломероміцети (Glomeromycetes), який охоплює 
169 видів грибів.

Симбіоз за типом арбускулярної мікоризи дуже давній. Деякі дослідники 
вважають, що це найдавніший тип мікоризи, який утворився одночасно з по
явою наземних рослин, а інші типи мікоризного симбіозу сформувалися зна
чно пізніше [С аітеу, 2000; Pamiske, 2008]. Аналіз викопних решток показав 
наявність арбускул у наземній рослині раннього девонського періоду Aglaophyton 
major (фото 3.15) Палеонтологічні дані є переконливим свідченням того, що 
арбускулярна мікориза існувала понад 400 мільйонів років тому [Taylor et al., 
1995; Krings et al., 2007], тоді як ектомікориза й ерикоїдна мікориза виникли, 
відповідно, 200 і 100 мільйонів років тому [Саітеу, 2000]. Через свою роль 
у накопиченні поживних речовин гриби, які здатні формувати арбускулярну 
мікоризу, ймовірно, були важливим чинником у колонізації суші рослинами та 
спільно з рослинами проходили еволюцію, адаптуючись до змін навколишньо
го середовища [Heckman et al., 2001]. Ці організми залишаються важливими 
чинниками взаємодій рослин з іншими компонентами екосистем (біотичними 
й абіотичними) і в наш час.

Арбускулярно-мікоризні гриби (АМГ) є облігатними симбіонтами, мета
болізм яких відбувається лише в асоціації з рослиною-партнером. Вони харак
теризуються низькою специфічністю -  приблизно 150 видів цих грибів здатні 
колонізувати майже 225 000 видів рослин [Morton. Bentivenga, 1994; Gadkar et al., 
2001]. На симбіотичній стадії функціонування АМГ покращують мінеральне 
живлення рослин і захищають їх від біотичних і абіотичних стресів [Lekberg 
et al., 2005]. У свою чергу, рослини забезпечують арбускулярно-мікоризних 
грибів вуглеводами і ліпідами [Bago et al., 2003]. Гриб-симбіонт отримує осно
вну частку Карбону (а можливо, й весь Карбон свого міцелію) з оослини-хазя- 
іна, яка за наявності мікоризи скеровує у кореневу систему на 4-20%  більше 
продуктів фотосинтезу, ніж за її відсутності. Як вважають, щорічно з рослин до 
клітин АМГ надходить 5 більйонів тонн Карбону [Bago et al., 2000].
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Основні стадії формування арбускулярної мікоризи. Розвиток симбіозу 
між АМГ та вищими рослинами -  складний багатоетапний процес, який вклю
чає в себе впізнавання рослини-партнера, колонізацію кореневої системи та вза
ємодії між грибом і клітинами кореня рослини [Gadkar et al„ 2001] (рис. 3.26). 
Умовно процес розвитку арбускулярної мікоризи можна розділити натри етапи: 
преінфекційні взаємодії, формування міжклітинного міцелію, розвиток вну
трішньоклітинних симбіотичних структур.

Рис. 3.26. Взаємодії між коренем рослини й арбускулярно-мікоризними грибами [Gadkar et al., 2001]

У грунті існує два типи структур гриба, які можуть ініціювати формування 
мікоризного симбіозу. З одного боку, це спори, які продукує гриб, а з іншого -  
гіфи, що походять від попередньо мікоризованого кореня. Переважно процес по
чинається з проростання спори, що здійснюється у відповідних умовах середо
вища (температура, вологість тощо). Проростання спори може бути залежним 
і не залежним від рослини-хазяїна. У першому випадку процес активується під 
впливом кореневих виділень відповідної рослини, здатної до арбускулярно-міко- 
ризного симбіозу [Gadkar et al., 2001]. Наприклад, кореневі виділення рослин, які 
не формують мікоризу (Brassica spp.), не стимулюють і проростання спор міко
ризних грибів [Giovannetti et al., 1993]. За відсутності мікотропної рослини спора 
здатна проростати, однак термін росту гіфів обмежений -  від кількох діб до кіль
кох тижнів, залежно від виду гриба [Tamasloukht et al., 2003].

Проросла спора дає початок “гіфам-розвідникам”, які прямують до кореня, 
придатного для колонізації. Вважають, що ріст гіфа відбується в напрямі потен
ційного партнера і стимулюється специфічними чинниками кореневих виді
лень. Так, гіф росте у 20 разів повільніше за відсутності коріння мікотропної 
рослини, ніж за його наявності [Gianmazzi-Pearson, 1996; Gadkar et al„ 2001].

Утворення спор
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Досягнувши ризосфери кореня рослини-хазяїна, головний гіф (діаметром 20
30 мкм) контактує з кореневими виділеннями, як> індукують перехід стадії 
асимбіозу в стан пресимбіозу, що характеризується інтенсивним розгалужен
ням гіфа (утворення характерного віялоподібного комплексу бічних гіфів) 
[Tamasloukht et al., 2003]. Структуру компонентів кореневих виділень, які сти
мулюють цей процес, нині активно вивчають. Серед розмаїття молекул, які 
містяться в кореневих виділеннях і впливають на розгалуження гіфів, є флаво
ноїди, які часто стимулюють перехід арбускулярно-мікоризних грибів від асим- 
біотичної до пресимбіотичної стадії розвитку [Vierheilig, Piche, 2002]. Показа
но. шо деякі з цих сполук у мікромоляотих концентраціях можуть стимулювати 
ріст арбускулярно-мікоризних грибів. Проте результати інших досліджень, згід
но з якими коріння кукурудзи, нездатної синтезувати флавоноїди, нормально 
колонізується мікоризними грибами, доводять, що флавоноїди не є визначаль
ними сигнальними чинниками під час утворення мікоризи [Becard et al., 1995]. 
В останні роки ідентифіковано новий клас рослинних гормонів, відомих як 
стріголактони. Це сполуки з групи сесквітерпенових лактонів, що виділяються 
в середовище з клітин кореневої системи рослин. Установлено, що стріголакто
ни стимулюють процеси метаболізму і розгалуження гіфів арбускулярно-міко
ризних грибів (їх ще називають “факторами розгалуження”) [Akiyama et al., 
2005,2010; Yoneyama et al., 2009,2010]. Однак стріголактони зумовлюють і про
ростання насіння паразитичних рослин [Garcia-Garrido et al., 2009].

Крім розгалуження, гіфи формують особливі структури прикріплення -  
апресорії на клітинах епідермісу кореня (фото 3.16). Ці процеси можуть від
буватися вже через 36 годин після інокуляції рослини арбускулярно-мікоризни- 
ми грибами [Gianinazzi-Pearson, 1996].

На наступному етапі всередину кореня починають рости інфікувальні 
гіфи, які проникають крізь ризодерму в кору, де утворюють розгалужений мі
целій, заповнюючи міжклітинні простори. Згодом гіфи проникають у клітини 
кори та утворюють внутрішньоклітинні розгалужені арбускули (фото 3.16). 
Проникнення гіфів у рослинну клітину відбувається шляхом інвагінації клі
тинної мембрани без порушення її структурної цілісності. Унаслідок цього 
процесу врослі в рослинну клітину фрагменти міцелію виявляються оточені 
рослинною (періарбускулярною) мембраною та редукованою клітинною стін
кою [Gianinazzi-Pearson, 1996; Kobae, Hata, 2010].

Арбускули -  це місця найінтенсивнішого обміну метаболітами в організ- 
мів-симбіонтів. Ці структури причетні до транспорту в клітини рослини-парт- 
нера мінеральних речовин, особливо сполук Фосфору, які міцелій гриба погли
нає із грунту. Під час формування арбускул між стінками рослинних клітин 
і гіфами утворюється матрикс (апопласт), який містить полісахариди і фермен
ти, синтезовані обома партнерами. Термін існування арбускул короткий -  лише 
7-10 діб. Потім вони дегенерують і розщеплюються в рослинній клітині, яка 
відтак повертається до свого нормального функціонування. Натомість гіфи 
гриба утворюють у клітинах кори кореня нові арбускули [Gianinazzi-Pearson, 
1996; Harrison, 2005].
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Під час формування арбускул у клітинах кореня відбуваються ультраструк
турні зміни: зменшується аоо повністю зникає вакуоль; пластиди деградують 
до стану пропластид; різко зростає вміст а-тубуліну [Strack et al., 2003]. Ядро 
рослинної клітини, що містить арбускулу, збільшується в розмірі та деформу
ється, а хроматин переходить у дифузний стан, що свідчить про високу тран
скрипційну активність. Значно зростає об’єм комплексу Гольджі й ендоплазма
тичного ретикулуму, які беруть участь у формуванні періарбускулярної мемб
рани [Алещенкова и др., 2007].

Арбускулярна мікориза -  це симбіотична асоціація з високим ступенем су
місності партнерів, і в певних випадках (зокрема, в умовах низького вмісту 
Фосфору в грунті) внутрішньокореневі гіфи гриба можуть простягатися більш 
ніж на 80% довжини кореня. Гриб також підтримує позакореневий міцелій, 
який може розповсюджуватись на декілька сантиметрів від кореня. Внутріш
ньо- та зовнішньокореневі гіфи гриба утворюють єдиний континуум. Позако
реневі гіфи засвоюють із грунту фосфат, колонізують інші корені та в більшос
ті видів арбускулярно-мікоризних грибів є місцем утворення спор.

Метаболічні зм іни в кл ітинах кореня Характерні зміни в клітинах коре
ня й унікальна фізіологія розвитку арбускулярної мікоризи дають підстави 
вважати, що існують специфічні регуляторні шляхи, які призводять до екс
пресії специфічних генів, відповідальних за симбіотичну взаємодію рослини 
з АМГ [Franken, Requena, 2001; Hause et al., 2005]. Відомо що зміни в мікори 
зованому корені відбуваються не лише в клітинах, які містять арбускули, але 
і в сусідніх клітинах, не охоплених міцелієм гриба. Це свідчить про наявність, 
принаймні, двох типів сигналів, унікальних для AIM симбіозу, які регулюють 
експресію специфічних генів [Harrison, 2005].

Наприклад, експресія генів багатьох білків, у тому числі специфічних для 
мікоризи транспортерів фосфату, ферментів целюлази, хпинази і Н-АТРази, 
виявляється тільки в мікоризних коренях, причому виключно у клітинах кори, 
що містять арбускули [Harrison et al . 2002; Krajinski et al., 2002]. Це свідчить 
про автономну дію специфічних для мікоризи сигналів, які активують експре
сію цих генів у кпітині. Експресія деяких інших генів, специфічних для міко
ризного симбіозу, відбувається і в клітинах, які містять арбускули, і в клітинах, 
розташованих у безпосередній близькості від місця вторгнення гіфа. Такі ефек
ти вказують на наявність регуляторних сигналів, які діють у всій колонізованій 
ділянці кореня [Liu et al., 2003; Wulfct al., 2003] (рис 3.27). Наприклад, резуль
тати вивчення цитоскелету свідчать про зміни його структурної організації не 
лише в клітинах, у яких відбувається розвиток арбускул, але і в сусідніх, не 
охоплених гіфами гриба [Blancallor et al., 2001 ].

Під час утворення арбускулярної мікоризи індукується синтез низки спе
цифічних білків, яких немає в клітинах немікоризованих коренів. їх вміст ста
новить 4 5% від загального пулу білків кореня (білки періарбускулярної мемб
рани та ін.). Водночас функціонування арбускулярної мікоризи стимулює син
тез деяких білків, які опосередковують взаємодію клітин кореня з ризобіями 
(ранні нодуліни тощо) [Кринка и др., 2002].
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Рис. 3.27. Сигналізація, пов язана з розвитком арбускул, у корі мікоризних коренів: арбускули, які 
розвиваються в кіркових клітинах, відокремлені від цитоплазми періарбускулярною 
мембраною (пунктирна чорна лінія), що оточує розгалужені гіфи. Стрілками позначені 
автономні (внутрішньоклітинні) та неавтономні сигнали, що діють у корі кореня під час 
формування мікоризи, індукуючи експресію різних наборів генів, а також імовірний сиг
нал із провідної тканини, який регулює утворення арбускул [Harrison, 2005]

Відомо, що рослина контролює розвиток і активність мікобіонта під час 
формування арбускулярної мікоризи. Зокрема, у процесі колонізації коріння ар- 
бускулярно-мікоризними грибами в клітинах епідермісу і кори індукується син
тез хітиназ як захисна реакція рослини [Bonanomi et al., 2001]. Міцелій ендомі- 
коризних грибів індукує у тканинах кореня й інші процеси, схожі з реакціями 
захисту рослини від патогенів: модифікацію клітинних стінок і синтез калози 
для їхнього зміцнення, синтез гідролітичних ферментів, фенолів, фітоалексинів, 
пероксидаз і регульованих патогенами білків [David-Schwartz et al., 2001; Franken, 
Requena, 2001; Scheublin et al., 2004]. Проте під час розвитку арбускулярної міко
ризи інтенсивність захисних реакцій рослини нижча, ніж в умовах патогенного 
впливу, і недостатня для того, щоб перешкодити інвазії АМГ [Gadkar et al., 2001]. 
Зокрема, активність ферментів фенілпропаноїдного шляху (фенілаланін-амоній 
ліаза, хальконізомераза, хальконсинтаза, ізофлавонредуктаза), що призводять до 
синтезу фітоалексинів флавоноїдної природи, в умовах формування арбускуляр
ної мікоризи невисока і виявляється лише на певних стадіях симбіозу [Kapulnik 
et al.. 1996]. Крім того, експресія генів, які визначають синтез захисних фермен
тів, обмежується, головним чином, клітинами, що містять арбускули, у зв’язку 
з чим розвиток реакцій захисту не охоплює інших клітин коренів [Gianinazzi- 
Pearson, 1996]. Ймовірно, захисні реакції рослини пригнічуються під впливом 
певних чинників, які виділяє міцелій гриба.

Результати досліджень рослин родини Бобові свідчать про існування 
спільних шляхів трансдукції сигналів, що регулюють утворення арбускулярної 
мікоризи, бобово-ризобіального симбіозу та взаємодію з патогенами. Упро
довж останніх десятиріч активно проводять дослідження, спрямовані на вияв
лення генів, які контролюють ці форми симбіотичних взаємодій [Проворов и др., 
2002; Scheublin et al., 2004; Hause et al., 2005]. Зокрема, в клітинах бобових

Клітини кори кореня
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рослин виявлено гени, які контролюють процеси формування і бобово-ризо- 
біального, і мікоризного типів симбіозу. Мутації цих генів спричиняють по
рушення не лише у процесах нодуляції за участю нітрогенофіксувальних бак
терій роду Rhizobium, але й утворення мікоризи [Проворов и др., 2002; Jacobi 
et al., 2003].

3.6.3.2. Вплив на життєдіяльність рослин
і екологічне значення арбускулярної мікоризи

Симбіотичні взаємовідносини між грибом і кореневою системою рослини 
з утворенням арбускулярної мікоризи -  дуже розповсюджене явище у природі. 
Дослідження цього типу взаємодій мають і фундаментальне, і практичне зна
чення. По-перше, тому, що мікоризний корінь притаманний більшості (понад 
80%) наземних рослин, по-друге, симбіоз кореневої системи рослин із арбуску- 
лярно-мікоризними грибами має широке застосування в різних галузях, таких 
як сільське господарство, садівництво, лісівництво та управління екосистема
ми [Bago et al., 2000; Hata et al., 2010]. Вивчення механізмів, які лежать в осно
ві ендомікоризних взаємодій, важливе для потенційного застосування АМГ як 
біодобрив, біопротекторів і біорегуляторів з метою екологізації сільського гос
подарства, ремедіації ґрунту та розуміння ролі симбіотичних грибів у природ
них екосистемах [Bruns et al., 2008].

Відомо, що арбускулярна мікориза сприяє надходженню до рослин міне
ральних елементів (таких, як Фосфор [Plassard, Dell, 2010], Нітроген [Jin et al., 
2005], Сульфур [Allen, Shachar-Hill, 2008]), підвищує адаптаційний потенціал 
і стійкість рослин до біотичних і абіотичних стресів [Smith et al., 2010]. У свою 
чергу, рослини повністю забезпечують потреби арбускулярно-мікоризних гри
бів у сполуках Карбону. У зв’язку з цим потік Карбону до кореневої системи 
рослин (цей показник становить до 20% продуктів фотосинтезу) трансформу
ється у величезну кількість цього елемента у глобальному масштабі. Отже, ар- 
бускулярно-мікоризний симбіоз відіграє важливу роль у колообігу Карбону 
між атмосферою та біосферою [Bago et al., 2000; Zhu, Miller, 2003].

Роль арбускулярно-мікоризних грибів у забезпеченні рослин Фосфо
ром. Згідно з загальноприйнятими положеннями, забезпечення надходження до 
рослин мінеральних речовин (особливо Фосфору -  одного з найважливіших 
елементів) -  це основна роль арбускулярно-мікоризних грибів у симбіотичній 
асоціації з рослинами. Ще у 1980-х роках показано, що нестача Фосфору в сере
довищі грунту стимулює процеси кореневої ексудації, причому склад речовин, 
які вивільняються з кореня, сприяє інфікуванню рослини арбускулярно-міко- 
ризними гр лбами [Elias, Safir, 1987]. Останнім часом відзначено, що весь запас 
Фосфору рослини отримують за допомогою грибів-симбіонтів [Smith et al.,
2003]. Отже, роль ендомікоризи в постачанні до рослин Фосфору виявляється 
настільки значущою, що її порівнюють із роллю бульбочкових бактерій у забез- 
печенн. бобових рослин Нітрогеном. Як відомо, вміст Фосфору в рослинній
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клітині становить майже 0,2% (в перерахунку на суху масу), отже, загалом рос
лині необхідна значна його кількість [Schachtman et al., 1998]. У багатьох ф ун
тах концентрація Фосфору, доступного для рослин, лімітує процес їхнього рос
ту [Holford, 1997]. Отже, поліпшення надходження цього елемента істотно 
впливає на ріст і життєздатність рослин та відіграє важливу роль у збереженні 
біорізноманіття і продуктивності екосистем.

Численними дослідженнями встановлено, що за інокуляції рослин, у тому 
числі сільськогосподарських культур, арбускулярно-мікоризними ірибами 
вони активніше поглинають Фосфор із фунту, ефективніше засвоюють фос
форні добрива. У деяких випадках інокуляція АМГ фибами дає змогу заоща
дити 25-50% фосфорних добрив [Pandey et al., 1998]. На фунтах із низьким 
вмістом цього елемента рослини, колонізовані АМГ, мають кращі показники 
росту, вміст Фосфору в їхніх тканинах зростає. Експериментально доведено, 
що мікоризовані рослини здатні засвоювати важкодоступні сполуки цього еле
мента (фосфатити, фосфорити, трикальційфосфат). У формі поліфосфатів 
Фосфор може накопичуватися й зберігатися у вакуолях арбускулярно-мікориз
них фибів і за необхідності використовуватися в клітинах рослин [Муромцев 
и др., 1985; Smith et al., 2003]. Однак крім рослинних культур, які активно утво
рюють арбускулярну мікоризу (кукурудза, сорго, соя та ін.), є й так звані "не
чутливі” до АМГ види -  пшениця, рис, ячмінь [Hata et al., 2010].

Роль арбускулярно-м ікоризних гриб ів  у надходженні Н ітрогену та ін 
ших елементів до  рослин. Збільшення вмісту Фосфору, мобілізованого за 
участю АМГ, у клітинах рослин супроводжується активізацією процесу фікса
ції Нітрогену, Калію та інших макроелементів живлення, що, загалом, призво
дить до підвищення інтенсивності росту й розвитку рослин (фото 3. 17).

Установлено, що в експериментально мікоризованих рослин понад 20% 
від загального обсягу поглинання Ніфогену в коренях забезпечує наявність 
зовнішнього (позакореневого) міцелію фиба [Toussaint et al., 2004], а в деяких 
мікоризних системах цей показник становить 30-50% [Govindarajulu et al., 
2005; Jin et al., 2005]. У дослідженнях показано, що майже 75% Нітрогену лис
тя мікоризованої кукурудзи (Zea mays) походить від позакореневого міцелію 
арбускулярно-мікоризного фиба Glomus aggregatum [Tanaka, Yano, 2005]. Вод
ночас фиби роду Glomus, які утворюють мікоризу з корінням бобових рослин, 
сприяють фіксації Нітрогену за участю бульбочкових бактерій (.роду Rhizobium 
та ін.) і стимулюють процеси бобово-ризобіального симбіозу [Проворов и др., 
2002; Hause et al., 2005].

Наявність арбускулярної мікоризи сприяє транспорту й інших необхідних 
для росту і розвитку елементів (Сульфур, Купрум, Цинк та ін.) до рослинних 
клітин ГАПеп, Shachar-Hill, 2008]. Наприклад, у рослин томату, інокульованих 
арбускулярно-мікоризним фибом Funneliformis mosseae, установлено збіль
шення загального рівня поглинання Р, Fe, Си і Zn, зростання біомаси коренів 
і стебел, урожайності [Al-Karaki, 2000]. Загалом, прибавка врожаю рослин від 
інокуляції симбіотичними грибами може перевищувати 200% [JetYries, 1987].
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> фунтах. які обробляють, вміст АМГ. як правило, вишин, ніж у цілинних фун
тах. причому розвиток енломікорнзн за їхньою участю не пригнічується в умо
вах інтенсивної агротехніки [.Атещенкова и др.. 2007].

Роль - обускулярнол м ікоризи  у п ідтрим анн і водного  балансу рослини. 
Відомо, що наявність арбускуляпно' мікоризи значно впливає на процеси над
ходження і випаровування води рослинами. 2 70-ті роки XX ст. б\ло висунуто 
припущення, шо вплив AM на рух води в рослинах може бути пов'язаний із 
поліпшенням надходження Фосфору. Згодом показано вплив арбуску іярної мі
коризи на розмір троднхів і водний потенціат у різних видів рослин. Вважа
ють. шо ендомікориза підвищує водозабезпечення рослин в екстрематьннх по
сушливих умовах завдяки тому, що гриби стійкіші від вищих рослин до низь
ких значень водного потенціалу [Мирчинк. 1988]. Можливі й інші механізми 
впливу мікоризи на рух води в оослинах. Важливе значення у цих процесах 
мають гормональні зміни в організмі рослини під впливом регуляторів, які 
синтезує міцелій гриба, активація процесів газообміну, поліпшення контакту 
між фунтом і корінням та збільшення площі поглинання води завдяки зовніш
нім гіфам грнба-симбіонта [Крипка п др 2002]. У зв'язку з цим арбускулярна 
мікориза відіграє важливу роль у виживанні та розвитку рослин у несприятли
вих умовах навколишнього середовища, покращує адаптацію рослин до стре
сових ситуацій (дефіцит вологи, зниження pH. сольовий стрес) [Smith et al..
2010]. Обробка рослин АМГ може сприяти збільшенню врожайності на засо
лених територіях [Mendoza et al., 2005].

Роль м ікоризних гриб ів  у захисті росл и н  в ід  пато ген них м ікроорган із
мів. Наявність арбускулярної мікоризи може послаблювати дію фунтових пато- 
генів на організм рослин. У наукових джерелах наявні відомості щодо активної 
взаємодії мікоризних грибів і патогенних бактерій, конкуренції за місця інфіку
вання та субсфати. Відомо, що АМГ продукують антибіотики, впливають на 
споруляцію та інші життєві процеси у клітинах патогенів. Вірогідно, у зв язку 
з цим формування арбускулярної мікоризи зменшує ураження рослин фітопато- 
генними фибами з родів Aphanomyces, Cylindrocladium , Fusarium , Macropko- 
mina, Phytophihora, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia, VerticiUimt і Thielaviopsis, 
а також нематод [Harrier, Watson, 2004]. До механізмів захисної дії АМГ нале
жить індукція морфологічних змін у кореневій системі, зміна видового складу 
мікроорганізмів у ризосферній зоні мікоризованих рослин. Установлено, що ен- 
домікоризні фиби сприяють кращому приживленню діазотрофннх бактерій Azo- 
spirillum [Pacovsky, 1989] і бактерій, які мобілізують фосфат [Krishnaraj, Sree- 
nivasa, 1992] у ризоплані рослини. Це сприяє збільшенню поглинання поживних 
елементів і, відповідно, підвищенню життєздатності рослин і стійкості до захво
рювань. Однак потрібно зазначити, що наявність мікоризи не забезпечує повного 
контролю хвороб кореневої системи рослин [Крипка и др., 2002].

Екологічне значення арбускулярної мікоризи. Хоча поліпшення мінераль
ного живлення, підтримання водного балансу та збільшення стійкості до патоге
нів має надзвичайно важливе значення для життєдіяльності та > юдукгивності
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рослин, інші аспект» арбускулярно-мікоризного симбіозу також мають далеко
сяжні наслідки. У лучних, степових, напівпустельних, пустельних і гірських 
біогеопенозах АМГ відіграють роль у грунтоутворювальному процесі. Зокре
ма, позакореневий компонент арбускулярної мікоризи включаг в себе метри 
грибних гіфів, які впливають на структурованість і агрегатну стійкість грунту, 
шо є важливими чинниками для розвитку кореневої системи рослин і функціо
нування фунтових екосистем [Bearden, Petersen. 2000].

Мікоризація рослин сприяє підвищенню їхньої стійкості до важких мета
лів під час росту на фунтах, забруднених антропогенними полютантами. По
казано, що арбускулярно-мікоризні фиби забезпечують життєздатність рос
лин, які ростуть на фунтах із високим вмістом Кадмію, Плюмбуму, Цинку, 
Купруму [Del Val, Barea, 1999]. У мікоризованих коренях тютюну (за умов екс
периментальної інокуляції фибом Rhizophagus intraradices), вирощеного на 
фунтах, забруднених Кадмієм, цей отруйний елемент виявляють у меншій кон- 
ценфації, ніж у немікоризованих рослинах [Janouskova et al., 2006]. Водночас 
мікоризація арбускулярно-мікоризними фибами дає відчутні результати в умо
вах вирощування рослин на фунтах, бідних на поживні компоненти, тих, що 
зазнавали фумігації та рекультивації.

Інокуляція рослин препаратами арбускулярно-мікоризних фибів може 
бути ефективним допоміжним засобом під час фіторемедіації фунтів, оскільки 
наявність ендомікоризи модифікує поглинання радіонуклідів і важких металів, 
знижуючи їхню токсичність для рослин, не завдає шкоди навколишньому сере
довищу і сприяє збільшенню продуктивності афоценозів [Крипка и др., 2002, 
Khan et al., 2006].

3.6.4. Ерикоїдна мікориза

Ерикоїдна мікориза являє собою унікальний тип мікоризи, яку формують 
представники окремих таксонів у межах порядку Ericales (Вересоцвіті). Загалом, 
для Ericales утворення мікоризи є досить поширеним явищем, представники 
цього порядку формують, крім ерикоїдної, ще й арбутоїдну та монотропоїдну 
мікоризи. Особливістю рослин, які утворюють ерикоїдну мікоризу, є наявність 
спеціалізованих бічних коренів (волосоподібні корені) (рис. 3.45). Вони дуже 
вузькі в діамефі, мають просту анатомічну будову, обмежену можливість росту 
в ширину, і їм не властивий вторинний ріст. Такий корінь складається з вузького 
судинного циліндра, одного або двох рядів клітин кори (включно з ендодермою) 
і шару великих епідермальних клітин). Формування мікоризи полягає в колоніза
ції епідермальних клітин гіфами фиба, а згодом -  в утвооенні комплексу розга
лужених гіфів у кожній колонізованій клітині (рис. 3.28) [Peterson et al., 2004].

Рослини, які беруть участь в утворенні ерикоїдної мікоризи. Як відомо, 
порядок Ericales складається з 27-ми родин, які охоплюють понад 8 тисяч видів 
рослин (хоча зазвичай розглядають від 2-х до 4-х тисяч видів). Однак лише не
багато з них здатні утворювати типову ерикоїдну мікоризу. За таксономічною 
класифікацією А. Кронквіста [Cronquist, 1981], яка базувалась на використанні
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традиційних еволюційних підходів, значною мірою пов’язаних з аналізом мор
фологічних ознак, ці рослини входили до складу трьох окремих родин: Ericaceae 
(Вересові), Epacridaceae (Епакридові) і Empetraceae (Водянкові). Однак згодом 
результати поєднаного застосування морфологічних і філогенетичних методо
логій із використанням даних щодо молекулярної будови ДНК ядра та хлоро
пластів дали підстави внести зміни в таксономічну структуру порядку Ericales, 
як і багатьох інших великих таксонів [Kron et al., 2002]. Рослини, які традицій
но розглядали як представників родин Epacridaceae і Empetraceae, змінили свій 
класифікаційний статус і тепер включені, відповідно, у підродини Styphelioideae 
і Ericoideae розширеної родини Вересових (Ericaceae). Слід зазначити, що 
з метою уникнення помилок і розбіжностей, пов’язаних із застосуванням нової 
класифікації, здатні до формування ерикоїдної мікоризи члени підродини 
Styphelioideae у низці джерел, у тому числі в цій книзі, згадані як “епакриди”. 
Загалом, за сучасною класифікацією, здатність до формування ерикоїдної міко
ризи мають представники підродин Ericoideae, Styphelioideae і Vaccinioideae 
[Smith, Read, 2008]. Однак із 48 родів рослин, що належать до Vaccinioideae, не 
всі формують цей тип мікоризи. Наприклад, деякі представники роду Vaccinium 
формують арбускулярну, а не ерикоїдну мікоризу. Це саме стосується і Styphelia 
tameiameiae, представника підродини Styphelioideae [Koske et al., 1990; Peterson 
et al., 2004].

Рис. 3.28. A -  схематичне зображення рослини, що утворює ерикоїдну мікоризу, з бічними волосо
подібними коренями (вказані стрілками); Б  -  поперечний розріз волосоподібного коре
ня: клітини епідерми (Е), кора (К), ендодерма (Ен), елементи ксилеми (Кс), кілька клітин 
флоеми (Ф); В -  клітина епідерми, в яку проникає гіф гриба (вказано стрілкою): комп
лекс гіфів усередині клітин (КГ) і тонкий гіф, що з’єднує сусідні епідермальні клітини 
(вказано двома стрілками) [Peterson et al., 2004]

Рослини, що належать до зазначених підродин, мають різне географічне 
розповсюдження (рис. 3.29). Серед них є багаторічні чагарники або невеликі 
дерева з твердим, сильно лігніфікованим, листям. їм властиві різні типи квітки, 
причому багато видів епакрид мають модифіковану квітку, пристосовану до 
запилення за участю птахів.
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Рис. 3.29. Розповсюдження представників родини 
Ericaceae, здатних до утворення ери
коїдної мікоризи: А -  підродина Ericoi
deae; Б  -  підродина Vaccinioideae; В  -  
підродина Styphelioideae
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Представники підродини Ericoideae поширені на великих територіях Пів
нічної півкулі, де часто опановують заболочені місцевості, пустища, тундру, 
сухі безплідні піски. Ці рослини добре представлені в субальпійській і альпій
ській флорах Європи та Північної Америки, ростуть і в південній частині Афри
ки. У флорі кислих пустищ і піщаних рівнин Південної півкулі часто переважа
ють епакриди. Типові представники епакрид -  рослини роду Epacris (близько 
сорока видів вічнозелених чагарників) ростуть, головним чином, у помірній 
зоні східної Австралії та, меншою мірою, в Новій Зеландії.

Рослини, що належать до підродини Vaccinioideae, представлені чагарни
ками, деревами або ліанами, часто епіфітними, вічнозеленими або листопадни
ми. Представники переважної більшості таксонів (близько 32 родів, які, голо
вним чином, належать до триби Vaccinieae) зосереджені в прохолодних і воло
гих гірських районах Південної Америки на висоті 1 500-3 000 м. Проте деякі 
види ростуть на висоті понад 3 000 м, а інші -  нижче 100 м у тропічних низо
винних лісах [Luteyn, 2002]. Інші представники Vaccinioideae ростуть у помір
ній зоні аж до арктичних регіонів Північної півкулі, у гірських районах тропіч
ної Азії, і лише деякі види трапляються у південно-східній частині Африки та 
на Мадагаскарі. Рід Vaccinium, що охоплює майже 450 видів, -  найбільший 
у підродині Vaccinioideae. Його представники ростуть і в регіонах із помірним 
кліматом, і у тропіках [Lens et al., 2004].

У межах всіх ареалів рослини цих підродин, а в разі Ericoideae -  часто ра
зом із представниками підродини Vaccinioideae -  це основні компоненти еко
систем пустищ (так звані вересові пустища) і боліт (фото 3.18) [Peterson et al., 
2004; Smith, Read, 2008]. У Європі верес (Calluna vulgaris), представники роду 
Erica та інших родів підродини Ericoideae колонізують величезні масиви пус
тищ і заболочених територій.
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У західній частині Північної Америки представник підродини Vaccinioi
deae -  ґаултерія (Gaultheria shallon ) -  часто бере участь у вторинній сукцесії на 
територіях, де відбувалися суцільні вирубки лісу або лісові пожежі. Густі за
рості рослини перешкоджають росту паростків хвойних рослин (фото 3.19).

На території України росте низка видів рослин із родини вересових. На 
Поліссі, у Лісостепу розповсюджений верес звичайний (Calluna vulgaris), на 
Поліссі та в Карпатах -  чорниця ( Vaccinium myrtillus), що утворює іноді суціль
ні зарості, брусниця звичайна (V. vitis-idaea), лохина (V. uliginosum), на сфагно
вих болотах -  журавлина (V. oxycoccos) (фото 3.20).

У всіх випадках рослини з ерикоїдною мікоризою ростуть на ґрунтах, бід
них на поживні речовини. Це свідчить, що мікоризна асоціація виконує важли
ву функцію, збільшуючи здатність рослин-хазяїв до поглинання мінеральних 
сполук, необхідних для живлення.

Гриби, які беруть участь в утворенні ерикоїдної мікоризи. Із волосопо
дібних коренів представників багатьох родів родини Ericaceae виділено різно
манітний набір видів грибів-симбіонтів. У лабораторних умовах ізоляти, зазви
чай, повільно ростуть і багато з них утворюють темнозабарвлений міцелій під 
час вирощування на різних середовищах. Експериментально показано, що, на 
відміну від інших великих мікоризних категорій, типові ерикоідні симбіотичні 
асоціації утворюють небагато видів грибів (головним чином, представники по
рядків Leotiales, Onygenales і Hypocreales із відділу Ascomycota) [Monreal et al., 
1999]. До 1990-х років тільки два види грибів були визнані такими, що форму
ють ерикоїдну мікоризу, а саме: аскомікотовий гриб Pezizella егісае (= Нуте- 
noscyphus егісае) [Keman, Finocchio, 1983]) і анаморфний Oidiodendron griseum 
[Burgeff, 1961] (хоча згодом установлено, що з представників роду Oidiodendron 
лише О. maius утворює типову ерикоїдну мікоризу [Hambleton et al., 1998]). 
У дослідженні G. Xiao, S. М. Berch (1995) показано, що загалом 14 видів грибів 
здатні формувати цей тип мікоризи, з яких Pezizella егісае, Oidiodendron maius, 
Pseudogymnoascus roseus, Scytalidium vaccinii формують ерикоїдну мікоризу 
з рослинами Gaultheria shallon [Xiao, Berch, 1995].

Багато штамів грибів отримано і з волосоподібних коренів представників 
епакрид. Міцелій багатьох із них в умовах культивування темнозабарвлений, але 
колір ізолятів може змінюватися від білого до рожевого та аж до різних темних 
відтінків. Молекулярні дослідження показують генотипну подібність між деяки
ми ізолятами, виділеними з коренів епакрид, і з тими, що виділені з коренів пред
ставників інших родів родини вересових [Berch et al., 2002]. Нині дедалі більше 
видів рослин із родини Епсасеае досліджують з точки зору наявності грибів- 
партнерів, і, без сумніву, кількість ідентифікованих видів грибів буде зростати. 
Припускають, що деякі види грибів, які належать до відділу Базидіомікотові, та
кож можуть брати участь у формуванні ерикоїдної мікоризи [Mueller et al., 1986].

Привертають увагу результати дослідження [Duckett, Read, 1995], в якому 
показано, що гриб Pezizella егісае, найрозповсюдженіший із видів, здатних до 
формування ерикоїдної мікоризи, може колонізувати ризоїди представників
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к і Л ь к о х  родин листкових печіночних мохів (Marchantiophyta). Водночас гриби, 
внділен' 3 Ризоїдів мохів, можуть утворювать типову ерикоїдну мікоризу з деяки
ми видами вересових рослин (Erica cinerea, Calluna vulgaris, Vaccinium corym- 
bosum) У лабораторних умовах. У печіночних мохів Pezizella ericae спричиняє 
розширення кінчиків ризоїдів, у яких розвиваються комплекси гіфів (фото 3.21).

Розвиток і структура  ерико їдної м ікоризи. Поверхня кінчиків волосопо
дібних коренів оточена слизом, який потенційно є місцем функціонування мі
кроорганізмів і в якому можуть проліферувати гіфи ерикоїдно-мікоризних гри
бів перед колонізацією клітин епідермісу (фото 3.22). Слиз виділяється з коре
невого чохлика та епідермальних клітин, які диференціюються. Він складається 
з моносахаридів, N -ацетилглюкозаміну, полігалактуронової кислоти і (3-1,4- 
ппокану [Peretto et al., 1990]. Невідомо, чи цей слиз бере участь у впізнаванні 
кореня грибними гіфами, чи він є лише нішею для росту грибів та інших орга
нізмів. Грибні гіфи також виділяють компоненти фібрилярного чохла, шо міс
тить залишки глюкози і манози [Perotto et al., 1995]. Зазначена оболонка більше 
виражена у інфекційних штамів грибів порівняно з неінфекційними штамами. 
Це дає підстави припустити, що компоненти оболонки беруть участь у взаємно
му впізнаванні симбіонтів (гриба і рослини). Ймовірно, оболонка віиіграє певну 
роль у приєднанні гіфа до поверхні кореня, оскільки вона зникає, як тільки гіф 
проникає в епідерміс.

Гіфи грибів, здатних утворювати ерикоїдну мікоризу, спочатку зв’язуються 
з поверхнею волосоподібних коренів, а потім проникають крізь стінку епідер
мальної клітини. Після цього відбувається колонізація клітин епідермісу й утво
рення клубків гіфів (фото 3.23).

Загальновизнано, що кожна епідермальна клітина зазнає вторгнення окре
мого інфекційного гіфа без латерального поширення від клітини до клітини 
в епідермальному шарі, однак це не завжди справджується. Із результатів елек
тронно-мікроскопічного аналізу, показаних на фото 3.24, видно, що тонкі гіфи 
з’єднують комплекси гіфів, розміщені в сусідніх епідермальних клітинах.

Епідерміс багатьох видів підродини Ericoideae і епакрид має дуже товсті клі
тинні стінки, крізь які проходять гіфи гриба під час інвазії в епідермальні клітини 
кореня. У випадку представника епакрид Lysinema ciliatum (фото 3.25) потов
щена стінка багатошарова й може виконувати роль джерела поживних речовин 
Для гриба, що міститься всередині клітини, або може захищати комплекс гіфів 
У періоди посухи [Ashford et al., 1996]. Припускають також, що відшаровані тов
стостінні клітини епідермісу, які містять комплекси гіфів, можуть брати участь 
У розповсюдженні гриба, виконуючи роль своєрідних пропагул.

Аналіз зібраного матеріалу і саджанців, вирощених in vitro, показує, що сим
біоз між ерикоїдними мікоризними грибами та волосоподібними коренями, неза
лежно від видів грибів і рослин, які беруть у ньому участь, мають деякі спільні 
характеристики. Колонізація коренів завжди обмежується клітинами епідермісу 
1 включає в себе намотування й розгалуження грибних гіфів у формі подібного 
До клубка комплексу всередині кожної клітини. Хоча гіфи гриба заселяють не всі
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епідермальні клітини кореня, у багатьох зразках рівень колонізації може бути 
дуже високим (фото 3.26). Грибні гіфи всередині епідермальної клітини оточе
ні плазматичною мембраною клітини-хазяїна (фото 3.26). Міжфазний простір 
між клітинною стінкою гриба та плазматичною мембраною рослинної клітини 
заповнений матриксом, але він простіший за складом, ніж той, який притаман
ний арбускулярній мікоризі. Рух поживних речовин між симбіонтами відбува
ється через цю міжфазну границю, сформовану матриксом [Perotto et al., 1995].

Для клітин епідермісу, що містять комплекси гіфів, характерне збільшен
ня ядра і наявність багатьох органел, у тому числі мітохондрій, пластид, ком
понентів ендомембранної системи. Внутрішньоклітинні грибні гіфи, зазвичай, 
мають доліпорові перегородки з тільцями Вороніна (що свідчить про їхню 
приналежність до аскомікотових грибів) і часто містять відкладення глікогену 
та поліфосфатів. У гіфах наявні ядро, мітохондрії, рибосоми. Тривалість функ
ціонування комплексу гіфів в епідермальних клітинах різна. Через певний час 
і у зразках польового матеріалу, і в умовах in vitro відбувається деградація 
цитоплазми клітин рослини-хазяїна та гриба. Крім того, термін руйнування 
симбіотичної асоціації може частково залежати від періоду функціонування во
лосоподібних коренів, оскільки ці тонкі корені недовговічні у грунті та швидко 
замінюються на інші. Ступінь розвитку гіфів на поверхні кореня різний, а в де
яких випадках формується структура, подібна до мантії (фото 3.26). Багато по
верхневих гіфів швидко утворюють бічні відгалуження, які проникають у епі
дерміс волосоподібних коренів [Read, 1984].

Ступінь розвитку позакореневого міцелію гриба в умовах формування ери
коїдної мікоризи обмежений, і це може бути пов’язане з тим, що розвинена сис
тема волосоподібних коренів відіграє важливу роль у використанні рослиною 
ресурсів грунту [Read, 1984; Perotto et al., 2002]. Результати досліджень рослин, 
які ростуть на піщаному грунті, свідчать, що такий міцелій простягається не 
далі ніж на 1 см від кореня, ппичому найбільше гіфів гриба розташовані на по
верхні та в безпосередній близькості від кореня [Read, 1984].

Функції ерикоїдної м ікоризи. Розповсюдженість ерикоїдної мікоризи в бід
них на поживні речовини кислих фунтах пустищ на територіях як Північної, 
так і Південної півкуль привертає увагу до функцій таких симбіотичних асоціа
цій. У низці робіт [Read, 1996; Smith, Reaa, 2008] проведено інтенсивні дослі
дження ролі ерикоїдної мікоризи в болотистих вересових пустищах Північної 
півкулі, проте роль цієї мікоризи у функціонуванні рослин Південної гавкулі 
досліджена значно менше. Зокрема, формування асоціацій із грибами може до
помагати рослинам отримувати фосфати з органічних і/або конденсованих спо
лук, як і у випадку інших типів мікоризи. Це зумовлюється виділенням із клітин 
ерикоідно-мікоризного фиба (як у випадку найрозповсюдженішого Pezizella 
егісае) кислих фосфатаз на поверхню волокнистого чохла, що оточує зовнішні 
гіфи, розташовані поряд із корінням рослини-хазяїна. Дія цих ферментів пере
водить фосфати в доступну форму.

ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ
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Залежно від грунтових умов, ерикоїдна мікориза може виконувати й інші 
функції- Однак основна роль ерикоїдно-мікоризних асоціацій, принаймні на 
вересових пустищах, може полягати в постачанні Нітрогену, який е обмежу
вальним чинником росту рослин на цих територіях. Ерикоїдно-мікоризні гриби 
можуть отримувати цей елемент із різних джерел. Так, іони нітрату й амонію 
та вільні амінокислоти можуть поглинатись за участю гіфів і переміщатись до 
рослини-партнера. Гриби продукують і виділяють у середовище протеолітичні 
ферменти, що сприяє надходженню Нітрогену зі складних органічних субстра
тів, та хітиназу, що допомагає отримувати цей елемент із хітину -  компонента 
кутикули решток комах і клітинних стінок відмерлого міцелію грибів. Ці дже
рела Нітрогену були б недоступними для рослин без мікоризних асоціацій. 
Більша частина Нітрогену у грунтах, де ростуть рослини родини Вересові, 
пов’язана з органічними речовинами, отже, ерикоїдні мікоризні асоціації віді
грають важливу роль у доступі рослин до Нітрогену органічного походження. 
Крім того, за допомогою гіфів позакореневого міцелію ерикоїдно-мікоризні 
фиби можуть розщеплювати пектин . лігнін -  компоненти клітинних стінок 
рослинних решток, які входять до складу детриту. Таким чином, гриби (а мож
ливо, й клітини кореня) можуть отримувати сполуки Карбону під час періодів 
обмеженої фотосинтетичної активності рослини [Peterson et al., 2004]. Волосо
подібні корені ерикоїдних рослин містяться переважно в поверхневих шарах 
грунту, багатих на рослинні рештки і мікроорганізми. Отже, наявність мікори
зи забезпечує їм і пов’язаним із ними мікоризним грибам сприятливі умови для 
отримання Нітрогену, Карбону та Фосфору з органічних сполук.

Ерикоїдно-мікоризні гриби також можуть відігравати значну роль у мобілі
зації та поглинанні Феруму, особливо за низьких концентрацій або малої до
ступності цього елемента у грунті. Відомо, що в аеробних умовах іони Feu 
перебувають, головним чином, у складі малорозчинної сполуки Fe(OH)3, що 
значно зменшує рівень засвоєння цього елемента клітинами рослин. У таких 
умовах здатність грибів отримувати іони Феруму та постачати їх у клітини ко
реня рослини опосередковується виробництвом і виділенням у середовище си
дерофорів -  низькомолекулярних метаоолітів. у комплексах із якими іони Fe1* 
транспортуються в клітини гриба.

У певних умовах ерикоїдно-мікоризні гриби здатні захищати клітини рос
лини-хазяїна від токсичного впливу важких металів і металоїдів, вміст яких ви
сокий у грунтах, прилеглих до сталеплавильних заводів. Показано, що штами 
ерикоїдно-мікоризних грибів, виділені з грунтів, забруднених Кадмієм і Арсе
ном, витримують більші концентрації цих елементів за вирощування in vitm  по
рівняно зі штамами з незабруднених територій [Perotto et al., 2002]. Слиз, який 
виробляють гіфи Pezizella егісае, відіграє важливу роль у вбиранні Цинку та 
зв’язуванні цього елемента, таким чином,зменшуючи вміст Zn2+ у пагонах рос- 
лин-паргнерів [Denny, Ridge, 1995; Martino et al., 2000]. Водночас існує можли- 
віегь того, що гіфи в клітинах епідермісу коренів концентрують важкі метали, 
запобігаючи їхньому транспорту до пагонів, де вони можуть перешкодити пере
бігові метаболічних процесів.
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Результати досліджень, наявні на сьогодні, свідчать, що ерикоїдна мікориза 
відіграє важливу роль для успішного росту багатьох представників порядку 
Ericales у грунтах, які містять недостатньо поживних речовин або забруднені 
металами. Однак однією з проблем є те, шо вересові види, адаптовані до грунтів 
із низьким рівнем доступного Нітрогену, можуть втратити цю перевагу в райо
нах із високим вмістом цього елемента внаслідок забруднення середовища. 
Припускають, що доказами цього можуть бути пустища Північно-Західної Єв
ропи, де трави інтенсивно витісняють види вересових рослин [Read. 1996].

Потрібно зауважити, що практичне значення має небагато родів у родині 
Вересових, проте окремі види вносять значний вклад в економіку країн, на те
риторії яких вони розповсюджені. Аналіз, проведений у Британській Колумбії 
(Канада), показав, шо використання пагонів гау.ітерії шалон (Gaultheria 
shallon), яку культивують вже із 1826 року, у флористичних композиціях забез
печує мільйони доларів щорічного прибутку в квітникарстві [Peterson et al.,
2004]. У флористичних цілях використовують і пагони деяких видів Vaccinium. 
А найголовніше те, що різні види (журавлина, чорниця) у деяких країнах куль
тивують задля їхніх ягід, які містять вітаміни, антиоксидантні сполуки, міне
ральні речовини та мають лікувальні властивості. Інші рослини Ericaceae, 
в тому числі деякі представники епакрид, вирощують як декоративні рослини 
та у ландшафтному дизайні.

3.6.5. Арбутоїдна мікориза

Рослини, які утворюють арбутоїдну мікоризу, належать до порядку Вере
соцвіті (Ericales), як і рослини, що форму ють ерикоїдний та монотропоїдний 
типи мікоризи. Однак структура арбутоїдної мікоризи та перелік видів грибів, 
які беруть у ній участь, відрізняються від зазначених вище типів мікориз, 
формування яких притаманне іншим представникам порядку Ericales. Хоча 
арбутоїдна мікориза в деяких аспектах нагадує ектомікоризу й ектендоміко- 
ризу (у зв’язку з цим деякі дослідники аналізують її  як різновид ектендоміко- 
ризи). результати сучасних досліджень дають підстави розглядати цю міко
ризну асоціацію як окрему категорію [Peterson et al., 2004; Smith, Read, 2008]. 
У загальних рисах арбутоїдна мікориза містить такі структурні компоненти, 
як мантія, сітка Гартіга та внутрішньоклітинні комплекси грибних гіфів. 
Останні два компоненти локалізуються в епідермісі (рис. 3.30).

Рослини, які беруть участь в утворенні арбутоїдної мікоризи. За сучас
ною класифікацією, типову арбутоїдну мікоризу утворюють представники 
двох родів: суничник (Arbutus) і мучниця (Arctostaphylos) у підродині Arbutoi- 
deae родини Вересові (Ericaceae), а також роду Ругоіа: триби Ругоіеае у складі 
родини Ericaceae. *■

Рід Arctostaphylos (Мучниця), що охоплює майже 40 видів росли*, ирВР  
ставлений невеликими вічнозеленими жорстколистяними чагарниками, при
стосованими до росту в умовах арктичного і субарктичного клімату. Рослини
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поширені в Північній Америці, Північній Європі, Сибіру і в горах Центральної 
Америки. Типовий представник -  мучниця звичайна (Arctostaphylos uva-ursi) -  
циркумполярний. В Україні рослина росте на Поліссі. Збирають її як лікарську 
сировину, хоча запаси незначні. Рослина потребує дбайливого використання, 
охорони та відновлення.

Рис. 3.30. Схематичне зображення основних компонентів арбутоїдної мікоризи: мантія (М), пара- 
епідермальна сітка Гартіг'а (вказано наконечниками стрілок) і внутрішньоклітинний комп
лекс гіфів (КГ) [Peterson, Massicotte et al., 2004]

Представники роду Arbutus (суничник, або суничне дерево) -  невисокі ві
чнозелені дерева або чагарники -  поширені в Західній Європі, Середземномор
ському регіоні, Північній і Центральній Америці, Канарських Островах, Захід
ній Азії (фото 3.27). Рід налічує понад 10 видів. Суничник Менціса (Arbutus 
menziesii) -  відомий представник прибережної деревної рослинності від пів
денно-західної частини Британської Колумбії до південної Каліфорнії (США). 
В Україні на скелях Південного узбережжя Криму росте суничник дрібноплід
ний (A. andrachne), а в садах і парках Південного узбережжя Криму культиву
ють суничник великоплідний (A. unedo).

Представники роду Pyrola (грушанка), який охоплює близько 20 видів, -  
багатолітні трави з повзучими кореневищами, що розповсюджені, головним 
чином, у помірній зоні Північної півкулі (фото 3.28) [Massicotte et al., 2008]. 
Трапляються на території від субарктичної зони до Мексики і Вест-Індії [Неу- 
wood, 1993]. На території України ростуть переважно в лісових екосистемах.

Рід Arctostaphylos об’єднує найбільшу кількість вадів рослин у підродині 
Arbutoideae, однак лише деякі з них досліджені на наявність мікоризи. Це ж саме 
стосується і двох інших родів (Arbutus і Pyrola), які включають невелику кіль
кість видів. Про мікоризний статус інших родів у трибі Pyroleae (Moneses, Orthi- 
lia і Chimaphila) відомо мало. Хоча практичне значення представників цих родів 
полягає, головним чином, у їхній декоративності, деякі види є важливими ком
понентами наземних екосистем.
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ри и, що беруть участь в утворенні арбутоїдної мікооизи. На сьогодні 
вивчена невелика кількість грибів, компонентів специфічних арбутоїдно-міко- 
ризних асоціацій. Деякі види грибів, які утворюють типову ектомікоризу як із 
голонасінними, так і з покритонасінними видами дерев, колонізують і коріння 
представників Arbutus і Arctosiaphylos, формуючи арбутоїдну мікоризу в лабора
торних умовах [Molina, Тгарре, 1982]. Більшість із них характеризується широ
ким колом партнерів, а це означає, що вони проявляють малу специфічність 
щодо рослин, які колонізують. Гриби з вузьким колом хазяїв, такі як базидіоміко- 
товий гриб Alpova diplophloeus, що, як відомо, асоційовані тільки з видами віль
хи, не утворюють мікоризи ні з рослинами роду Arbutus, ні з представниками 
Arctosiaphylos spp. Корені Arbutus menziesii і Arctosiaphylos manzanita, зібрані 
в Північній Каліфорнії, були колонізовані різними видами ектомікоризних гри
бів, але формували також і типову арбутоїдну мікоризу [Peterson, 2004]. Резуль
тати досліджень, відомі з наукової літератури, свідчать, що роди мікоризотвірних 
грибів переважно неспецифічні до Arbutus і Arctosiaphylos як рослин-хазяїв.

Польовий експеримент у чапаралі на узбережжі Каліфорнії показав, що 
дерева дугласії (псевдотсуга Менціса (Pseudotsuga menziesii)) розповсюджені 
тільки в місцях оселищ рослин роду Arctostaphylos, але не виявляються в біо
ценозах, де поширені рослини Adenostoma sp., які формують арбускулярну мі
коризу. Ідентифікація ектомікоризних видів грибів за наявністю плодових тіл 
і з використанням молекулярних методів дає можливість зробити висновок, що 
мікоризні гриби, асоційовані з Arctostaphylos, сприяють успішному розповсю
дженню представників Pseudotsuga [Horton et al., 1999].

Велика частина інформації щодо грибів, які формують мікоризу з пред
ставниками роду Ругоіа, базується на результатах електронної мікроскопії 
комплексів коренів і гіфів [Robertson, Robertson, 1985; Massicotte et al., 2003, 
2008; Vincenot et al., 2008]. Під час аналізу виявлено гіфи з доліпоровими пере
городками або простими перегородками з тільцями Вороніна, що вказує на на
явність базидіомікотових і аскомікотових грибів, відповідно. Проте для форму
вання переліку видів грибів, здатних утворювати арбутоїдну мікоризу, необхід
ні додаткові дослідження з використанням молекулярних методів.

3,6,5.1. Розвиток, структура і функції арбутоїдної мікоризи

Мікориза у представників родів Arbutus і Arctostaphylos. Лабораторні 
експерименти показали, що наявність мікоризи, а також вид мікоризного гриба 
може впливати на тип розгалуження кінчика кореня в рослинах Arbutus menziesii 
[Massicotte et al., 1993] і Arctostaphylos uva-ursi [Zak, 1976]. У рослини Arbutus 
menziesii гриб Pisoiithus arrhizus (Baskliomycota) індукує утворення бічних коре
нів, що проявляється у формуванні складних кореневих кластерів (фото 3.29), 
водночас гриб Piloderma fallax (Basidiomycota) спричиняє утворення лише кіль 
кох бічних коренів і жодних кореневих кластерів (фото 3.29). У рослин Arctosta
phylos uva-ursi, залежно від виду грибного компонента мікоризи, формується
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або проста коренева система з кількома нерозгалуженими відводами, або коре
нева система з кластерами бічних коренів. Для польових зразків коріння Arbutus 
тenziesii і Arbutus unedo теж характерні різні види галуження, ймовірно, через 
різноманітність видів грибів, які утворюють мікоризну асоціацію.

У рослинах родів Arbutus і Arctostaphylos мантія, залежно від виду іриба, 
може оути компактною, завтовшки в кілька шарів клітин або слабо організова
ною з небагатьма шарами клітин (фото 3.30). Мантія наявна на всіх етапах 
формування кореневого кластера. Ризоморфи, якшо вони с, простягаються від 
поверхні мантії в субстрат. Із мантії мікоризи Arbutus unedo виділено Azospiril- 
/нти-подібні бактерії, що трапляються всередині мантії та вздовж зовнішніх гі
фів [Filippi et al., 1995].

Формування сітки Гартіґа відбувається тільки навколо епідермальних клі
тин, унаслідок чого утворюється параепідермальна сітка Гартіга (фото 3.31). 
Гіфи сітки Гартіга можуть галузитись, проникати крізь стінки сусідніх клітин 
епідермісу, а згодом розвиватись як розгалужені внутрішньоклітинні гіфи. 
Утримання гіфів сітки Гартіга на епідермісі може бути наслідком опробковіння 
стінок зовнішнього шару клітин кори (фото 3.31). Внутрішньоклітинні гіфи 
часто займають більшу частину об’єму клітини епідермісу. Вони відокремлені 
від цитоплазми епідермальної клітини внаслідок утворення плазматичної 
мембрани, що походить від клітини-хазяїна та внутрішньофазного матриксу 
невідомого складу [Fusconi, Bonfante-Fasolo, 1984].

Колонізовані клітини епідермісу зберігають цитоплазму, а також органели. 
що притаманні живим рослинним клітинам. Внутрішня мантія, сітка Гартіга 
і внутрішньоклітинні гіфи містять велику кількість мітохондрій, ендоплазма
тичного ретикулуму і рибосом. Ці гіфи можуть також запасати глікоген і полі- 
фосфати [Ling-Lee et al., 1975]. У старих кореневих системах внутрішньоклі
тинні гіфи дегенерують.

Мікориза у рослин роду Pyrola. На сьогодні досліджена структура коре
невої системи рослин кількох видів роду Pyrola [Robertson. Robertson, 1985; 
Massicotte et al., 2008]. У деяких видів корені мало розгалужені, водночас інші 
мають багато бічних коренів і часто утворюють кластери.

Мікориза у представників роду Pyrola, вивчених на сьогодні, слабо орга
нізована. Вона містить тонку мантію, параепідермальну сітку Гартіга, зазви
чай, шириною в одну клітину, і внутрішньоклітинні гіфи, які можуть запов
нювати більшу частину об’єму клітини епідермісу (фото 3.32) [Massicotte et al., 
2908]. Внутрішньоклітинні пфи відокремлені від цитоплазми епідермальної 
клітини плазматичною мембраною і міжфазним матриксом, іширода якого не 
визначена. Гіфи мантії та сітки Гартна сильно розгалужені, їм властива наяв
ність численних перегородок.

Функції арбутоїдної мікоризи. Багато арбутоїдних рослин-хазяїв є важ
ливими компонентами екосистем і можуть сприяти збереженню рпноманіт 
пості численних мікоризних грибів. Хоча таксономічно вони належать лише до
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кількох родів, їхнє видове розмаїття заслуговує на увагу. Представники родів 
Arctostaphylos і Ругоіа  ш ироко розповсюджені у багатьох великих лісових еко
системах Північної півкулі, в тому числі, у соснових, зм іш аних і широколистя
них лісах та на дю нних горбах. Деякі арбутоїдні види (наприклад, A. uva-ursi) 
формують трав’яний покрив і забезпечую ть помітну біомасу в багатьох північ
них регіонах.

Зокрема, види Arctostaphylos alpina, A. uva-ursi ростуть у північній частині 
Північної Америки, А зії та Європи. Із них в Україні росте лиш е A  uva-ursi. Ви
ди Ругоіа поширені по всій території північної частини помірної зони і в арк
тичній зоні Європи, А зії та П івнічної А мерики. В Україні росте 5 видів Ругоіа 
на Прикарпатті, в Карпатах, на Поліссі, у Розточчі, Гірському Криму, Лісосте
пу. Із них грушанка мала (P. m inor) та груш анка круглолиста (P. rotundifolia) 
трапляються найчастіше. У Карпатах росте P. carpatica  [Holub. K risa, 1971].

Той факт, що деякі (хоча, ймовірно, не всі) арбутоїдні види асоційовані 
з мікоризними грибами, які також  м ож уть ф орм увати ектомікоризний симбіоз 
із іншими видами дерев, дає п ідстави ствердж увати  про великий потенціал 
для розвитку зв’язків м іж  грибами і рослинам и , перш  за все, для обміну по
живними речовинами. Крім того, арбутоїдні види рослин м ож уть також ви
конувати роль укриття для м ікоризних грибів після вирубки лісу. Деякі гриби 
є винятком із цієї ш ирокої специфічності щ одо партнера (наприклад, деякі 
види Leccinum, які можуть утворю вати асоц іац ії т ільки  з представниками 
Arbutus або Arctostaphylos) [M olina et al., 1992].

Припускають, що гриби, які вступають у симбіоз із мучницею залозистою 
(Arctostaphylos glandulosa), сприяють виживанню  та росту проростків дугласії 
(Pseudotsuga menziesii) у центральній частині узбережжя К аліфорнії (фото 3.33) 
[Horton et al., 1999]. Під час вирощ ування на ділянках, де розповсюджена 
A. glandulosa, однорічні сіянці дугласії формували зв ’язки з 17-ма видами гри
бів спільно з Arctostaphylos, що свідчить про ймовірну роль утворення грибних 
асоціацій у покращанні росту молодих рослин.

Крім того, в польових дослідженнях [Hagerm an et al., 2001] показано, що 
мучниця звичайна (Arctostaphylos uva-ursi), яка виросла через 3 роки після ви
рубки лісу в південних районах Британської Колумбії, мала 10 морфотипів (із 
17-ти) спільно з сіянцями дугласії на тих же ділянках. П одальш і дослідження 
цієї важливої мікоризної групи грибів дадуть можливість з ’ясувати масштаби 
екологічних зв’язків, а також вплив мікоризних грибів на збереж ення видового 
різноманіття, особливо після порушення стану екосистем.
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3.6.6. Монотропоїдна мікориза

Рослини, що формують монотропоїдну мікоризу, належать до родини 
Ericaceae, зокрема, підродини Monotropoideae. Структурні особливості мікори
зи цього типу відособлюють її від ерикоїдної та арбутоїдної мікориз [Peterson, 
2004]. Монотропоїдна мікориза, як і арбутоїдна, має деякі спільні риси з екто- 
мікоризою та ектендомікоризою. Монотропоїдній мікоризі властива наявність 
мантії, яка іноді дуже товста, і параепідермальної сітки Гартіга, тобто такої, що 
обмежується клітинами епідермісу. Цей тип мікоризи також характеризується 
унікальною особливістю, що полягає у вторгненні в епідермальні клітини ко
ротких гіфів, які походять від сітки Гартіга або внутрішньої мантії. Ці структу
ри, які називають шипами гриба, утворюються вздовж зовнішньої поверхневої 
стінки епідермальних клітин у представників роду Monotropa та в основі раді
альної стінки клітин епідермісу в безхлорофільних рослин Pterospora andro- 
medea і Sarcodes sanguinea, (представників монотипних родів, відповідно, пте- 
роспора (Pterospora) і саркодес (Sarcodes)) [Robertson, Robertson 1982]. Кліти
ни рослини-хазяїна реагують відкладанням додаткового матеріалу клітинної 
стінки навколо кожного шипа (рис. 3.31).

Рис. 3.31. А -  схематичне зображення основних особливостей монотропоїдної мікоризи в росли
нах Monotropa sp.: мантія (М), сітка Гартіґа (вказано наконечниками стрілок) і грибні 
шипи (вказано стрілками). Кожен шип формується із гіфа внутрішньої частини мантії, 
що проникає у клітину крізь зовнішню поверхневу стінку. Шипи оточені пальцеподібними 
виступами, утвореними з матеріалу клітинної стінки; Б -  схематичне зображення моно
тропоїдної мікоризи в рослинах роду Pterospora: мантія (М), сітка Гартіґа (вказано на
конечниками стрілок) і шипи гриба, оточені матеріалом клітинної стінки (вказано стріл
ками). У  представників цього роду гіф проникає в епідермальну клітину їздовж основи 
радіальної стінки [Peterson et al., 2004; Peterson, Massicotte et al., 2004]

Друга особливість монотропоїдної мікоризи та, що всі рослини, які форму
ють такого типу мікоризу, є безхлорофільними гетеротрофними (нездатними
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до фотосинтезу) видами. їх життєдіяльність залежить від симбіотичних зв’язків 
із грибами, які діють як зв’язувальні ланки між ними та сусідніми автотрофни
ми деревами і чагарниками для отримання сполук Карбону. Для цих гетеро
трофних рослин і їхніх асоціацій із грибами запропоновано термін мікогетеро- 
трофність як такий, що найкраще описує ці асоціації [Leake, 1994]. Інші до
слідники вважають ці рослини епіпаразитами, тому що вони опосередковано 
паразитують на навколишніх деревах.

Рослини, що беруть участь в утворенні монотропоїдної мікоризи. Як
вказувалося вище, рослини, що утворюють монотропоїдну мікоризу, належать 
до підродини Monotropoideae (родина Вересові). На сьогодні визнають десять 
родів рослин, здатних до формування цього типу мікоризи (Allotropa, Cheilothe- 
са, Hemitomes, Monotropa, Monotropastrum, Monotropsis, Pityopus, Pleuricospora, 
Pterospora, Sarcodes) [Leake, 1994,2005]. Усі роди (крім трьох) містять лише по 
одному виду рослин. Азійський рід Cheilotheca містить чотири види, а кожнен 
із родів Monotropa і Pleuricospora містить по два види рослин [Peterson, 2004]. 
Розповсюджені представники цієї групи, головним чином, у північній частині 
помірного поясу з найбільшою кількістю видів на заході Північної Америки. 
Більшість досліджень в аспекті мікоризних асоціацій проведена на представ
никах родів Monotropa, Sarcodes і Pterospora (фото 3.34).

Гриби, які беруть участь в утворенні монотропоїдної мікоризи. У дослі
дженнях, проведених упродовж останніх десятиріч, у тому числі зі застосуван
ням молекулярних підходів, ідентифіковано низку грибів, які утворюють асоціа
цію з представниками підродини Monotropoideae [Duddridge, Read, 1982; Castel
lano, Trappe, 1985; Bidartondo, Bruns, 2001, 2002; Min et al., 2012]. Установлено, 
що таксономічні групи досліджених рослин у межах підродини пов’язані з чле
нами п ’яти родин Базидіомікотових грибів, які, як відомо, формують ектомікоризу 
з численними видами дерев. Цікавою тенденцією є те, що кожен рід або вид 
рослин (якщо рід містить більше одного виду) дуже спеціалізований з точки 
зору асоціації з грибами-партнерами. Наприклад, Monotropa hypopitys формує 
монотропоїдну мікоризу тільки з видами грибів роду Tricholoma, водночас 
Monotropa uniflora утворює мікоризу з грибами Russula та іншими членами ро
дини Russulaceae [Bidartondo, Bruns, 2001; Young et al., 2002]. Рослини родів пі- 
тіопус (Pityopus) і алотропа (Allotropa) також ростуть тільки з видами грибів 
роду тріхолома (Tricholoma); представники родів гемітомес (Hemitomes) і моно- 
тропсіс (Monotropsis) -  тільки з грибами роду гіднелум (Hydnellum). Ця специфі
ка простежується незалежно від географічного розповсюдження рослин.

Види рослин Sarcodes sanguinea і Pterospora andromedea, що тісно пов’язані 
філогенетично, утворюють мікоризу з грибами роду різопогон (Rhizopogon), на
даючи їм перевагу перед іншими видами. Автори роботи [Bruns, Read, 2000] ви
ділили гриби роду Rhizopogon зі зрілих рослин 5. sanguinea і Р  andromedea та 
використали їх, а також низку інших ектомікоризних видів грибів для аналізу 
впливу на проростання обох цих видів рослин. Із усіх протестованих грибів

174



Гоиби та рослини

лише ізоляти роду Rhizopogon виявились ефективними у стимуляції процесів 
проростання насіння; причому ізоляти, що походили від будь-якого з цих видів 
рослин, стимулювали проростання обох видів. Без ізолятів грибів Rhizopogon 
насіння не проростало. Результати цього дослідження вказують на важливість 
наявності відповідного виду гриба для проростання насіння у цих мікогетеро- 
трофних видів рослин.

Розвиток і структура монотропоїдної м ікоризи. Найдетальніша інфор
мація щодо розвитку і структури монотропоїдної мікоризи отримана у процесі 
досліджень представників роду Monotropa. У рослин М. uniflora (під’ялинник 
одноквітковий) і М. hypopitys (під’ялинник звичайний) формуються кластери 
коренів, і кожен корінь вкривається грибними гіфами у вигляді добре розвине
ної мантії (фото 3.35).

Структуру мантії добре видно на фотографіях, отриманих за допомогою 
сканувальної електронної мікроскопії (фото 3.36, 3.37). Часто між зовнішніми 
гіфами та вздовж поверхні гіфів усередині мантії відкладаються великі криста
ли оксалату кальцію. Залежно від виду гриба-симбіонта, можуть бути наявні 
цистиди. Іноді є ризоморфи (фото 3.37), які у природних умовах простягаються 
від поверхні мікоризи М. hypopitys до коріння сусіднього дерева сосни [Dud- 
dridge. Read, 1982].

Мантія зазвичай багатошарова, з компактною внутрішньою частиною 
(фото 3.38). Розвивається параепідермальна сітка Гартіга, і гіфи, які походять 
від неї або від внутрішньої частини мантії, проникають у клітини епідермісу 
для формування відростків гіфів -  шипів гриба. Ці відростки, по одному 
в клітині епідермісу, розміщуються в матеріалі стінок і обгортаються плазма- 
лемою, синтезованою кл.гиною рослини (фото 3.38).

Формування плазматичної мембрани навколо грибних шипів збільшує 
площу поверхні мембрани, що може мати важливе значення для обміну по
живними речовинами. Мітохондрії та компоненти ендоплазматичного рети- 
кулуму, часто з підвищеною метаболічною активністю, завжди є в безпосеред
ній близькості від цих відростків у клітинній стінці. У рослин роду Monotropa 
відростки грибних гіфів формуються вздовж зовнішньої тангенціальної стін
ки клітин епідермісу. Розвиток цих структур відбувається в більшості клітин 
епідермісу. З часом кожен відросток зазнає змін, оскільки стінка клітини-ха- 
зяїна навколо нього руйнується; шип гриба врешті-решт деградує, і водночас 
у навколишній плазматичній мембрані відбувається формування мішкоподіб
ної структури. Вміст грибного шипа, ймовірно, переміщується в цю мембран
ну структуру.

У дослідженнях, проведених на рослинах Monotropa hypopitys, показано, 
що певні етапи в розвитку мікоризи корелюють зі стадіями розвитку рослин 
[Duddridge, Read, 1982]. Утворення мантії та сітки Гартіга і початкові етапи 
формування грибних шипів у клітинах епідермісу відбуваються до того, як па
гони рослини з’являються над землею. В цей час у гіфах сітки Гартіга та мантії 
запасається глікоген. З появою пагонів кількість грибних шипів різко зростає
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і з часом кількість відростків із деградованими кінчиками збільшується. Після 
дозрівання квіток і під час утворення насіння відбувається дегенерація гриб
них відростків гіфів сітки Гартіга та мантії.

Коріння Pterospora atidromedea також утворює коралоподібні кластери, 
і з кожного кореня формується кілька бічних (фото 3.39). Мантія охоплює го
ловний і бічні корені; на поверхні гіфів зовнішньої мантії наявні дрібні крис
тали. Мантія багатошарова, а сітка Гартіга параепідермальна (фото 3.40). Гіфи 
сітки Гартіга проникають у клітини епідермісу, переважно в напрямі основи 
радіальних стінок для формування шипів гриба.

Функції монотропоїдної мікоризи. Усі види рослин, які формують моно- 
тропоїдну мікоризу, нездатні до фотосинтезу і є мікогетеротрофними. Є багато 
доказів того, що ці спеціалізовані рослини розвинули механізм для отримання 
продуктів фотосинтезу через формування мікоризи з грибами, які, крім того, 
мають можливість взаємодіяти зі сусідніми здатними до фотосинтезу деревами 
або чагарниками.

З використанням радіоізотопного методу аналізу встановлено, що продук
ти фотосинтезу можуть переходити від дерев до рослин Monotropa hvpopitys 
[Bjorkman, I960], а сполуки Фосфору можуть переходити від дерев до рослин 
Sarcodes sanguinea [Vreeland et al., 1981]. Однак механізми транспорту пожив
них речовин від мікоризних грибів до клітин коріння монотропоїдних видів 
рослин залишаються нез’ясованими. Утворення шипів у стінках клітини і супут
ній розвиток плазматичної мембрани навколо вказаних відростків гіфів є не
прямим доказом того, що ця ділянка може бути місцем перенесення певних 
сполук від гриба до клітини епідермісу. Роль сітки Гартіга в передачі метаболі
тів нині не вивчена.

3.6.7. Мікориза рослин родини Орхідних (Orchidaceae)

Мікориза, яку утворюють рослини родини Орхідних, або Зозулинцевих 
(Orchidaceae) унікальна тим, що трапляється тільки в межах цієї родини, однієї 
з найбільших родин квіткових рослин. Хоча вона має деякі спільні характерис
тики з іншими типами мікоризи (наприклад, колонізація грибами клітин коре
ня), але відрізняється від них тим, що асоціації з грибами мають важливе зна
чення і для проростання насіння, і для росту проростків у природних умовах 
[Rasmussen, 1995,2002; Cameron et al., 2006].

Основна характерна риса мікоризи орхідей -  це формування комплексу 
клубочків гіфів (пелотонів) усередині клітин рослини-хазяїна (рис. 3.32). Отже, 
мікоризу орхідей можна розглядати як одну з ендомікориз. Хоча нерідко вважа
ють, що орхідеоїдна мікориза належить до мутуалістичних симбіозів, на ни
нішній день немає жодних доказів того, що гриб отримує вигоду від такого 
об’єднання. Зроблено припущення, що орхідеї, можливо, розвинули унікальні 
відносини з асоційованими з ними грибами, до яких входить паразитизм, у цьо
му випадку -  рослини на організмі гриба [Smith, Read, 2008].
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рис 3.32. Схематичне зображення коре
ня орхідеї із зазначенням ха
рактерних особливостей коло
нізації Орхідних мікоризними 
грибами. Гіфи заглиблюються 
у корінь крізь епідерміс (пока
зано наконечниками стрілок) 
і формують клубочки гіф (пе- 
лотони) у клітинах кори (пока
зано стрілками). Пелотони за
знають деградації з плином 
часу (показано подвійними на
конечниками стрілок) [Peter
son et al., 2004]

Рослини, я к і б еруть  участь
складається, за різними даними, з понад 450 (до 800) родів та зі 17 000-26 000 
видів рослин [Peterson, 2004; Jones, 2006]. Ця родина охоплює трав’яні або 
дерев’янисті рослини (ліани), часто з запашними, дуже декоративними квітка
ми дивної форми. Представники Орхідних поширені в усьому світі, ростуть пе
реважно у вологих тропічних лісах обох півкуль. Найбільша кількість видів 
росте у тропіках Америки та Південно-Східної Азії. Невелика кількість видів 
має оселища в помірній і арктичній зонах у рівнинних та гірських районах із 
підвищеною вологістю. В Україні -  це Полісся, Карпати і Крим. У степовій зоні 
вони розповсюджені лише у вологих місцях узбереж річок і морів [Сягровець 
та ін., 2007]. Серед Орхідних є рослини з різними життєвими формами: назем
ні, епіфітні, літофітні (рослини, які ростуть на скелях), а кілька видів Rhi- 
zanthella живуть повністю під землею до цвітіння [Dixon, 2003].

Більшість орхідей здатні до фотосинтезу, а понад 100 видів орхідей (наприк
лад, представники роду Gastrodia) залишаються безхлорофільними впродовж 
усього життєвого циклу і, отже, мікогетеротрофними [Leake, 2005]. Ж иттє
здатність цих рослин повністю залежить від грибів-партнерів, які постачають 
їм сполуки Карбону. Є ще орхідеї з третім, міксотрофним, типом живлення, 
згідно з яким здатні до фотосинтезу рослини доповнюють свій запас органіч
них речовин сполуками Карбону, які надходять від мікоризних грибів. У свою 
чергу, гриби отримують Карбон або розщепленням органічних речовин у грун
ті, або формуванням мікоризних зв’язків із автотрофними рослинами [Dear- 
naley, 2007; Roy et al., 2009].

Розмаїття квіткових форм (фото 3.41) і спеціалізовані механізми запилен
ня привертають значну увагу до родини Orchidaceae вчених і садівників. Ба
гато видів цих рослин мають важливе економічне значення. їх вирощують як 
Декоративні рослини у квітникарстві, а рід Vanilla (ваніль) - задля екстракту 
3 насіннєвих стручків, який використовують як ароматичну речовину в харчо- 
аій промисловості. Представники роду Gastrodia традиційно використовують
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у китайській медицині для лікування гіпертонії, мігрені, покращення крово
обігу [Dearnaley, 2007].

Значну кількість видів орхідей тепер розмножують насінням in vitro, забез
печуючи його джерелом простих вуглеводів під час проростання або за наяв
ності відповідних грибів із використанням середовища, що містить складні 
органічні сполуки. Це має важливе значення для вирощування видів або гібри
дів рослин з ефектними квітками у великих кількостях для квіткового ринку. 
Крім того, роблять спроби реінтродукції у природні місця оселищ саджанців 
видів, які перебувають під загрозою зникнення. Основна складність цього ме
тоду -  це втрата великої кількості саджанців після того, як їх переносять зі се
редовища культивування у відкритий грунт. Для подолання цієї проблеми про
водять інокуляцію проростків відповідними мікоризними грибами.

Гриби, які беруть участь в утворенні мікоризи з рослинами родини
Орхідних. Гриби можна досить легко виділити з коріння орхідей, і більшість 
ізолятів добре ростуть на різних середовищах культивування. Один із способів 
полягає у видаленні окремих пелотонів із колонізованих клітин кори кореня та 
переміщенні їх на стерильні середовища. Гіфи, що ростуть із цих ідіубочків. 
потім знову культивують. Цей метод дає змогу уникнути більшості забруднень, 
які можуть зумовлюватись іншими грибами, наявними на поверхні або у тка
нинах кореня. Значно важче ізолювати гриби з насіння, яке проростає, і прото
корму (недиференційованих клітин зародка). Однак є практика розміщення 
сітчастих пакетів, які містять насіння орхідей, у Грунт для заселення їх міко
ризними грибами [Rasmussen, 1995].

Більшість ранніх описів грибних ізолятів базувалася на морфологічних ха
рактеристиках колоній, вирощених на середовищі агару, в поєднанні зі струк
турними характеристиками гіфів [Currah et al., 1997]. Виходячи з цього, гриби, 
виділені з коріння Орхідних, об’єднали у групу Rhizoctonia-подібних грибів, 
багато з яких були здатні стимулювати проростання насіння різних видів орхі
дей [Rasmussen, 1995; Otero et al., 2002]. Після інтенсивного культивування ізо
лятів деякі з них утворювали статеві стадії (телеоморфи), і на сьогодні відомо, 
що є кілька анаморф із відповідними телеоморфами, які вступають у симбіоз із 
орхідеями [Rasmussen, 1995; Currah et al., 1997]. Нині виявлення грибів-симбі- 
онтів у мікоризі орхідей удосконалене за допомогою молекулярних методів.

Деякі анаморфи, що, як відомо, є патогенами різноманітних видів рослин, 
здатні утворювати симбіотичні асоціації з орхідеями, принаймні під час куль
тивування у стерильних умовах. Хоча систематика грибів, асоційованих з орхі
деями, все ще триває, установлено низку закономірностей у мікоризних асоці
аціях рослин із родини Орхідних. Наприклад, автотрофні види орхідей (ті, які 
містять хлорофіл у клітинах проростків і дорослих рослин) асоційовані з інши
ми видами грибів, ніж мікогетеротрофні види (ті, які залишаються безхлоро
фільними впродовж усього життєвого циклу).

Загалом, сучасні дані свідчать, що представники Orchidaceae формують 
мікоризу з широким спектром мікоризних грибів. Особливо це стосується тих.
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що належать до порядку Cantharellales із відділу Basidiomycota (Ceratorhiza, 
Ceratobasidium, Tulasnella й анаморфні форми із роду Epulorhiza), а також роду 
Sebacina й анаморфних форм із роду Rhizoctonia, хоча окремі види орхідей дуже 
специфічні у цьому аспекті [Zelmer et al., 1996; Currah et al.. 1997; Rasmussen 
2002; Taylor et al., 2002; Cannon, Kirk, 2007; Porras-Alfaro et al., 2007]. Деякі міко- 
гетеротрофні орхідеї асоціюються з різними групами зазвичай ектомікоризних 
грибів [Currah et al., 1997; Rasmussen, 2002; Taylor et al., 2002; Roy et al., 2009].

Багато з цих грибів-симбіонтів, зокрема із роду Ceratorhiza, продукують 
ферменти, такі як целюлази і поліфенолоксидази, що дає їм змогу розщеплювати 
органічні речовини грунту до простих вуглеводів [Zelmer et a l , 1996]. Останні 
можуть використовуватись обома партнерами під час симбіозу. За необхідності 
ці гриби потенційно можуть виживати як сапротрофи у грунті й бути життєздат
ним джерелом інокулюму для орхідей під час їхнього розвитку.

Мікогетеротрофні роди Орхідних, такі як Corallorhiza, однак, залежать 
від грибних симбіонтів для живлення і формування мікоризних асоціацій із 
представниками деяких родів Базидіомікотових грибів, які утворюють екто- 
мікоризу з деревними рослинами. Серед цих видів важливі представники ро
дів Thelephora і Tomentella. Як і у випадку рослин підродини Monotropoideae, 
мікогетеротрофні орхідеї здатні утворювати мікоризу з грибами, які пов'язані 
зі сусідніми деревами або чагарниками, і використовувати ці опосередковані 
грибними гіфами зв’язки між своїм корінням і корінням дерев, щоб отриму
вати продукти фотосинтезу, вироблені автотрофними рослинами. Такі зв’язки 
між орхідеями та деревами і (або) чагарниками за участю грибів добре відомі, 
і часто є індикативними щодо комплексу екологічних відносин, наявних між 
рослинами й іншими організмами у природі.

Екологічні взаємовідносини між орхідеями, що не містять хлорофі
лу, і мікоризними грибами. На сьогодні відомо, що понад 100 видів родини 
Orchidaceae повністю позбавлені хлорофілу [Leake 2005], і їхнє функціону
вання повністю залежить від грибів-симбіонтів. Відносини між безхлоро
фільними видами орхідей і мікоризними грибами досить складні. Усі види 
представники Орхідних є мікогетеротрофними під час проростання насіння 
і ранніх етапів формування проростків, а низці нездатних до фотосинтезу ви
дів цих рослин притаманна мікогетеротрофність упродовж усього життєвого 
циклу (фото 3.42).

Дослідники називають такі види орхідей “рослинами-шахраями” [Taylor, 
Bruns, 1999]. Відомо, що гриби, виділені з повністю мікогетеротрофних видів 
орхідей, можуть формувати ектомікоризу з деревами і чагарниками [Zelmer, 
Currah, 1995], проте останнім часом із використанням молекулярних під
ходів продемонстрований специфічний характер асоціації цих рослин із 
грибними симбіонтами. У західній частині США орхідеї виду Eburophyton 
austiniae взаємодіють тільки з ектомікоризними грибами, що належать до 
Thelephoraceae, a Corallorhiza maculata і С. mertensiana асоціюються тільки

179



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

з представниками Russulaceae [Taylor, Bruns, 1997]. Ці та інші мікогетеротроф- 
ні види орхідей, очевидно, взаємодіють не з Rhizoctonia-подібними грибами, 
які можуть забезпечувати їх простими вуглеводами, розщеплюючи складні 
органічні сполуки у грунті, а з ектомікоризними, які пов’язують їх із деревни
ми рослинами [Taylor, Bruns, 1999].

В одному з досліджень насіння Corallorhiza trifida вкладали в мішечки 
з нейлонової сітки і поміщали у фунті під дерева верби (Salix repens) або віль
хи (Alnus glutinosa)', насіння, що проростало, пов’язувалося тільки з грибами 
комплексу Thelephora-Tomentella (родина Thelephoraceae) [McKendrick et al., 
2000а]. В іншому дослідженні показано, що за участю грибних гіфів пророс
тки Corallorhiza trifida формують зв’язок із корінням берези (Betula pendula) 
і верби (Salix repens), але не з корінням сосни (Pinus sylvestris) [McKendrick 
et al., 2000b]. З використанням радіоізотопних методів показано, що через 
фибні гіфи відбувається передача Карбону від В. pendula і S. repens до орхідеї 
Corallorhiza trifida. Отже, цей вид орхідеї можна назвати “шахраєм”, оскільки 
за допомогою спільних грибних симбіонтів він використовує вуглеводи, синте
зовані в деревних рослинах.

Проростання насіння орхідей і утворення протокорму. У наукових дже
релах наявні результати багатьох досліджень впливу грибів-симбіонтів на про
цес проростання насіння орхідей [Peterson et al., 1998, 2004]. Як відомо, всі 
види рослин родини Орхідних утворюють численне, дуже дрібне (пилоподіб- 
не) насіння, яке може розповсюджуватися вітром (фото 3.43). Кожна насіни
на містить маленький недиференційований зародок, у якому немає апікальної 
меристеми кореня і пагона. Клітини зародка містять запаси ліпідів і білків, 
оскільки ендосперм відсутній.

Ці унікальні структурні характеристики зумовлюють необхідність засе
лення насіння відповідними видами грибів, які забезпечують надходження 
вуглеводів для подальшого розвитку зародка у структуру, що називається про
токормом (на рис. 3.33 зображено послідовність подій, які відбуваються під час 
перетворення насіння у протокорм).

Протокорм складається з паренхімних клітин, деякі з котрих згодом запо
чатковують утворення апікальної меристеми пагона. Перший адвентиціальний 
кореневий зачаток (примордій) ініціюється після того, як формується перший 
зачаток листка від апікальної меристеми пагона. Особливість паростків орхі
дей у тім, що нема первинної кореневої системи, тому всі корені, що утворю
ються, мають адвентиціальне походження. Оскільки протокорм і проросток, 
який розвивається, часто залишаються під землею понад один вегетаційний 
період, ця фаза життєвого циклу мікогетеротрофна.

Процес ранньої колонізації. Більшість інформації про колонізацію за
родків орхідей одержана під час експериментів in vitro, насамперед через 
труднощі в дослідженнях подальших ранніх стадій розвитку рослин у грунті. 
Останнім часом розміщення у грунті сіток із насінням орхідей для заселення
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їх грибними гіфами дало можливість отримати певну інформацію про природ
ні процеси інфікування TRasmussen, 1995]. Установлено що гіф сумісного виду 
гриба контактує з насінням і входить або крізь суспензорний кінець зародка 
(фото 3.44), або через епідермальні волоски (деякі автори вважають їх ризо
їдами), які розвиваються із зародка після набрякання та відщеплення насін 
нєвої оболонки. Після потрапляння всередину зародка гриб формує пелотони 
в зародкових клітинах (фото 3.44). Колонізується більшість клітин, за винятком 
тих, із яких розвивається апікальна меристема пагона (а в деяких видів і епі
дерміс). Пелотони відділяються від цитоплазми клітини-хазяїна навкологриб- 
ною мембраною (фото 3.44), що є видозміною плазматичної мембрани хазяїна. 
Деякі властивості цієї мембрани відрізняють її від периферичної плазматичної 
мембрани (зокрема, р іш а активність аденілатциклази) [Uetake, Ishizaka, 1996]. 
Навкологрибна мембрана відокремлена від клітинної стінки гіфів міжфазним 
матриксом, що забезпечує утворення апопластичного компартменту між сим
біонтами [Peterson et al., 1996].

Ис- 3.33. Схематичне зображення послідовності перетворення насіння у протокорм і проростки 
орхідей: А -  недиференційований зародок (*) у насінні орхідеї; Б -  колонізація ембріона 
грибними гіфами (показано наконечниками стрілок), формування пелотоніе (показано 
стрілками) і утворення ділянки апікальної меристеми пагона (*) під час розвитку прото
корму; В -  зріла стадія розвитку протокоому, на якій видно фоомування епідермальних 
волосків (показано наконечниками стрілок) і гіфи, які розповсюджуються в субстраті (по
казано подвійними стрілками), стрілкою вказані пелотони; Г  -  молодий проросток із лис
тям (показано стрілками) і першим адвентиціальним коренем (К) [Peterson et al,, 2004]

161



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

Входження гіфа гриба в клітини зародка та протокорму спричиняг збіль
шення ядра ^фото 3.44), що супроводжується кількома циклами синтезу ДНК 
і змінами цитоскелету клітини-хазяїна. Вважають, що повторна реплікація ДНК 
внаслідок ядерної гіпертрофії -  це одна з ранніх відповідей клітин орхідеї на 
наявність мікоризних грибів [Williamson, Hadley, 1969]. З утворенням пелотонів 
компоненти цитоскелету, комплекс мікротрубочок і актинових філаментів зни
кають, а нові елементи цитоскелету тісно асоціюються з грибним клубочком. 
Крім того, відбувається агрегація компонентів ендоплазматичного ретикулуму 
та мітохондрій навколо пелотона [Uetake, Peterson, 2000].

Грибні гіфи переходять із клітини в клітину, мабуть, завдяки виробництву 
гідролітичних ферментів, які розщеплюють локальні ділянки клітинної стінки. 
Гіфи, що проходять крізь стінки клітини-хазяїна, мають дуже малий діаметр 
порівняно з гіфами клубочків. Зародок збільшується в розмірах унаслідок клі
тинних поділів, збільшення кількості клітин та утворення протокорму. Після 
цього перші сформовані пелотони розкладаються з утворенням грудок зруй
нованих гіфів усередині клітин (фото 3.45). У цих клітинах знову з ’являються 
мікротрубочки й актинові філаменти. Відомо, що деградовані гіфи ізольовані 
від цитоплазми клітини-хазяїна компонентами стінки, які синтезує клітина. 
Водночас у міжфазному матриксі нагромаджуються целюлоза і пектини, ефек
тивно відмежовуючи клубки гіфів, які дегенерують, від цитоплазми [Peterson 
et al., 1996]. Це має важливе значення у захисті цитоплазми клітини-хазяїна 
від пошкодження під час лізису гіфів і робить можливим вторгнення у клітину 
більш ніж одного грибного гіфа. Клітини, які містять деградовані гіфи, часто 
повторно колонізуються.

Після утворення апікальної меристеми пагона формуються листки і зачатки 
кореня (примордії). Багато видів орхідей залишаються під землею впродовж 
більш ніж одного сезону, а в деяких випадках -  всієї вегетативної фази їх життє
вого циклу. Отже, вони залежать від своїх партнерів-грибів у постачанні вугле
водів для процесів росту. Згодом у хлорофіловмісних орхідей з ’являється назем
не листя, і вони набувають здатності синтезувати власні молекули вуглеводів. Із 
ростом коріння вглиб грунту його колонізують симбіотичні гриби, і в клітинах 
кори розвиваються пелотони. Вважають, що коріння колонізується заново гриб
ними пропагулами у фунті, а не грибом, який походить від протокорму [Peterson, 
Massicotte, 2004]. Таким чином коріння і протокорм можуть колонізувати різні 
види фибів, а корінь можуть інфікувати гіфи грибів більш ніж одного виду.

Із результатів досліджень колонізації клітин кореня орхідеї гіфами мікориз
них фибів відомо, що гіфи гриба можуть надходити безпосередньо крізь клі
тини епідермісу або через кореневі волоски. У коренях орхідей з екзодермою, 
що складається з малих і видовжених клітин, гіфи входять крізь малі клітини, 
офимуючи доступ до іншої частини кори. Це аналогічно тому, що відбуваєть
ся під час колонізації екзодерми кореня арбускулярно-мікоризними грибами. 
Повітряні корені епіфітних орхідей мають багатошаровий епідерміс що може 
колонізуватися різноманітними організмами [Zelmer, 2001] Ці корені також 
мають екзодерму, що складається з малих і видовжених клітин і, як у випадку,
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зазначеному вище, гіфи мікоризних грибів досягають кори, проходячи крізь 
малі клітини. Пелотони формуються у клітинах, деградують та ізолюються від 
цитоплазми, після чого клітини кори можуть бути знову окуповані грибом.

Наземні види орхідей можуть розвивати різні підземні органи, включаючи 
корені, кореневі бульби і кореневища. У< ці структури можуть бути асоційо
вані з мікоризними грибами, але високий рівень колонізації зазвичай виявля
ється в корінні. Зібрані в полі корені білого забарвлення, як правило, заповнені 
крохмалем, а рівень їх колонізації мікоризними грибами часто низький. Ста
ре коріння, яке має темне забарвлення через накопичення фенольних сполук 
у клітинах епідермісу, зазвичай сильно колонізоване мікоризними грибами.

В п л и в  м іко р и з н и х  гр и б ів  на метаболізм  і ф ун кц іо н ува н н я  кл іти н  о р х і
дей. В експериментах із використанням кількох видів орхідей показано, що 
утворення протокорму відбувається після формування першого клубочка гіфів. 
Дослідження з радіоактивними мітками свідчать, що через грибні гіфи в кліти
ни протокорму під час росту передаються сполуки Карбону і Фосфору. Трега
лоза -  притаманний клітинам грибів дисахарид -  також переміщується до про
токорму, де метаболізується до інших вуглеводів, у тому числі сахарози. Ріст 
протокорму після інвазії гриба відбувається, головним чином, за рахунок вико
ристання цього дисахариду [Liu et al., 2006: Smith, Read, 2008]. Щодо Нітрогену, 
то в наукових джерелах нема прямих доказів того, що грибні гіфи транспорту
ють сполуки цього елемента із грунту в протокорм, який розвивається.

В умовах in vitro форма і концентрація Нітрогену, який постачається для 
проростання насіння і росту протокорму, може значно впливати на симбіотичні 
відносини. У деяких випадках, особливо за високого рівня цього елемента, клі
тини гриба проліферують, паразитуючи на протокормі, в результаті чого про
токорм може загинути [Beyrle et al., 1995].

Механізми перенесення простих вуглеводів і мінеральних речовин від 
гриба до клітин орхідей детально не досліджені. Оскільки пелотони оточені 
мембранними структурами, перенесення поживних речовин може відбуватися 
крізь цю мембрану в період функціонування гіфів аж до їх лізису і подальшого 
перетравлення у клітині рослини-хазяїна. Альтернативно, поживні речовини, 
накопичені в гіфах гриба, можуть вивільнятися в клітині хазяїна після деграда
ції та лізису пелотонів, а згодом використовуватись у клітинах рослини.

Незважаючи на наявність типових для родини Орхідних мікоризних струк
тур у корінні наземних і епіфітних орхідей, лише в небагатьох дослідженнях 
розглянуто функціональне значення мікоризних грибів у проростках і зрілих 
хлорофіловмісних рослинах. Щодо необхідності мікоризних грибів для цих 
рослин, то на сьогодні немає узгодженої думки. Проте морфологічна будова 
кореневої системи хлорофіловмісних наземних орхідей наводить на думку про 
залежність цих рослин від грибів для поглинання поживних речовин. Корені, 
як правило, м’ясисті, нерозгалужені та нечисленні (фото 3.46). Усі ці ознаки 
притаманні рослинам, які значно залежать віл мікоризних грибів [Bavlis. 1975].
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У процесі експериментальних досліджень показано, що проростки Goodie- 
ra repens більше, ніж старші рослини, залежать від постачання простих вугле
водів мікоризними грибами [Alexander. Hadley. 1985]. Автори також показали, 
що молекули моносахаридів не передаються в и  рослини до гриба. У тих самих 
видів орхідей радіоактивний фосфат транспортується через грибний міцелій до 
клітин дорослих рослин, а за низьких концентрацій фосфату виявляється поси
лення росту рослин порівняно з рослинами, у яких грибний міцелій був зруйно
ваний через обробку фунгіцидом [Alexander et al., 1984]. Крім функціонального 
значення мікоризи д ія  рослин родини Орхідних, потребують з'ясування й інші 
аспекти, такі як ступінь розвитку позакореневого міцелію та його взаємодія 
з біотичними й абіотичними компонентами грунту тощо.

3.6.8. Ектендомікориза

Ектендомікориза -  це симбіотична асоціація, що утворюється між кіль
кома видами аскомікотових грибів і представниками хвойних рослин із родів 
Pirns (сосна) і Larix (модрина) [Yu et al., 2001]. Це один із маловивчених типів 
мікоризи, хоча ідентифікована вона ще в першій половині XX ст. Під час до
слідження ектомікоризних асоціацій Еліас Мелін помітив, що в деяких зразках 
гіфи грибів вростали в клітини кори кореня. Для визначення мікоризи цього 
типу він запровадив назву “ектендотрофна , тобто така, що має ознаки екто- 
і ендомікориз [Меііп, 1923]. Справді, за структурою ектендомікориза дуже на
гадує ектомікоризу (їй притаманне формування мантії та сітки Гартіга), але 
відрізняється від ектомікоризи тим, що після формування сітки Гартіга в епі
дермальних і корових клітинах розвиваються внутрішньоклітинні гіфи. Ектен- 
домікоризні асоціації часто трапляються в розсадниках хвойних порід. Показа
но, що ектендомікоризні гриби домінують у фунті старих лісових розсадників 
і часто є біологічним бар’єром для процесу адаптації ектомікоризних інокулю- 
мів, оскільки пригнічують їхній розвиток [Redlak et al., 2001].

Види рослин, які беруть участь у ф ормуванні ектендомікоризи. За точ
ним визначенням, рослини тільки з двох родів хвойних рослин (Pinus і Larix), 
що належать до родини Ріпасеае (Соснові), формують справжню ектендоміко- 
ризу (фото 3.47) [Yu et al., 2001; Peterson et al., 2004]. Повідомлення про утво
рення цієї категорії мікоризи представниками інших родів базуються, головним 
чином, на аналізі зібраних у польових умовах зразків, які насправді можуть 
бути зразками старої ектомікоризи. Хоча формування ектендомікоризи на ни
нішній день обмежується двома родами хвойних, вона значно поширена тому, 
що нині налічують майже 100 видів сосни і 10—12 видів модрини. Однак лише 
у невеликої кількості видів з обох родів детально вивчені закономірності утво
рення ектендомікоризи в польових і лабораторних умовах.

Гриби, які беруть участь у формуванні ектендомікоризи. Раніше всі гои- 
би, здаті до формування ектендомікоризи, залучали до однієї ірупи (Е-штам)
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тому, шо їхні статеві стадії були невідомі, а для характеристики ізолятів ви
користовували тільки загальні морфологічні характеристики гіфів і хламідо- 
спори (фото 3.48) [Laiho, Mikola, 1964; Mikola. 1965; Wilcox et al.. 1983].

З відкриттям статевої стадії та за допомогою молекулярних методів уста
новлено, що в ектендомікоризних асоціаціях бере участь обмежене число аско- 
мікотових грибів. Це, головним чином, представники двох видів роду Wilcoxina 
(Pezizales): Wilcoxina mikolae ( W. mikolae var. mikolae (фото 3.49), W. mikolae var. 
lelraspora) і Wilcoxina rehm ii [Egger, 1991, 19961. Інший представник Pezizales, 
Sphaerosporella brannea, формує ектендомікоризу із Pinus contorta. Представ
ники двох родів у Leotiales (Cadophora finlandica і Chloridium paucisporum ) фор
мують симбіотичні асоціації, які нагадують ектендомікоризу [Yu et al., 2001].

Цікава особливість деяких із цих грибів полягає в тому, що вони здатні утво
рювати типову ектомікоризу з низкою видів хвойних і покритонасінних рос
лин [Scales, Peterson, 1991]. Тому, хоча лише кілька видів фибів беруть участь 
у формуванні ектендомікоризи, багато видів дерев можуть потенційно формува
ти з ними ектомікоризу [Yu et al., 2001].

С труктурн і особливост і ектендом ікоризи. У різних видів сосни (Pinus) 
ектендомікоризи і гриби спричиняють типове дихотомічне розгалуження ко
ротких коренів (такий ефект спостерігають і під час формування ектомікори- 
зи), а часто -  розвиток кластерів дихотомічно розгалужених коротких коренів 
(фото 3.50).

У низці робіт детально вивчено структуру ектендомікоризи [Wilcox, 1971; 
Scales, Peterson, 1991; Ursic, Peterson. 1997; Yu et al., 2001; Stetani et al 2010], 
зокрема, асоціацію грибів роду Wilcoxina з рослинами Pinus banksiana, виро
щених у лабораторних умовах [Scales, Peterson, 1991]. Показано, що особли
вості ектендомікоризи -  це колонізація коротких коренів, розвиток тонкої ман
тії, сітки Гартіга і вну грішньоклітинних гіфів (рис. 3.34).

Тонка мантія може бути непомітною, коли коріння розглядають під малим 
збільшенням, але під великим збільшенням видно особливості будови мантії та 
галуження гіфів На ранніх стадіях формування мантії гіфи можуть оточувати 
кореневі волоски аоо вбудовуватись у слиз на поверхні кореня (фото 3.51). По
закореневих гіфів зазвичай небагато. У розрізі мантія має вигляд тонкого шару 
гіфів, частково розміщених у слизі.

Сітка Гартіга розвивається як однорядний шар між епідермальними і коро
вими клітинами (фото 3.52). Часто і іфи сітки Гартіга займають більшу частину 
об’єму кори.

Внутрішньоклітинні гіфи утворюють комплекси в епідермальних і коро
вих клітинах, які залишаються незмінними навіть під час механічного впливу. 
Характер розгалуження комплексу гіфів добре видно під час аналізу матеріалу 
чі допомогою сканувальної електронної мікроскопії (фото 3.53). Ядра клітини- 
хазяїна зазвичай оточені комплексом гіфів. Внутрішньоклітинні гіфи відокрем
лені від цитоплазми клітини-хазяїна плазматичною мембраною, сформованою 
хазяїном; ці гіфи та гіфи сітки Гартіга мають численні мітохондрїі і фото 3.53)

18 5



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

та дрібні вакуолі п  відкладеннями запасного матеріалу, можливо, пол'фосфа
тів- Розгалужені гіфи сітки Гартіга та внутрішньоклітинні гіфи часто містять 
тільця Вороніна, характерні для аскомікотових грибів. Хоча позакореневі гіфи 
також розвиваються, ступінь їхнього розповсюдження у грунті не досліджений 
і немає експериментальних доказів того, що вони беруть участь у транспорті 
поживних речовин до коріння.

Рис. 3.34. Схематичне зображення ектендомікоризи. А -  поздовжній розріз кореневого кінчика: 
апікальна меристема (*), сітка Гартіґа (показано стрілками) і внутрішньоклітинні гіфи 
(показано наконечниками стрілок); Б -  поперечний розріз кореня: тонка мантія (М), гіфи 
сітки Гартіґа (показано стрілками), внутрішньоклітинні гіфи (показано наконечниками 
стрілок). Ядро клітини кори (Я) оточене внутрішньоклітинними гіфами; в  -  взаємозв язок 
між гіфами сітки Гартіґа (показано стрілками), внутрішньоклітинні гіфи (показано нако
нечниками стрілок) [Peterson, Massicotte, 2004]

Ф ункц ії ектендом ікоризи. Нині мало відомо щодо внеску сітки Гартіга 
і внутрішньоклітинних гіфів гриба у  функціонування ектендомікоризи [Kuga- 
Uetake et al., 2004]. Результати деяких досліджень свідчать, що рослини, які фор
мують ектендомікоризу, отримують користь від цієї асоціації [Yu et al., 2001]. Зо
крема, це стосується паростків Pinus і Larix, які ростуть у порушених оселищах. 
Відомо, що гриби, які формують ектендомікоризу, здатні руйнувати складні вуг
леводи, і, можливо, утворені за їхньою участю моносахариди переносяться до 
молодих саджанців, перш ніж у них розвивається здатність до ефективного фо
тосинтезу [Egger, 1986; Caldwell et al., 2000]. Гриби Wilcoxina mikolae і W. rehmii 
здатні синтезувати сидерофор ферикроцин [Prabhu et al.. 1996]. Тому у шахтних 
відвалах з високими концентраціями Феруму ектендомікориза. яку формують 
гриби Wilcoxina, може захистити рослини від токсичного впливу цього елемен
та. Висока частота утворення ектендомікоризи у представників Pinus і Larix 
у розсадниках може бути пов’язана зі способами агротехніки.

В одному із досліджень виявлено кореляцію між частотою формування ек
тендомікоризи та розвитком симптомів кореневої гнилизни на саджанцях Pinus 
strobus, у зв язку з чим припускають, що ектендомікориза може свідчити про 
погіршення життєздатності проростків [Ursic et al„ 1997]. Огляд міських дерев 
білої (Рісеа ціиисаі і блакитної, або колорадської (Рісеа pungens) ялин показав 
високу частоту виявлення коренів з ектендомікоризою, зокрема, на молодих



деревах [Danielson, Pruden, 1989]. Види грибів, які беруть у них участь, вияви
лися стійкими до сухих, помірно-лужних грунтів у міських умовах. Однак бага
то проблем щодо структури та екологічної ролі ектендомікоризи ще належить 
дослідити. Гриби роду Wilcoxina, ймовірно, здатні утворювати ектомікоризу 
з численними рослинами-живителями і мають потенціальну можливість фор
мувати мережу між різними видами дерев [Peterson et al., 1996].

3 . 7 .  ЛИШ АЙНИКОВИЙ СИМБІОЗ

Понад 20% усіх відомих видів грибів є ліхенізованими і функціонують 
в облігатних мутуалістичних асоціаціях із фотоавтотрофними зеленими водо
ростями (Chlorophyta), синьозеленими водоростями, Cyanophyta, або Суапорго- 
caryota (сучасна назва -  ціанобактерії, Cyanobacteria), або обома типами цих 
здатних до фотосинтезу організмів. У небагатьох випадках асоціації з грибами 
можуть формувати жовто-зелені (Xanthophyceae) або бурі (Phaeophyceae: Petro- 
derma maculiforme) водорості [Окснер, 1974; Peters, Мое, 2001; Sanders et al., 
2004]. Унаслідок такого симбіозу утворюються лишайники -  особливі комплек
сні організми, унікальні в багатьох аспектах (фото 3.54). У сучасній науковій 
літературі такий тип симбіозу називають лишайниковим симбіозом [Hawksworth, 
Hill, 1984; Lawrey, 1984; Ahmadjian, 1993; Nash, 1996].

Структура та фізіологічні особливості лишайників, а також їх екологічне 
значення нині викликають значне зацікавлення. Як відомо, комплексний орга
нізм, який виникає на основі об’єднання двох (або більше) різних у система
тичному аспекті партнерів, набуває характерних морфологічних і функціональ
них ознак. У зв’язку зі встановленням збалансованого та взаємно пристосова
ного обміну речовин такий організм здатний функціонувати лише за умови 
довгострокових симбіотичних відносин. Але відомо, що через певний час 
у багатьох лишайників цей зв’язок руйнується, і тоді компонентам симбіозу 
необхідно відновити свої відносини у складі функціонально активної асоціації. 
Це зумовлює науковий інтерес до механізмів, які лежать в основі лишайнико
вого симбіозу, структурної організації та розмноження цих організмів, склад
них у морфологічному та функціональному аспектах. Лишайники надзвичайно 
розповсюджені та можуть домінувати у певних біомах, таких як арктична тун
дра і напівпосушливі регіони пустелі. За оцінками, лишайники домінують 
у 6-8% наземних екосистем [Honegger, 1991; Haas, Purvis 2006]. Через свій 
унікальний симбіоз лишайники здатні рости в таких умовах, у яких не можуть 
функціонувати інші істоти (фото 3.55) [Ahmadjian, 1993; Paracer, Ahmadjian, 
2000; Adams, 2000; Sancho, Pintado, 2004; Sancho et al., 2010].

Організми-партнери у складі лишайників та їхні взаємовідносини. За різ
ними оцінками, кількість видів лишайників становить від 13 500 до 26 000, 
причому майже половина з них функціонує у тропіках. Однак таксономічна 
класифікація цих організмів часто спричиняє труднощі. Оскільки лишайники 
являють собою комплексні організми, у складі яких виявляється принаймні
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два систематично віддалені вили, це часто призводить до ускладнень 
класифікації. За сучасною класифікацією (починаючи з 1983 p.j назва ' ***** 
ника формується на основі грибного компонента, тому в науковій лі 
організми ще називають ліхенізованими грибами [Lawrey, 1984: Hawks*  ̂
Hill, 1984]. У більшості лишайників (понад 99%) грибний компонент, яки̂  
зивають мікобіонтом, abo грибом-симбюнтом, є представником відділу д 
mycota. У цих грибів перехід до ліхенізованого стану вважають древнім в ' 
люційному аспекті [Lutzoni et al., 2001]. Інші ліхенізовані гриби належать  ̂
відділу Basidiomycota і, ймовірно, лишайникова асоціація за їхньою участю* 
процесі еволюції виникла значно пізніше [Kranner, Lutzoni, 1999; МопсаЦ  
аі., 2000]. Загалом, майже 21% всіх грибів здатні функціонувати як мікобіонти 
[Honegger, 1991]. Таким чином, ліхенізовані гриби утворюють найбільшу тру 
пу серед грибів-мутуалістів. На сьогодні ідентифіковано 525 родів мікобіонтів 
представники яких беруть участь у формуванні лишайників, кількість яких, за 
останніми оцінками, налічує майже 18 500 видів [Hawksworth, 1991; Zoll« 
Lutzoni, 2003; Feuerer, Hawksworth, 2007; Kirk et al., 2008].

Здатний до фотосинтезу партнер (фотобіонт) може належати до різних за 
рівнем організації груп організмів. Це може бути представник зелених водорос
тей (Chlorophyta) і представник ціанобактерій (у цьому випадку його називають 
ціанобіонт) [Honegger, 1992; Кондратюк, Мартиненко, 2006]. Однак деякі ли
шайники містять представника і зелених водоростей, і ціанопрокаріот, що являє 
собою симбіоз трьох організмів. Відомо лише 40 родів здатних до фотосинтезу 
організмів, представники яких беруть участь як партнери-фотобіонти у форму
ванні лишайників: 25 родів водоростей і 15 родів ціанобактерій [Kirk et al., 2008]. 
Однак таксономічне положення деяких із них сумнівне [Hawksworth et al., 1995; 
Friedl, Budel, 1996]. Приблизно у 98% лишайників видова приналежність фото- 
біонтів невідома [Honegger, 2001].

Єдиним відомим на сьогодні грибом, здатним формувати лишайниковім 
симбіоз із бурими водоростями (Phaeophyceae), є Verrucaria tavaresiae (відділ 
Ascomycota) який росте у приливній морській зоні [Моє, 1997; Sanders et al.. 
2004]. Фотобіонт, виділений із симбіотичної слані, ідентифікований як Petrodemid 

maculiforme [Wynne, 1969; Peters, Мое, 2001].
Майже всі ліхенізовані гриби високоспеціалізовані в екологічному аспек

ті -  вони є лише у складі лишайників і дуже рідко у стані вільного існування 
Деякі можна культивувати в лабораторних умовах, але ростуть вони Д У *е п° 
вільно. У них немає ферментів, необхідних для розщеплення органічних по 
лімерів, тому ці гриби, по суті, змушені жити в симбіозі.

Із партнерів ліхенізованих грибів найпоширеніші зелені одноклітинні во 
дорості роду требуксія (Trebouxia) (Фото 3.56), які, як вважають, є фотобюЮ3’ 
ми майже половини всіх відомих лишайникових асоціацій [Ahmadjian, 19 
Вони виявлені у складі більшості лишайників, які ростуть у помірному по*с,т 
холодних регіонах. Представники роду Trebouxia також характеризуються® 
соким рівнем екологічної спеціалізації та вкрай рідко трапляються у приР1®

Ш



Гоиби та рослини

у вільному стані. Однак у країнах Середземномор’я і тропічних регіонах у скла
ді лишайників часто виявляють представників менш екологічно спеціалізованих 
зелених водоростей роду трентеполія (Trent epohlia). які у природному середови
щі можуть рости самостійно.

Майже 10% лишайників містять синьозелені водорості (ціанобактерії) як 
основного або єдиного партнера, здатного до фотосинтезу. Найбільш пошире
ний рід ціанобактерій в лишайниковому симбіозі -  це Nostoc [Rikkinen, 2002]. 
Такі асоціації можуть бути двокомпонентними (наприклад, ціанолишайник 
Protopannaria pezizoides) або трикомпонентними, тобто містити і ціанобактерії, 
і зелені водорості. Зокрема, до трикомпонентних лишайників належать пред
ставники Pseudocyphellaria, Sticta, Peltigera, причому ціанобактерії в цих асоці
аціях є домінуючим фотобіонтом [Henskens et al., 2012]. Однак деякі трикомпо
нентні лишайники, наприклад лобарія (Lobaria), яким притаманна наявність 
зелених водоростей як основного фотобіонта, можуть також містити ціанобак
терії в особливих цефалодіях -  зовнішніх, подібних до наростів, або внутрішніх 
сланевих утворах [Honegger, 1991]. Термін цефалоподії запропонував швед
ський ліхенолог Е. Архаріус. Ці утвори наявні майже у 3-4% лишайників. За
галом, роль ціанобактерій у лишайникових асоціаціях, імовірно, полягає у за
безпеченні лишайників не лише продуктами фотосинтезу, але й Нітрогеном за
вдяки нітрогенофіксувальній активності, притаманній цим мікроорганізмам.

До розповсюджених нітрогенфіксувальних лишайників належать СоІІе- 
ma spp. і Peltula spp., до складу яких входять представники роду Nostoc, і Нер- 
ріа spp., які містять ціанобактерії роду Scytonema [Belnap, 2002].

Досить рідкісним є поєднання ліхенізованих грибів із відділу Basidiomycota 
і синьозелених водоростей як фотобіонта [Lawrey et al., 2009]. До таких лишай
ників належать представники роду диктіонема (Dictyonema), які тісніше, ніж 
більшість інших лишайників, пов’язані з грибами. До складу цієї таксономічної 
групи входять різноманітні за формою лишайники, у тому числі листкуваті, кір
кові та волокнисті, які ростуть на різних субстратах: фунті, скелястих поверх
нях [Larcher, Vareschij, 1988], мохах [Coppins, James, 1979], гнилій деревині 
[Plitt, 1921] і навіть на листі дерев [Lawrey et al., 2009]. Розповсюджені вони, 
головним чином, у тропіках і субтропіках, трапляються й високо в горах (на ви
соті 4 300 м н.р.м. в Андах) [Larcher, Vareschij, 1988].

Той факт, що лишайники можуть утворюватися за участю більш ніж одного 
виду фибів (Ascomycota або Basidiomycota) і більш ніж одного виду здатних до 
фотосинтезу організмів із різних відділів водоростей, дає підстави припускати, 
Що цей тип симбіозу розвивався у різних екологічних обставинах. Проте оскіль
ки лишайники є комплексним організмом, їх еволюційний розвиток практично 
неможливо простежити. Вважають, що справжній лишайниковий симбіоз роз
винувся приблизно 400 мільйонів років тому, в період, коли сформувався відділ 
грибів Ascomycota [Taylor et al., 1995]. Проте знайдено подібні до лишайника 
викопні рештки у вигляді грибних гіфів, тісно пов’язаних із кокоїдними синьо- 
зеленими водоростями, в морських фосфоритах формації Доушаньтуо (віком
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551-635 мільйонів років) у Південному Китаю [Yuan et al., 2005]. Отже '  
мітивні лишайникові асоціації могли функціонувати ще близько 600 и*; П?н' 
нів років тому. Імовірно, такий симбіоз утворився завдяки переходу прел,. Н°‘ 
ників окремих груп грибів від гетеротрофного способу живлення до викор^ 
тання продуктів асиміляції автотрофної водорості.

Щодо взаємовідносин між ліхенізованими грибами та партнерами-ф^ 
біонтами нині немає узгодженої думки. У більшості сучасних досліджень Ли 
тайникову асоціацію розглядають як мутуалістичний симбіоз. Однак у нИад 
наукових джерел вказується, що відносини між грибом і водорістю базуюТЬС)і 
на коменсалізмі або паразитизмі, особливо сильному з боку гриба, який, кр1м 
ТОГО, може ЖИВИТИСЯ сапротрофно, використовуючи відмерлі КЛІТИНИ водо
рості [Окснер, 1974; Honegger, 1991; Ahmadjian, 1993]. Інші автори вважають 
що, оскільки лишайникові асоціації виникли від паразитарних, мікоризних 
або сапротрофних грибів, то ні мутуалізм, ні паразитизм не слід розглядати як 
остаточну або єдину форму еволюційного розвитку цих організмів-симбіонтів 
[Gargas et al., 1995].

Розповсюдження лишайників. Ліхенізовані гриби виявляються в широко
му діапазоні середовищ існування: від арктичних до тропічних регіонів, від рів

нин до найвищих гір, від водних до посушливих умов [Muller, 2001]. Сформова
ні за їхньою участю лишайники знаходять на поверхні або всередині скель, на 
ґрунті, на стовбурах дерев і чагарників, на поверхні листя, на панцирах тварин, 
а також на будь-яких стаціонарних, непорушених техногенних поверхнях, таких 
як дерево, шкіра, кістяні вироби, скло, метал, бетон, будівельний розчин, цегла, 
гума та пластик [Brightman, Seaward, 1977; Lisicka, 2008; Seaward, 2008].

Більшість лишайників є наземними, але деякі види цих симбіотичних ор- 
гінізмів живуть у прісноводних водоймах, а інші -  в морських літоральних 
зонах [Nash, 1996]. Лишайники здатні виживати в екстремальних умовах на
вколишнього середовища, вони можуть адаптуватися до граничних темпера
тур, посухи, затоплення, засолення, високих концентрацій речовин, що за
бруднюють повітря, і бідних на поживні речовини нітрифікованих середовиш 
[Rychert, Skujins, 1974; Rychert, 1978; Nash, 2008]. У зв’язку з цим лишайники 
є піонерними колонізаторами наземних середовищ існування. Крім того, клі
тини грибів і водоростей талому лишайників здатні витримувати перебуван
ня в космосі [Sancho et al., 2007]. Успішне виживання лишайників в екстре
мальних умовах певною мірою можна пояснити взаємодією між партнерами 
симбіотичної асоціації [Backor, Fahselt, 2008].

Зовнішній вигляд, морф ологічні типи  та е ко л о г іч н і групи  лиш айників-

Лишайники надзвичайно різноманітні за своїм зовнішнім виглядом. їхні тало- 

ми бувають різної форми, розміру, будови, консистенції та забарвлення [Smith. 

1929; Федоров, 1990]. У визначенні форми лишайників провідну роль здебіль
шого відіграє грибний компонент (за винятком слизистих лишайників). Забарв

лення слані змінюється від оранжевого, жовтого, червоного, зеленого до сірог®
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коричневого та чорного кольорів. Тому скрізь, де поширені лишайники, вони 
часто надають яскравих тонів середовищу свого проживання. Колір лишайників 
зумовлюється масовим накопиченням різноманітних вторинних сполук, прита
манних цим симбіотичним організмам. Пігменти лишайників зазвичай відкла
даються в оболонках грибних гіфів, рідше у протоплазмі. Іноді колір слані за
лежить від забарвлення лишайникових кислот, які відкладаються у формі крис
талів на поверхні гіфів [Molnar, Farkas, 2010]. Пігменти й інші вторинні мета
боліти лишайників можуть вибірково поглинати й відбивати промені певного 
спектрального діапазону, регулюючи рівень надходження світла до фотобіонта 
[Rundel. 1978, Galloway, 1993; Solhaug, Gauslaa, 1996]. Крім того, у приполярних 
районах темнозабарвлені лишайники швидше нагріваються, сніг та іній на їхній 
поверхні тане, забезпечуючи талом водою.

Розміри талому -  від часток міліметра до великих розлогих сплетінь, які 
звисають більш ніж на 2 м із гілок дерев. Лишайникам притаманні різні форми, 
починаючи від майже випадкової асоціації грибів і здатних до фотосинтезу 
клітин у деяких пустельних кіркових структурах -  до високодиференційова- 
них структур із чіткою зональністю [Rychert, Skujins, 1974; Nash, 1996]. Під 
час проростання аскоспор можуть утворюватися типові грибні колонії на зви
чайних середовищах культивування, але для запуску морфогенетичних змін, 
які призводять до утворення різних форм лишайникового талому, потрібна 
наявність відповідного фотобіонта [Deacon, 2006].

Першу сучасну класифікацію морфологічних типів лишайників розробив 
Й. Пельт [Poelt, 1958], на ній базується класифікація А. М. Окснера [Окснер. 
1974]. Зазвичай за зовнішньою будовою талому лишайники об’єднують у чоти
ри категорії (фото 3.57):

■ кіркові (накипні) лишайники -  найпростіші за структурою лишайники, 
які утворюють кірку на поверхні каміння, грунту або дерев;

■ листкуваті (фоліозні) лишайники, які мають плоску, листкоподібну 
структуру;

■ лускаті (сквамульозні) лишайники -  покриті дрібними лусочками ли
шайники, які утворюють малі, лускоподібні пластинки. Вони займають 
проміжне положення між кірковими і листкуватими;

■ кущисті (фруктикозні) лишайники -  прямостійні або повислої форми, 
з найбільш розвиненим типом талому.

Кожна з цих основних груп також неоднорідна і може поділятися на дріб
ніші категорії. Крім того, деякі автори виділяють ще волокнисті, порошкопо
дібні (лепрозні) та слизисті лишайники (фото 3.57) [Bajpai et al. 2010; Otalora 
et al., 2010]. Слизисті відрізняються від інших лишайників тим, що побудовані, 
головним чином, із клітин водоростей, а вміст клітин гриба незначний. Геле- 
подібний вигляд цих лишайників зумовлюється наявністю слизу на оболонці 
клітин синьозелених водоростей.

Талом накипних, або кіркових, лишайників у своїй типовій формі має ви
гляд скоринки різної товщини. Ця кірка може бути суцільною, потрісканою або
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розділеною на дрібні ділянки -  ареоли. Талом цих лишайників з а ц ^ ,
но приростає гіфами до субстрату, від якого його неможливо від0кре " V  
зруйнувавши. Залежно від того, якою мірою лишайник окуповує су б ^Л 1* 
накипні види поділяються на епігейні, талом яких розвивається на 
субстрату, й ендогенні, які поселяються всередині субстрату.

Листкуваті лишайники найчастіше мають вигляд горизонтальної п., 
ки круглої або неправильної форми. На початкових стадіях розвитку так* . '1 
лом має правильну круглу форму і лише через деякий час починає неріВн ^  
но розростатися, причому чим рівніший субстрат, тим правильніша форма*'̂  
ні. Округла форма зумовлюється радіальним ростом гіфів, що визначає iaj-Г" 
ний крайовий ріст талому. Якщо листкувата слань складається з однієї п.1ас 
тинки, то її називають монофільною, якщо з кількох — поліфільною. МонофЦь. 
ний характер слані може або бути постійним, або згодом перетворюватися щ 
поліфільний. Іноді слань спочатку поліфільна, як у Umbilicaria polyphvlla (вГСк 
do et al., 2001 ]. Нерідко талом розвивається асиметрично або одна його частина 
зберігає монофільний характер, а інша стає поліфільною.

Край пластинки слані може бути цілісним або городчастим, лопатевим або 
глибоко, до самого центру, фрагментованим. Лопатями називають ділянки сла
ні, які не перевищують третини довжини до центру пластинки. Ділянки, яв 
відмежовані вирізами глибше половини пластинки, називають частками (до

лями), а ті, що доходять майже до центру, -  сегментами. Лопаті й частки роз
міщуються по периферії слані, не стикаючись між собою або накриваючи одна 
одну у формі черепиці. Поверхня слані (верхня і нижня) буває рівною або хви
лястою, ямчастою, лакунозною (з невеликими заглибинами), гладкою або по
критою горбками та наростами. Вона може бути шорсткою, матовою, блиску
чою або покритою нальотом, з виростами, що утворюють повстяне або павути- 
ноподібне опушення [Лиштва, 2007].

Лускату слань вважають проміжною формою між листкуватим і накипним 

таломами. Зазвичай лусочки такої слані виникають від самого початку розви
тку лишайника у вигляді невеликих і плоских горбочків. Лусочки м о ж у ть  бути 
різного розміру, іноді дуже дрібні (менше 1 мм). Часто луски В И Д О З М І Н Ю Ю Т Ь С Я  

утворюючи лопаті. Лускато-лопатевий талом уже на ранніх стадіях розвитку 
втрачає радіальну форму, лопаті товщають і заокруглюються. По пер"#? 
слані лопаті вільні, а в центрі перекривають одна одну. Зазвичай лусочки лет» 
прикріплені до субстрату, особливо якщо це фунт. Деякі види прикріплюють 
до субстрату тільки центральною ділянкою своєї нижньої поверхні -  гом<К 
У представників роду Топіпіа слань складається з округло-циліндричнИХ 
роздутих прямостійних лусок [Timdal, 1992]. Іноді бочкоподібні лусочки 
жуються донизу, утворюючи ніжку.

Кущисті лишайники мають вигляд розгалужених або нерозгалуЖеНІ,'^ і| 
ростів. Слань може бути прямостійною, розстилатися по субстрату вбо 
зі стовбурів і гілок дерев. Такі лишайники часто утворюють густі 
або подушечки. Прикріплення до субстрату здійснюється невеликою
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нижньої частини слані. Ріст кущистих лишайників, головним чином, верхів
ковий. Розміри кущистих таломів змінюються в широких межах віл 2 50 см 
до кількох метрів, як у лишайника Usnea longissima [Larson. 1984; Sanders, de 
Los Rios. 2012]. У таломі кущистих лишайників усі гілки можуть бути одна
кової товщини, або іноді можна розрізнити одну чи кілька товстіших гілок, 
від яких відходять гілочки першого, другого і т.д. порядків.

За типом субстрату виділяють чотири основні екологічні групи лишайни
ків: епіфіти, які ростуть на корі деревних рослин (Lobaria pulmonaria, Xanthoria 
parietina, Pertasaria albescens, Evemia prunastri та ін.); епіксили на голій, 
зазвичай зітлілій, або обробленій деревині (наприклад, Hypogvmnia physodes), 
епігеїди -  на грунті (наприклад. Peltigera canina, Cladonia rangiferina)', епі- 
літи -  на відшаруваннях гірських порід і штучних кам'янистих субстратах (на
приклад, Lecanora disperse, Verrucaria muralis) [Голлербах и др., 1977; Лиштва, 
2007; Werth et al., 2007; Машталер, Голик, 2011; Gjerde et al., 2012]. Лишайники, 
які ростуть на різних типах субстратів, мають широку екологічну амплітуду, 
вважають еврисубстратними [Лиштва, 2007].

Є й детальніші класифікації. Наприклад, тісно пов’язані з епіксилами епіфі- 
тореліквіти. які ростуть на рослинних рештках, головним чином, відмерлих мо
хах. Такі види найтиповіші для арктичної та гірської тундр. Прикладами таких 
видів можуть бути Mycobilimbia tetramera, Ochrolechia upsaliensis та ін. Епігеїди 
також дуже різнорідні. Зазвичай їх поділяють на дві групи -  власне епиеїди 
і субепігеїди. Власне епігеїди -  надгрунтові лускаті й накипні види, що утворю
ють дуже тонку скоринку на грунті і щільно з ним пов’язані. Ці лишайники рос
туть в екотопах з порушеною рослинністю і оголеним Грунтом або на суглинках 
і дрібноземах в умовах кам’яних розсипів і гірської тундри. Субепігеїди -  ку
щисті та листкуваті лишайники, які ростуть на лісовій підстилці, мохах, жорстві 
(продуктах вивітрювання гірських порід) і утворюють надгрунтовий покрив. Це, 
в основному, представники родин Cladoniaceae, Stereocaulaceae, Peltigeraceae, 
Parmeliaceae [Лиштва, 2007].

Структурна організація лишайників. Компоненти лишайників можуть 
розміщуватись у таломі по-різному. У простому за структурою -  гомеомерному 
таломі -  водорості розподіляються більш-менш рівномірно по всій слані між 
гіфами гриба. Водночас багато великих за розмірами лишайників мають чітко 
визначену структуру з виразною зональністю, наприклад, Xanthoria parietina та 
Peltigera (фото 3.58). Як правило, у їхній будові видно верхній коровий шар 
(кору) із щільно упакованих гіфів гриба, який поступово переходить у серце
винний (медулярний) шар, сформованим нещільно розташованими гіфами. Клі
тини фотобіонта часто розміщуються на стику корового і серцевинного шарів. 
Кожна клітина зрілого фотобіонта, зазвичай, оповита гіфами мікобіонта [Nash, 
1996]. У багатьох лишайників, у тому числі Xanthoria, часто наявний нижній 
коровий шар, який іноді мас якірні виступи -  ризини (фото 3.58).

Важлива функція зональності полягає в тому, що. завдяки такій осооливос- 
ті структури, здатні до фотосинтезу клітини водорості захищені від висихання
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та ди інтенсивного сонячного світла щільно упакованими клітинами верхньої 
кори. Але клітинам водоростей також необхідний газообмін для фотосинтезу 
тому вони пов’зані з пухкою мережею фибних гіфів, які покриті білками гідр^ 
фобінами [Scherrer, 2000; WOsten, 2001]. Останні завдяки гідрофобним власти
востям забезпечують наявність повітряного простооу для газообміну. На ниж
ній поверхні слані деяких листкуватих лишайників є невеликі ямкоподібні за
глибини -  цифели, які слугують для поліпшення газообміну, наприклад, у бага
тьох видів роду стікта (Sticta).

Ф ізіологічні особливості лишайників: віднош ення до  води та обмін по
живних речовин. Багато лишайників можуть витримувати тривалу посуху, 
швидко відновлюючи життєву активність після повторного зволожування [Bew- 
Іеу, 1979; Kosugi et al., 2009]. Лишайники, які містять зелені водорості, можуть 
відновлюватися за рахунок абсорбції води з вологого повітря, а потім вони в ко
роткий час починають синтезувати органічні речовини шляхом фотосинтезу 
[Brock, 1975]. Однак лишайники, які містять синьозелені водорості, можуть від
новити процес фотосинтезу лише після поглинання води з рідинного середови
ща. В усіх випадках посухостійкість лишайників, імовірно, зумовлюється водо
відштовхувальними властивостями білків гідрофобінів, які покривають гіфальні 
стінки серцевинного шару [Honegger, 1991; Scherrer, 2000; Wosten, 2001].

Головна роль фибів у складі лишайника -  це забезпечення фізичного за
хисту здатних до фотосинтезу клітин і поглинання мінеральних поживних речо
вин з основного субстрату або дощової води. Ліхенізовані ф иби особливо спе
ціалізуються на акумуляції поживних речовин за їх наявності в слідових кіль
костях у навколишньому середовищі. Вони настільки ефективні в цій акумуля
ції, що мають тенденцію накопичувати атмосферні забрудники, зокрема діоксид 
сульфуру, сполуки важких металів до рівнів, які є токсичними [Kong et al., 1999; 
Garty, 2001; Kranner et al., 2003]. Тому багато лишайників рідко можна побачити 
у великих містах і промислових центрах. Лише кілька видів (такі як Hypogymnia 
spp. і Xanthoria parietina), зазвичай, виявляють у містах, проте вони ростуть по
вільно, порівняно зі швидкістю росту в незабрудненому середовищі [Silberstein 
et al., 1996]. Що стосується росту лишайників на забруднених металами суб
стратах, то цей процес залежить, головним чином, від рівня металотолерант- 
ності водоростей у їхньому складі, оскільки фотобіонт чутливіший до впливу 
металів, порівняно з мікобіонтом [Backor et al., 2010].

Основна роль партнера, здатного до фотосинтезу, полягає в утворенні про
стих вуглеводів, необхідних для росту лишайників [Richardson, Smith, 1968; 
Honegger, 1991]. Дослідження з використанням радіоактивних міток показали, 
що зелені та синьозелені водорості можуть вивільнити до 90% синтезовм^Я 
у їхніх клітинах продуктів фотосинтезу для забезпечення життєдіяльності пар’О 
нера-фиба. У лишайників, що містять як фотобіонти представників роду В*- 
Ьоихіа і, ймовірно, представників інших зелених водоростей, ф ибні гіфи мо
жуть утворювати короткі гілки, які проникають крізь стінки водороеччА1^|Як 
як структури, що абсорбують поживні речовини (гаусторії)
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у лишайниках, у яких симбіонтами є синьозелені водорості, гіфи аналогічно 
м о ж у т ь  утворювати виступи, котрі проникають крізь гідрофільні гелеподібні 
оболонки, що оточують клітини ціанобактерій (рис. 3.59).

Основні розчинні карбоновмісні сполуки в лишайниках -  це поліоли (бага
тоатомні спирти) [Aubert et al., 2007]. Показано, що в клітинах зелених водорос
тей продукти фотосинтезу перетворюються на рибіт, сорбіт, еритрит, які відтак 
вивільняються і можуть надходити в клітини гриба-симбіонта [Palmqvist et al., 
2008]. Останні, абсорбуючи ці спиоти, швидко перетворюють їх на манітол і ара- 
бітол. які не можуть утилізуватись у клітинах фотобіонтів і слугують як запасні 
сполуки в клітинах гриба, використовуючись під час гострої потреби в поживних 
речовинах [Isaak, 1996]. Ціанобактерії, ймовірно, постачають свого партнера- 
гриба молекулами глюкози (через транспортери моносахариду в клітинній мемб
рані) після ферментативного розщеплення внутрішньоклітинних вуглеводів 
[Honegger, 1991; Rai, Bergman, 2002]. Слід зазначити, що максимальний рівень 
вивільнення поживних речовин з клітин фотобіонта відбувається за оптималь
них умов вологості, тоді як за умов водного стресу фотобіонт зберігає більшу 
частину своїх вуглеводів. На цій підставі було висловлено припущення, що пері
одичність станів зволоження та висихання може бути вигідною у підтриманні 
лишайникового симбіозу, оскільки кожен партнер отримує вуглеводи на різних 
етапах цього циклу.

Продукти вторинного  метаболізму лиш айників. Лишайники продукують 
велику кількість різноманітних за структурою вторинних метаболітів [Lawrey, 
1986; Mattsson, 1994; Huneck, Yoshimura, 1996; Stocker-Worgotter, 2008; Molnar. 
Farkas, 2010]. Ці сполуки синтезуються, головним чином, у клітинах мікобіон- 
та і більшість із них є унікальними для грибів, які беруть участь у формуванні 
лишайникового симбіозу [Huneck, 1999; Elix, Stocker-Worgotter, 2008].

Перші повідомлення про особливості хімічного складу лишайників з’яви
лися ще в середині XIX ст. [Nylander, 1866], проте початкові дані щодо хімічної 
структури сполук, притаманних лишайникам, викладені у працях німецького 
хіміка Вільгельма Зопфа в 1890-х роках [Zopf, 1895]. Наступна віха у вивчені 
хімії лишайників пов’язана з дослідженнями японських дослідників И. Асахіна 
і Ш. Шібата, які разом зі співавторами з’ясували хімічну структуру численних 
сполук, наявних у лишайниках, описали послідовність їхнього синтезу [Asahina, 
1936; Shibata, 1958, 2000] та класифікували близько 80 лишайникових речовин 

tsahina, Shibata, 1954]. Упродовж 1970-х років отримані й систематизовані 
дані щодо 430 речовин, які входять до складу лишайників [Culberson, 1969, 
970; Culberson et al., 1977], а наприкінці XX ст. кількість відомих хімічних спо- 
ук у складі цих організмів збільшилася до понад 800 [Huneck, Yoshimura, 1996; 

Huneck, 2001].
На сьогодні визначено структуру майже 1 050 вторинних метаболітів, при- 

аманних лишайникам [Stocker-Worgotter, 2008]. Значне збільшення кількості 
гнтифікованих сполук в останні роки пов’язано з тим, що в попередніх до- 
-ідженнях проаналізовані тільки природні метаболіти, які виявляються
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в непошкоджених таломах лишайників, а в сучасний перелік цих речовин 
включені ще й сполуки, виявлені під час культивування лишайників та організ
мів, що входять до складу лишайникової асоціації. Наявність вторинних мета
болітів у культивованих мікобіонтах і їх відсутність у водоростях свідчить, щ0 
специфічні для лишайників речовини зазвичай утворюються в клітинах гриба- 
симбіонта [Ahmadjian, Reynolds, 1961; Culberson, Armaleo, 1992]. Винятком 
є здатність окремих штамів ціанобактерій, наявних у складі лишайників, до 
синтезу деяких груп вторинних сполук, таких як ностокліди [Yang et al., 1993], 
олігопептиди (зокрема, мікроцистин) [Oksanen et al., 2004] та похідні аміно
кислот [Сох et al., 2005].

Установлено, що мікобіонти, вирощені за відсутності фотобіонтів, за пев
них умов синтезують специфічні вторинні метаболіти, притаманні лишайни
кам [Stocker-Worgotter, 2002; Stocker-Worgotter, Elix, 2002, 2004; Fazio et al., 
2007; Hager et al., 2008], але можуть також продукувати речовини, які відрізня
ються від метаболітів, синтезованих за умов симбіозу [Brunauer et al., 2007; 
Yoshimura et al., 1994]. Такі дані свідчать, що фотобіонти можуть впливати на 
вторинний метаболізм мікобіонта [Yamamoto et al., 1993; Yoshimura et al., 1994; 
Brunauer et al., 2007]. Крім того, показано, що ліхенізовані представники відді
лу Basidiomycota не містять лишайникових речовин [Lumbsch, 1998].

Кожен вид мікобіонта у складі лишайників потребує спеціально адаптова
них умов культивування (таких, як склад поживного середовища, наявність мо
носахаридів або поліолів, pH, температура, світло, стрес) для синтезу специ
фічних продуктів вторинного метаболізму [Hager et al., 2008]. У багатьох ви
падках вторинні метаболіти можуть продукувати й культивовані частини слані 
лишайників [Yamamoto et al., 1985, 1993], але хімічна структура цих сполук 
зазвичай відрізняється від структури речовин, притаманних природній лишай
никовій асоціації [Yamamoto et al., 1993].

Локалізація вторинних метаболітів у  таломі лиш айників. Вторинні ме
таболіти становлять значну частину маси талому лишайників (зазвичай 0,1-10% 
у перерахунку на суху масу, а іноді й до 30%) [Galun, Shomer-Ilan, 1988; Solhaug 
et al., 2009; Stocker-Worgotter, 2008]. Це різноманітні за хімічною структуре» І 
(аліфатичні й ароматичні), здебільшого нерозчинні у воді речовини з відноярь і  
невеликою молекулярною масою [Turk et al., 2003]. Накопичуються вториичії^^Н 
таболіти у формі позаклітинних дрібних кристалів, крапель, гранул на зовнішній 
поверхні гіфів у коровому шарі (наприклад, атранорин, паріетин, уснінова кис
лота), медулярному шарі (наприклад, фізодова і фізодалова кислоти, 
трарова кислота), а також у сораліях, епітеції або верхній частині гіменіального 
шару (епігіменії) апотеціїв [Molnar, Farkas, 2010; Matwiejuk, 2010].

Локалізація продуктів метаболізму лишайників у специфічних 
слані корелює з різними функціями метаболітів [Feige, Lumbsch, 1995; Іл т Щ т  
1995; Nybakken, Gauslaa, 2007]. У дослідженнях показано, що концентрації ф?" 
нольних сполук у листкуватих лишайниках Hypogymnia physodes, Vulpicide pift~ 
astri, і Xanthoria parietina вища в статевих (апотеції X. parietina) і нестатевих

196



Гоиби та рослини

(соредії Н. phvsodes і V pinastri) репродуктивних структурах, ніж у вегетатив
них частинах талому [Hyvarinen et al., 2000]. Такий розподіл узгоджується 
з теорією оптимального захисту (optimal defense theory, ODT) [Pavia et al., 
2002], згідно з якою структури, найважливіші для виживання, більше захищені 
в хімічному аспекті.

Характер синтезу вторинних метаболітів, зазвичай, специфічний для пев
них таксонів і, отже, широко використовується в таксономії та систематиці ли
шайників [Hawksworth, 1976; Carlin, 1987; Schmitt, Lumbsch, 2004; Nordin et al., 
2007; Piercey-Normore, 2007; Fehrer et al., 2008; Nelsen, Gargas, 2008]. Разом із 
тим, серед споріднених груп лишайників іноді спостерігають відмінності 
у здатності до синтезу певних класів речовин [Poelt, Leuckert, 1993]. Наприклад, 
Xcmthoparmelia і Neofuscelia, два тісно пов’язані роди лишайників у складі ро
дини Parmeliaceae, розрізняються, головним чином, за наявністю пігментів 
у верхньому коровому шарі: представники роду Xcmthoparmelia містять криста
ли уснінової кислоти, а представники роду Neofuscelia -  пігмент меланін. Вод
ночас представники інших таксонів Parmeliaceae можуть містити в коровому 
шарі талому виключно атранорин. З іншого боку, сполуки, які характерні для 
великих еволюційних ліній, такі як антрахінони, що синтезуються у всіх забарв
лених у жовтий колір представників Teloschistaceae, можуть траплятися і в ін
ших лініях [Molnar, Farkas, 2010]. Тому під час класифікації лишайників дані 
щодо вторинного метаболізму необхідно аналізувати разом із іншими класифі
каційними ознаками. Адже відомо, що виробництво сполук із подібною струк
турою у лишайників різних таксономічних груп може бути наслідком конвер
гентної еволюції і, отже, схожість у вторинному метаболізмі не завжди вказує на 
філогенетичну спорідненість цих організмів [Nelsen, Gargas, 2008].

Синтез вторинних метаболітів у клітинах ліхенізованих грибів контролю
ється генетично [Culberson, Culberson, 2001] і в деяких випадках корелює 
з морфологічними особливостями та географічним розповсюдженням лишай
ників на видовому та родовому рівнях [Egan, 1986; Zhou et al., 2006].

Структура вт оринних метаболітів лишайників. За хімічною структурою 
більшість вторинних метаболітів лишайників це фенольні сполуки (наприклад, 
похідні орсинолу і (3-орсинолу), дибензофурани і уснінові кислоти, депсиди 
(барбатова, леканорова, гірофорова кислоти та ін.), депсидони (зокрема, салази- 
нова кислота), депсони (пікроліхенова кислота), лактони (протоліхестеринова 
і нефростеринова кислоти), різні групи хінонів (наприклад, антрахінон паріен- 
тин), ксантони (такі, як ліхексантон, тіофанінова кислота), пульвінові кислоти 
(наприклад, вульпінова кислота) й ін. [Boustie, Grube, 2005]. Більшість вторин
них метаболітів лишайників утворюються в ацетил-малонільному (у тому числі 
полікетидному) шляху, а інші походять із мевалонової та шикимової кислот 
Schmitt, Lumbsch, 2004; Boustie, Grube, 2005; Molnar, Farkas, 2010].

Крім вторинних сполук, які утворюються в головних метаболічних шляхах 
і виявляються у представників усіх груп лишайників, в окремих видів цих сим
біотичних організмів синтезуються також специфічні речовини, не .щимвНММІ



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

більшості лишайників. Такими є, наприклад, артогалін -  циклічний депсипептид 
лишайника Arthothelium galapagoense [Huneck, Himmelreich, 1995], похідні амі
нокислот, такі як цитотоксичні етери скаброзину, виділені з лишайника Xantho- 
parmelia scabrosa [Emst-Russell et al., 1999]. Виявлені особливості також у струк
турі залишків окремих класів речовин, які входять до складу вторинних метабо
літів, у способах їхнього внутрішньомолекулярного розташування або зв’язу
вання з іншими сполуками, зокрема моносахаридами [Boustie, Grube, 2005].

Упродовж останніх десятиріч у складі хімічних речовин лишайників ви
явлено багато специфічних сполук, таких як бромовані депсидони [Rezanka, 
Gushina, 1999], бромовані ацетиленові жирні кислоти [Rezanka, Dembitsky, 
1999] і монотетрагідрофуранові похідні ацетогеніну [Rezanka et al., 2004]. Ви
значені також низка у-лактонових глікозидів аліфатичних кислот [Rezanka, 
Gushina, 2000,2001а, b], причому деякі з них утворюють макролактонне кільце 
(гобіеніни [Rezanka, Gushina, 2001с]). У низці досліджень у складі лишайників 
ідентифіковано ксантонові глікозиди -  умбілікаксантозиди (в лишайнику Umbi- 
licariaproboscidea) [Rezanka et al., 2003]) і мікоспорин колемін А (в лишайнику 
Collema cristatum) [Torres et al., 2004].

Значення вторинних метаболітів ли ш айників . Під час аналізу біологіч
ної активності та значення продуктів вторинного метаболізму лишайників за
звичай враховують низку аспектів, а саме: роль цих речовин у природних про
цесах, пов’язаних із функціонуванням лишайникового симбіозу, особливості 
їхньої дії в експериментальних умовах (які не завжди наближені до природних 
умов або рідко трапляються у природі), а також можливість використання вто
ринних метаболітів ліхенізованих грибів як біологічно активних речовин і фар
макологічних засобів, пестицидів тощо.

Екологічне значення вторинних метаболітів лиш айників. Широкий 
спектр біологічної активності лишайникових речовин значною мірою визначає 
екологічні особливості цих симбіотичних організмів [Lawrey, 1986, 1995; Rik- 
kinen, 1995]. Вважають, що продукти вторинного метаболізму не є абсолютно 
необхідними для виживання та росту лишайників [Bentley, 1999], тим не менше, 
ці сполуки можуть надавати лишайниковій асоціації багато функціональних 
переваг. Хоча функції вторинних метаболітів у лишайниковому симбіозі вивчені 
недостатньою мірою [Hager et al., 2008], результати, отримані здебільшого 
в експериментальних дослідженнях, свідчать, що ці речовини можуть впливати 
на взаємодію лишайників із іншими організмами й абіотичними компонентами 
навколишнього середовища [Rundel, 1978; Halama, Haluwin, 2004]. Відомо, що 
лишайники продукують метаболіти, які проявляють антимікробну дію і дете- 
рентні властивості (іноді дуже токсичні для деяких тварин). Ці речовини мо
жуть сприяти захисту талому від травоїдних тварин, патогенів, конкуреяІЦ  і 
Водночас вторинні метаболіти можуть протидіяти впливу зовнішніх абіотичних 
факторів, перешкоджати розвиткові стресу в клітинах організмів-симбіонтів, 
збільшуючи здатність лишайників виживати в суворих умовах навколишнього 
середовища.
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Вторинні метаболіти, які синтезують ліхенізовані гриби, впливають на 
функціонування міко- і фотобіонтів і можуть регулювати взаємовідносини між 
партнерами лишайникової асоціації. Так, пігменти і деякі лишайникові кисло
ти, локалізовані в коровому шарі лишайника, діють як світлофільтри, захища
ючи клітини водоростей від надмірного впливу УФ променів, які пошкоджу
ють молекули ДНК і спричиняють мутації. Зокрема, важлива фотозахисна дія 
притаманна пігментові меланіну, що відкладається у клітинних стінках деяких 
ліхенізованих (як і багатьох інших) грибів [Meredith, Riesz, 2004; McEvoy et al., 
2007; Nybakken et al., 2007]. Меланін здатний розсіювати понад 99,9% поглине
ного ультрафіолетового та видимого випромінювання [Meredith, Riesz, 2004]. 
Крім того, цей пігмент збільшує стійкість клітин мікобіонта до у-радіацїї, окси- 
дантів та інших стресових чинників, перешкоджаючи активації процесів утво
рення вільних радикалів [Jimbow, 1995; Riley, 1997; Eisenman, Casadevall, 2012]. 
Наявні дані про те, що в разі збільшення інтенсивності освітлення синтез мела
ніну в клітинах мікобіонта активується. Наприклад, такий ефект спостерігали 
у лишайниках Pseudocyphellaria crocata і Lobaria pulmonaria [McEvoy et al., 
2007; Nybakken et al., 2007].

Функцію захисту партнерів лишайникового симбіозу від надмірного впли
ву променів ультрафіолетової та видимої ділянок спектра можуть здійснювати 
також інші вторинні метаболіти. Зокрема, оранжевий пігмент антрахінонової 
структури паріетин (фісціон), який синтезується в таломі лишайника Xanthoria 
parietina та інших видів, оберігає фотосинтетичний апарат клітин водоростей 
від пошкодження під впливом інтенсивного освітлення [Solhaug, Gauslaa, 1996].

Перелік вторинних метаболітів лишайників, здатних поглинати УФ випро
мінювання, охоплює ще й такі сполуки, як атранорин, каліцин, пінастрова. рі- 
зокарпова, уснінова, вульпінова кислоти [Rundel, 1978, Solhaug, Gauslaa, 1996; 
Cocchietto et al., 2002; Ingolfsdottir, 2002]. Разом із тим, УФ промені індукують 
синтез окремих пігментів (зокрема, паріетину) та лишайникових кислот [Ny
bakken et al., 2004]. Як вказувалося вище, подібну властивість мають і світлові 
промені видимої ділянки спектоа [Nybakken et al., 2007; Armaleo et al., 2008]. 
У зв’язку з цим освітленість значно впливає на інтенсивність забарвлення ли
шайників: чим вона більша, тим яскравіший колір. Найяскравіше забарвлені 
лишайники високогірних і приполярних районів Арктики й Антарктики, де ви
сокий рівень сонячної радіації [Nybakken et al., 2004]. Потрібно зазначити, що 
інтенсивне освітлення може й пригнічувати синтез окремих вторинних мета
болітів, зокрема тих, які відкладаються в серцевинному шарі талому. Напри
клад, вміст норстиктової кислоти, яка локалізується в серцевинному шарі ли
шайника Parmotrema hypotropum, зменшується зі збільшенням освітленості 
[Armaleo et al., 2008]

Крім фотозахисної та антиоксидантної дії, деякі метаболіти можуть безпо
середньо регулювати ріст клітин фотобіонта, причому подібні за структурою 
вторинні метаболіти часто проявляють розбіжні біологічні ефекти. Наприклад, 
структурно споріднені барбатова і дифрактаєва кислоти можуть по-різному

199



ЕКОЛОГІЯ ГРИБ®

Діяти в таломі лишайника [Hager et al., 2008; Molnar, Farkas, 2010]. Барбатова 
кислота, виділена з культивованого мікобіонта Heterodea muelleri. значно при 
гнічуе ріст Trebouxia jamesii (фотобіонт лишайника Н. muelleri) і уповільнює 
швидкість мітозу в клітинах водорості в концентраціях, порівнюваних з такими 
що виявляються в лишайниковій асоціації. У більших концентраціях ця кислота 
може спричиняти загибель клітин водорості. На відміну від барбатової, дифрак. 
таєва кислота (виділена з того ж самого культивованого мікобіонта) не проявляє 
інгібувального впливу на ріст Т. jamesii [Hager et al., 2008]. Такі результати свід
чать, що співвідношення між вмістом зазначених кислот може впливати на 
функціонування фотобіонта в таломі лишайника і в природних умовах.

Вторинні метаболіти лишайників можуть функціонувати як алелопатичні 
чинники, тобто можуть впливати на розвиток і ріст сусідніх лишайників, мохів 
і судинних рослин, а також мікроорганізмів [Rundel, 1978; Kershaw, 1985; Law- 
rey, 1986, 1995; Romagni et al., 2004; Macias et al., 2007]. Алелопатичні сполуки 
лишайників виділяються в навколишнє середовище і можуть спричиняти зміни 
у процесах фотосинтезу, дихання, транспірації, синтезу білків і нуклеїнових 
кислот, мембранного транспорту іонів у клітинах інших організмів [C hou, 2006; 
Macias et al., 2007].

Зокрема, відомо, що між таломами лишайників відбувається конкуренція 
за простір і світло під час росту на різних субстратах. Антагоністичні взаємо
відносини відіграють важливу роль у визначенні структури угруповань лишай
ників і розподілу окремих видів [Armstrong, Welch, 2007]. Вторинні метаболіти 
можуть відігравати важливу роль у цих відносинах.

Застосування вторинних метаболітів лиш айників. Лишайники вико
ристовують із лікувальною метою упродовж сотень років і дотепер вони є час
тиною народної й альтернативної медицини в азійських країнах [Richardson, 
1988; Saklani, Upreti, 1992]. Тому значне зацікавлення становить з ’ясування 
фармацевтичної активності екстрактів лишайників і виділених із них сполук. 
Упродовж останніх десятиріч проведені інтенсивні дослідження лікувальних 
ефектів лишайникових речовин в організмі людини і тварин. Однак фармаколо
гічний і терапевтичний потенціал вторинних метаболітів лишайників усе ш* 
повністю не вивчений і використовується недостатньою мірою. Разом із ТИМ, Ції 
сьогодні визнано, що цим речовинам притаманний шиоокий спектр біологічної 
активності, в тому числі антибіотична, противірусна, протипротозойна, про^Я  
туберкульозна, протизапальна, болезаспокійлива, жарознижувальна, к а р д ія |^ В  
текторна, противиразкова, протимутагенна, антипроліферативна і цитотоксичЖІ 
дія [Ingolfsdottir et al., 1997; Yamamoto, 2000; Muller, 2001: Boustie, Grube, 2005; 
Stocker-Worgotter, 2008; Molnar, Farkas, 2010; Kosanic, Rankovic, 2011; 
et al., 2011; Behera et al., 2012; Zambare, Christopher, 2012]. Я І ЯН

Зокрема, сполукою з різнобічною біологічною активністю є у с н ш а г і^ ^ ^ ^ | 
та, вперше ідентифікована 1844 року [Ingoitsdottir, 2002]. На сьогодні це 
вивчений лишайниковий метаболіт, який, як вважають, п р и т а м а п в ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 
лишайникам. Високий вміст цієї кислоти характерний для п р е д с п н ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
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родів, як Alecloria, Lladonia, Usnea, Lecanora, Ramalina, Evernia [Cardarelli 
et al., I " 7- bigolfsdottir, 2002]. Зокрема. в лишайниках роду Usnea (таких як 
UjJoruia, U. barbata, U. longisstmci, U. rigida, U. hirta, U. subfiorida та ін.) вміст 
цієї кислоти становить 0,22-0,49% у перерахунку на суху масу [Cansaran et al..
2006]. Встановлено, що уснінова кислота пригнічує ріст багатьох бактерій 
(в тому числі анаеробних, таких як Bacteroides spp. і Clostridiumperfringens) та 
патогенних грибів, проявляє противірусну, ларвіцидну, цитотоксичну і проти
пухлинну дію TLauterwein et al., 1995; Cocchietto et al., 2002; Ingolfsdottir, 2002; 
Cansaran et al., 200O. Sokolov et al., 2012; Gupta et al., 2012]. Водночас припус
кають, що уснінова кислота може відігравати роль екологічного індикатора, 
оскільки концентрація цієї сполуки в таломі лишайників змінюється залежно 
від наявності токсичних речовин [Cardarelli et al., 1997].

Результати досліджень свідчать, що й багато інших метаболітів лишайників 
(атранорин, уснін, рамалін, фумарпротоцетрарова, протоцетрарова, гірофорова, 
леканорова, фізодова, стиктова кислоти та ін.) проявляють сильну антимікробну 
дію щодо бактерій і грибів, серед яких -  патогени людини, тварин і рослин, про
дуценти мікотоксинів [Lauterwein et al., 1995; Shahi et al., 2000, 2001, 2003; Ha- 
lama, Haluwin, 2004; Cansaran et al., 2006; Rankovic et al., 2008; Rankovic, Misic, 
2008; Paudel et al., 2010; Sultana, Afolayan, 2011; Behera et al., 2012]. У зв'язку 
з цим лишайники та їхні метаболіти є новим джерелом біологічно активних ре
човин і медикаментів (у тому числі антибіотиків) для лікування захворювань, 
спричинених впливом мікроорганізмів. Протимікробний потенціал лишайнико
вих вторинних метаболітів особливо важливий з огляду на стійкість мікроорга
нізмів до багатьох антибіотиків, які нині застосовують у медицині.

У низці експериментальних робіт установлено, що екстракти різних видів 
лишайників, а також багато виділених із них вторинних метаболітів у зв'язку 
з фенольною структурою проявляють антиоксидантну активність [F'dalgo et al., 
1994; Jayaprakasha, Rao, 2000; Behera et al., 2004; Odabasoglu et al., 2004, 2006 
Bhattarai et al, 2008; Karakus et al., 2009; Kosanic, Rankovic, 2011]. Зокрема, на
явні дані щодо антиоксидантних властивостей деяких депсидів, таких як атрано
рин (виділений із лишайника Placopsis sp.), диварокатова кислота (з лишайника 
Pmtousnea malacea), сферофорин, а також депсидонів, таких як панарин (з ли
шайника Psoromapallidum) і 1 '-хлоропанарин (із лишайника Erioderma chilense), 
причому депсидони визнані ефективнішими, ніж депсиди [Hidalgo et al., 1994; 
Russo et al., 2008]. Відомо також про антиоксидантну активність уснінової та 
леканорової кислот [Odabasoglu et al., 2006; Molnar, Farkas, 2010]. Результати 
их та інших досліджень свідчать, що лишайники та притаманні їм метаболіти 

жуть бути новим джерелом природних антиоксидантів.
У багатьох роботах досліджений протипухлинний потенціал лишайників 

’егту et al., 1999; Mitrovic et al., 2011; Rankovic et al., 2011; Kosanic et al., 2012a, b; 
ambare, Christopher, 2012]. Зокрема, в роботі [Perry et al., 1999] проведено 

скринінг 69 видів лишайників на наявність антипроліферативної активності. 
Показано, що значна частка лишайникових екстрактів виявляє цитотоксичну
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активність щодо клітин деяких культивованих ліній. Десять притаманних ли 
шаиникам речовин зареєстровані як цитотоксичні [Bezivin et al., 2003]. Найві 
доміші з них -  уснінова, протоліхестеринова і лобарова кислоти [Ogmundsdot 
tir et al., 1998; Ingolfsdottir, 2002; Bucar et al.. 2004].

Процес відтворення та розповсюдження лишайників. Основний спо
сіб, за допомогою якого лишайник може підтримувати своє існування упро
довж необмежено довгого часу, -  це вегетативне розмноження, яке відбуваєть
ся різними шляхами. У деяких лишайників сухий талом крихкий, тому фраг
менти легко відриваються і транспортуються до нових оселиш із вітром або за 
допомогою тварин [Nash, 1996; Boch et al., 2011]. Інші лишайники утворюють 
спеціальні стеблоподібні крихкі структури -  ізидії, які можуть відриватись 
і розсіюватись у навколишньому середовищі (фото 3.60). Деякі лишайники 
продукують масу порошкоподібних пропагул — соредій [Galun, Garty, 1988]. 
Вони складаються із кількох клітин фотобіонта, оповитих гіфами гриба, і лег
ко розносяться вітром.

Велика кількість лишайників утворює апотеції для розповсюдження стате
вих спор -  аскоспор (фото 3.61), які після проростання мають вступити у кон
такт із клітинами відповідного партнера, здатного до фотосинтезу, для утворен
ня нового талому лишайника.

Проростаючи, аскоспора утворює одну або кілька росткових трубочок (гі
фів), які ростуть, утворюють бічні розгалуження, що продовжують апікальний 
ріст. Переплітаючись, гіфи формують розгалужене гаплоїдне сплетіння, яке ще 
не містить водоростей, -  прототалюс (його називають також проталюс, або іно
ді міцелій). Він буває помітний у багатьох накипних форм упродовж усього іс
нування лишайника у вигляді чорнуватої або синювато-чорної, рідко білуватої, 
облямівки або (на твердих, гірських породах) у вигляді дендритів, які виступа
ють на периферії слані. Спочатку гіфи прототалюса поширюються радіально 
і живляться органічними сполуками, а іноді також і деякими водоростями, що 
ростуть у вільному стані. Якщо, розростаючись далі, гіфи прототалюса не'^Я  
траплять на водорість, необхідну для подальшого розвитку лишайника, то воЩІ 
зазвичай відмирають або продовжують рости на органічних субстрата^^^И  
гляді так званого напівлишайника, паразитуючи на водоростях і у тв о ^ ^ ^Н  
разом із ними сірувато-зеленуватий наліт на корі дерев, повалених стовбурах 
тощо [Окснер, 1974]. Якщо ж гіфи прототалюса натрапляють на в ід п о ш ^Н  
вид водоростей, вони охоплюють їх і утворюють слань. За умов недостатньої 
живлення (які можна спостерігати у штучних культурах) прототалюс утвори*! 
витягнуті, радіально розповсюджені розрослі гіфи. За оптимальних умов у при
родному середовищі, де наявна велика кількість водоростей, утворгввтШ ^^^| 
переплетення коротких гіфів. * . J i l l l i

Такий тип розмноження лишайників можна спостерігати і в експеримен
тальних умовах, і у природному середовищі. Проте частота цього 
може відрізнятися у різних видів лишайників. Наприклад, роздільне розпчв|Н  
дження, а потім — повторна асоціація клітин
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може бути основним способом розмноження лишайника Xanthoria parietina 
(фото 3.61), оскільки цей вид не утворює соредій або інших спеціалізованих
вегетативних пропагул.

Тривалість життя лишайників. Тривалість життя лишайників обчислю
ється багатьма десятками, сотнями і наві'ь тисячами років [Окснер, 1974]. 
Результати досліджень свідчать, що слань деяких накипних лишайників із ро
дів Aspic і lia, Lecidea, Rhizocarpon, Rinodina має в Альпах вік 600-1 300 років, 
а в Західній Гренландії -  навіть 4 500 років [Beschel, 1957, 1958]. Ліхеноме- 
тричні дані успішно використовуються для датування археологічних об’єктів 
і геологічних подій другої половини голоцену. Найточнішу дату ліхеноме- 
тричний метод дає у горах помірної зони до 1 000, а в полярних умовах -  
до 2 000 років. Із листкуватих лишайників для ліхенометричних досліджень 
часто використовують представників родів Parmelia. Umbilicaria, а з кущис
тих -  Alectoria, Stereocaulon [Beschel, 1961; Окснер, 1974; Armstrong, 2004].

Екологічні особливості та значення лишайників. Лишайники -  це кла
сичні піонерні колонізатори різноманітних середовищ. Деякі лишайники за
ймають найбільш негостинні наземні середовища, виростаючи на охолодже
них потоках вулканічної лави та голій поверхні скель (фото 3.62) [Hansen, 
2008]. Інші види рясно ростуть на тундрових грунтах, забезпечуючи взимку 
джерело їжі для північних оленів (карібу) в арктичних і субарктичних регіо
нах. Лишайниками живляться й деякі інші ссавці (лось, антилопа, гірська 
коза, білка-летяга, лемінг, червона полівка), птахи (кілька видів сови, канад
ська дикуша) [Richardson, Young, 1977; Thomas, 1990; Zabel, Waters, 1997], без
хребетні (деякі комахи, арахніди, молюски та ін.) [Peake, James, 1967; Stubbs, 
1989; Pettersson et al., 1995]. Це свідчить про роль лишайників у трофічних 
ланцюгах [Seaward, 1984; Boch et al., 2011]. Деякі види птахів використовують 
лишайники як будівельний матеріал для гнізд [Richardson, Young, 1977].

Разом із тим, інші лишайники ростуть на багаторічному листі економічно 
важливих тропічних рослин, таких як кавове дерево, какао та каучук. У всіх 
цих аспектах лишайники є важливими компонентами екосистем.

Лишайники чутливі до екологічного стресу, зокрема такого, що спричиня
ється атмосферним забрудненням, евтрофікацією або змінами клімату. У зв’язку 
з цим особливості будови та метаболізму лишайників дають змогу використову
вати їх як біоіндикатори стану навколишнього середовища [Ходосовцев, 1995; 
Gries, 1996; Femandez-Salegui et al., 2007; Sheppard et al., 2007; Glavich, Geiser, 
2008]. Низку ліхеноіндикаційних досліджень ступеня забруднення атмосферно
го повітря проведено в Україні (в таких містах, як Львів, Тернопіль, Луцьк, Рів
не, Івано-Франківськ, Чернігів, Херсон, Кременчук, Харків, Полтава) [Кондра
тюк та ін., 1991; Зеленко, 1999; Некрасенко, Байрак, 2002; Димитрова, 2008].

Вторинні метаболіти лишайників мають значні перспективи застосування 
фармакології, медицині, ветеринарії, рослинництві, харчовій та інших галу

зях промисловості [Huneck, 1999; Yamamoto, 2000; Muller, 2001; Boustie, Grube, 
005; Molnar, Farkas, 2010].
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Важливу роль лишайники відіграють у процесах грунтоутворення. У бага
тьох випадках у цьому процесі беруть участь непомітні лишайники, які явля
ють собою не більш ніж безпосереднє сусідство грибних і фотосинтезуючих 
клітин. Наприклад, у Грунтовій кірці, яка покриває територію багатьох напівпо- 
сушливих регіонів, мікробна популяція складається з матів ціанобактерій, щ0 
перемежовуються грибними гіфами [West, 1940]. Деякі невеликі лишайники 
ледь видно неозброєним оком (фото 3.63). Відомо, що лишайники, які містять 
ціанобак.ерії, здатні фіксувати значну кількість атмосферного Нітрогену в пус
тельних фунтах. Зокрема, на території Великого Басейну в Північній Америці 
цей показник за рік становить 10-100 кг N/га [Rychert, Skujips, 1974; Rychert 
et al., 1978; Belnap, 2002]. Велика розмаїтість лишайників і середовищ, на яких 
вони фапляються, свідчить про те, що лишайниковий симбіоз досить успішний 
в екологічному аспекті. Хоча лишайники лише незначною мірою сприяють ви
робництву біомаси, їхній унікальний симбіоз дає їм змогу рости в діапазоні се
редовищ, у яких не можуть рости інші організми, і в умовах, у яких жоден із 
партнерів симбіозу не зміг би вижити поодинці.

3.8. ГРИБИ-ФІТОПАТОГЕНИ

Гриби можуть бути пов’язані з рослинами не лише мутуалістичними від
носинами, але й антагоністичними симбіотичними зв’язками. До таких нале
жать фітопатогенні гриби. Це велика група грибів, які використовують різні тка
нини рослин як джерело поживних речовин. Більшість із них заселяє фунт. Ці 
фиби зумовлюють розвиток різноманітних за симптомами захворювань (випрі
вання та в’янення, розвиток гнилизни молодих рослин, кореневої гнилизни 
тощо). Фітопатогенні фиби вражають, насамперед, кореневу систему рослин, 
значно зменшуючи їхню продуктивність. Щорічно втрати врожаю лише від ко
реневих захворювань, спричинених грибами, становлять 5-15% , однак вони Ше 
жуть досягати значно вищого рівня (40-70%). Особливо вразливі до патоге** 
них фибів культурні рослини. Для прикладу можна розглянути таку вам^ЦВ 
зернову культуру, як озима пшениця. Коренева система цієї рослини вражає»'- 
ся багатьма захворюваннями, основні з яких в Україні -  це офіобольоз, звичай
на (гельмінтоспоріозна) та фузаріозна кореневі гнилі; гнилизна прикореневої 
частини стебла -  церкоспорельоз, ризоктоніоз та побуріння основи стебла -  
фузаріоз. Збудниками всіх цих та інших хвороб є патогенні гриби [КрючіиІИ 
2007; Бовсуновський та ін., 2008; Плетникова, 2008]. Багато фітопатогевйИ 
грибів проходять певні стадії свого розвитку у фунті, де відбувається пр@ яН 
тання спор, розвиток міцелію, взаємодія з відповідним о р га н ізм о м -гя я І^ ^ ^ |

Фітопатогенні гриби і грибоподібні організми різноманітні в таксономію 
ному аспекті. Серед них є представники: Plasmodiophoromycota {PlastnodiopfJ^^L 
brass icae, Spongospora solani), Chytridiomycota (Olpidium brassicae. 
enJobioticum та ін.), Oomycota (Pythium, Phytophthora), Ascomycota ( O r d H  
bolus, Sclerolinia, Thielaviopsis), Basidiomycota (Corticium , Fom itopstt*  
групи анаморфних грибів (Fusarium, Drechslera, Bipolaris, Verticillium та i r t> l
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3.8.1. Морфофункиіональні особливості 
фітопатогенних грибів

фітопатогенні гпиби формують дуже велику і різнорідну групу організмів, 
які впливають на ріст і розвиток природних рослинних угруповань та функціо
нування агроекосистем. Вони використовують величезну різноманітність жит
тєвих стратегій і способів, якими взаємодіють із рослинами-хазяями. Ці взаємо
дії характеризуються широким діапазоном і формуються за участю різних груп 
фітопатогенних грибів, основні з яких такі: а) патогени, які спричиняють бага
торічні, системні інфекції та поступово знижують життєздатність своїх живите
лів: б) патогени, які швидко вбивають своїх хазяїв; в) патогени, що спричиняють 
локальні пошкодження, загальний вплив яких обмежений [Burdon, 1993].

Багато патогенних грибів можуть виживати впродовж тривалого періоду 
часу на мертвих тканинах рослини-живителя або як сапротрофи у грунті; інші 
під час функціонування повністю залежать від живих клітин хазяїна. У сукуп
ності патогени атакують практично будь-яку частину рослини, хоча окремо 
вони можуть бути вузькоспеціалізованими. Унаслідок цього можна спостері
гати значні відмінності у наборах ви; іВ патогенних грибів, пов’язаних із різ
ними видами рослин. Така своєрідність може зумовлюватися проходженням 
спільного еволюційного розвитку з живителем або екологічними критеріями, 
такими, як складність будови хазяїна або протяжність природного ареалу па
тогена [Clay, 1995]. Під час еволюції взаємодій, які відбуваються між фітопа- 
тогенними мікроорганізмами та їхніми хазяями, гриби-патогени розвинули 
механізми адаптації до спільного існування з живителем і набули здатності 
впливати на формування генетичної структури популяцій рослин і угрупо
вань [Burdon, Silk, 1997].

Гриби, що здатні вражати рослини, поділяють на групи [Lewis, 1973; Dyakov 
etal., 2007]:

■ облігатні паразити -  ті, що здатні засвоювати поживні речовини лише 
з клітин живої рослини, а після її загибелі переходять у спочивальний 
стан або гинуть (наприклад, представники Pucciniales);

■ факультативні сапротрофи -  паразити, здатні продовжувати вегетатив
ний ріст і розмноження на рослинних залишках після загибелі хазяїна;

■ факультативні паразити -  гриби, що ведуть сапротрофний спосіб жит
тя, але здатні вражати ослаблеї ї  рослини або їхні частини (наприклад, 
Fusarium oxysporum , Rhizoctonia solani).

На відміну від зазначених груп грибів, облігатні сапротрофи живляться 
мертвими рослинними залишками і не здатні розвиватися на живих рослинах.

За способом живлення і характером впливу паразита на тканину рослини- 
хазяїна розрізняють біотрофів, некротрофів і гемібіотрофів [Lewis, 1973; How
lett, 2006; Friesen et al., 2008; Oliver, Solomon, 2010]. Біотрофи отримують по
живні речовини безпосередньо з живих клітин, які зазвичай довго залишаються 
життєдіяльними. Біотрофне живлення властиве всім облігатним паразитам

205



ЕКОЛОГІЯ ГРИ&Є

им факультативним сагротрофам (зокрема, збудникам багатьох ракових 
і некрозних захворювань). Некротрофи спочатку вбивають і руйнують клітини 
своїми токсинами і гідролітичними ферментами, а вже потім живляться їхнім 
вмістом. Некротрофне харчування властиве усім факультативним паразитам,
багатьом факультативним сапротрофам. Заражені некротрофами ділянки най
частіше мають вигляд острівців мертвої тканини в живому організмі рослини- 
хазяїна (наприклад, плямистість листя). Іноді некротроф убиває рослину по
вністю, а згодом розвивається в ній (наприклад, під час ураження сіянців збуд
ником вилягання -  оомікотовим грибом Pythium debaryanum).

Для грибів-фітопатогенів характерна низка морфологічних, функціональ
них і метаболічних особливостей. Серед фітопатогенних грибів існують так 
звані ранові паразити, які заражають живі частини рослин через місця пора
нення (пошкодження комахами, градом, морозом, механічні тощо) або ділянки 
відмерлих покривних тканин (наприклад, у місцях ударів, опіків). Після попе
реднього розвитку на уражених тканинах вони проникають у навколишні здо
рові тканини. До ранових паразитів належать гриби-збудники ракових і не
крозних хвороб, деяких видів гнилизни та ін. Існує також група токсигенних 
паразитів, які виділяють сильнодіючі токсини. Останні, поширюючись по су
динах рослини-хазяїна, спричиняють різні ушкодження в його клітинах і тка
нинах, симптоми всихання, іноді загибель рослини (Armillaria, збудники фуза
ріозного в'янення сіянців, деякі інші гриби) [Howlett, 2006].

Важлива властивість паразитів -  це здатність проникати не лише через 
ушкоджені, але й через неушкоджені частини рослини (прориваючи кутикулу 
або через продихи). Це здійснюється за допомогою [Dyakov et a l , 2007]:

■ механічного розриву кутикули. У багатьох фітопатогенних грибів про
росток спори закінчується потовщенням -  апресорієм. Формування 
апресорію спричиняється сполуками, що виділяються з кутикули. Так, 
якщо з листя видалена кутикула, апресорій не утворюється. Усередині 
апресорію розвивається високий тургорний тиск (клітинна стінка апре
сорію влаштована таким чином, що пропускає розчини всередину і не 
випускає назовні). За рахунок цього відбувається розрив клітинної обо
лонки рослинної клітини [Langfelder et al., 2003];

■ хімічного руйнування клітинних покривів. Фітопатогенні гриби, а та
кож бактерії мають набір ферментів, які руйнують вуглеводні полімери, 
з яких побудовані клітинні стінки рослини. Паразит проникає в клітину 
і живиться й вмістом. Клітинна стінка рослини повністю руйнується, 
клітина гине. Унаслідок руйнування серединної пластинки, що з ’єднує 
клітини в тканини, паразит набуває можливості пересуватися в зараже
ній іканині. Полімери клітинної стінки розщеплюються на моносаха
риди, якими живиться паразит.

Одним із важливих пристосувань до паразитичного способу життя є велика 
тривалість перебування іриоа-паразита в рослині. Як відомо, рушійна сила ево
лют. фпопаразит.в -  це уникнення конкуренції зі сапротрофами, що заселяють
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фунт (оселившись у живій рослині). Найпростіший спосіб подолати імунний 
захист клітин -  убити рослину-хазяїна. Але загибель хазяїна означає повернен
ня до конкуренції з грунтовими організмами. Тому один із вирішальних етапів 
у еволюції паразитизму -  це встановлення біотрофного способу живлення [Le
wis. 1973]. Це досягається різними способами [Dyakov et al., 2007]:

■ деякі фітопатогенні гриби розвиваються не всередині клітини, а у міжкз 
тинному просторі, виділяючи ензими, які руйнують клітинні стінки рос
лин, і з клітини у міжклітинний простір дифундують поживні речовини;

■ деякі гриби лише частково руйнують мембрану клітини, а крізь отво
ри. що з’явилися, у клітину потрапляють гаусторії (за їхньою допомо
гою відбувається поглинання поживних речовин) [Vanky, 1994; Brefort 
et al., 2009];

■ гриби виділяють у заражені тканини рослини біологічно активні речо
вини, які активізують клітинний метаболізм і, отже, поліпшують умови 
життя паразита

Відомо, що іржасті, сажкові, представники родів Fusarium, Taphrina та інші 
гриби здатні продукувати й виділяти в рослину речовини з гормональною ак
тивністю (індолілоцтова кислота, гібереліни, цитокініни), а також такі, що зу
мовлюють інтенсифікацію синтезу фітогормонів у клітинах самих рослин-хазя
їв [Ладыгина и др.. 1976; Нагорна, 2009]. Унаслідок дії фітогормонів посилю
ється приплив продуктів фотосинтезу в заражені ділянки рослини, у тканинах 
активізується ділення клітин, гальмуються процеси клітинної диференціації та 
стимулюється гіпертрофія, унаслідок чого заражені тканини розростаються 
з утворенням пухлин, наростів, галів, уражені органи деформуються, а їхні роз
міри змінюються порівняно з нормальними [Тарр, 1975; Smit et al., 1996].

Для паразитів рослин характерні різні типи спеціалізації. За ступенем спе
ціалізації до хазяїна паразитів поділяють на групи [Alexopoulos et al., 1993]:

■ поліфаги, що вражають багато видів рослин-хазяїв (представників різ
них родин, порядків, класів). Зокрема у дослідженні [Гелюта та ін.,
2007], проведеному в Чорноморському біосферному заповіднику, знай
дені борошнисторосяні гриби на 73 видах рослин-хазяїв, які належать 
до 57 родів з 27 родин; іржасті гриби на дослідженій ділянці зареєстро
вані на 30 видах судинних рослин із 26 родів і 15 родин. Збудник скле- 
ротиніозу Sclerotinia sclerotiorum  (Ascomycota) також спричиняє захво
рювання представників багатьох родин вищих рослин. Широка спеці
алізація характерна для грибів Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani, 
boirytis сіпегеа та ін. [Sneh et al., 1996; Kamensky et al., 2003];

■ олігофаги, які вражають обмежену кількість видів хазяїв, переважно 
близькоспоріднених (рослин однієї родини). Наприклад, збудник ріж
ків культурних і дикорослих злаків Claviceps purpurea (Ascomycota) 
здатний заражати рослини з багатьох родів родини Тонконогі (Роасеае).;

■ монофаги, які пов’язані з одним видом хазяїна або з представниками 
одного роду рослин (наприклад, деякі іржасті гриби).
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Слід зазначити, що біотрофи -  це, головним чином, моно- і олігофаГ() 
а некротрофи -  оліго- і поліфаги [Dyakov et al., 2007 Brefort et al., 2009].

Для багатьох фітопатогенних грибів характерна онтогенетична спеціалізз
ція -  прив’язаність паразита до окремих стадій онтогенезу рослини-хазяїна
Наприклад, збудники твердо? сажки пшениці (Tilletia tritici), парші яблуН]
(Venturia inaequalis) вражають тільки молоді рослини або органи, збудники ф,_ 
тофторозу картоплі (Phytophthora infestans). вертицильозного в’янення бавов
нику (Verticillium dahliae) вражають зрілі рослини. Широко спеціалізовані па
разити. наприклад збудники фузаріозу злаків (гриби роду Fusarium) уражають 
рослину протягом усього життя [Gordon, Martyn. 1997].

Інший вид спеціалізації, притаманний грибам-паразитам рослин, -  тка
нинна (гістотропна) й органотропна спеціалізація -  прив’язаність до окремих 
органів і тканин. Наприклад, гриб-збудник пухирчастої сажки кукурудзи усти- 
ляго маїсовий (Ustilago maydis) здатний вражати лише молоді меристематичні 
тканини [Brefon et al., 2009]; гриби, що спричиняють в’янення, вражають кси
лему; збудник раку картоплі синхітрій ендобіотичний (Synchvtrium endobioticum | 
хражає бульби й інші органи рослини, крім коріння.

Однак необхідно розрізняти такі поняття, як зона зараження (частині- 
рослини, в яких міститься паразит) і зона захворювання (частини рослини, на 
яких з’являються зовнішні симптоми хвороби). Ці зони можуть збігатися або 
бути різними (табл. 3.5). Так, спсри іржастих грибів уражають листя, там же 
розвивається міцелій, формуються органи спороношення (через розрив епі
дермісу спори виходять назовні). Сажкові гриби заражають насіння або сходи, 
а міцелій розвивається системно всередин, всієї рослини. Виявляється захво
рювання на генеративних органах, де грибниця гриба розростається, руйнує 
зернівки, покриваючи колос чорними спорами, ніби сажею [Vankv, 1994]. 
Більшість збудників кореневої гнилизни міститься лише в корінні, а зона за
хворювання охоплює всю рослину [Dyakov et al., 2007].

Таблиця 3.5
Зони зараження і захворювання за умов розвитку деяких хвороб, 

зумовлених дією фітопатогенних грибів

Хвороба Зона зараження Зона захворювання

Іржа злаків місцева місцева

Спориння злаків загальна місцева

Коренева гнилизна місцева загальна

Характерна риса грибів-паразитів -  їхня патогенність, тобто здатність спри
чиняти захворювання рослини того чи іншого виду. Рівень патогенності збудни
ка визначається його вірулентністю, інвазивністю (агресивністю) й токсичнк'" 
тю. За визначенням, вірулентність (лат. virulentus — отруйний) — це ступінь хво- 
роботворності певного інфекційного чинника [Борисов. Фрейдлин. 1985]. Ві
рулентність визначається наявністю в клітині мікроорганізму відповідних гені® 
і контрольованих ними факторів вірулентності, що забезпечують взаємодій^
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з макроорганізмом у ході інфекції. Фактори вірулентності визначаються як де
термінанти збудника, які спричиняють пошкодження в інфікованому організмі 
[Casadevall, 2005]. До факторів вірулентності грибів, належать компоненти клі
тинної стінки, капсули (у деяких ^капсульованих грибів) ферменти і токсини, 
які виділяє збудник, а також пігмент меланін [Hamilton, Goodley, 1996' Zaragoza 
et al., 2009; Oliver, Solomon, 2010; Haynes et al., 2011]. Зокрема, меланін у фіто
патогенних грибів відіграє істотну роль у створенні тургору для проникнення 
апресоріїв у листя рослин [Langfelder et al., 2003]. Про вірулентність судять за 
мінімальною дозою, здатною спричинити інфекційний процес. Інвазивність 
(агресивність) -  здатність мікроорганізму до подолання захисних бар’єрів і по
ширення у тканинах інфікованого організму. Токсичність -  здатність мікроорга
нізму нагромаджувати й виділяти різноманітні токсини, ферменти і продукти 
життєдіяльності, які шкідливі для макроорганізму.

Інфекційні хвороби рослин істотно різняться між собою не тільки за осо
бливостями патогенезу і зовнішнього прояву, а й за характером їхнього розви
тку в природі. Деякі хвороби поширені повсюдно, але проявляються рідко 
і рівень їхніх спалахів майже не змінюється. Інші хвороби трапляються часті
ше, але їх масовий розвиток на великих площах і сильне ураження рослин, яке 
становить загрозу посівам або насадженням, не спостерігається. До таких хво
роб належить багато видів стовбурової гнилизни деревних порід, випрівання 
сіянців і низка інших захворювань. Разом із тим, є хвороби, поширення і роз
виток яких у певній місцевості або в межах усього ареалу непостійні та зазна
ють різких коливань. Такими є багато видів захворювань, зумовлених іржасти
ми та борошнисторосяними грибами, деякі види судинних хвороб і кореневих 
гнилей деревних порід та ін.

Масове вибухоподібне розповсюдження інфекційної хвороби рослин, яке 
значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на конкрет
ній території, називається епіфітотією. Так, у формі епіфітотій зазвичай про
являються іржа та сажка хлібних злаків, фітофтороз картошіі, ларша яблуні, 
в’янення бавовнику, Шютте снігове та звичайне (хвороби хвойних дерев, зу
мовлені патогенними грибами) фузаріоз колоса, плямистість листя злаків та 
інші інфекційні захворювання [Билай, 1977; Шеховцев, 1998; Шешегова. 1998; 
Петренкова та ін, 2009; Лісовий, Мовчан, 2011]. Збудником епіфітотії морської 
трави зостери є лабіринтула макроцистна (Labyrinthula macrocystis) -  псевдо
триб із відділу лабіринтуломікотові (Labyrinthulomycota). У минулому епіфіто
тії завдавали великої шкоди. Відомі значні втрати врожаю картоплі від фітоф
торозу в 40-х роках XIX ст. в Ірландії, соняшнику -  від іржі в 60-х роках того ж 
сторіччя в Росії, пшениці -  від стеблової іржі в Росії (Амурська область) 1923 
Року. З підвищенням культури землеробства, розробкою методів прогнозуван
ня масових спалахів хвороб рослин і застосуванням ефективних заходів бо
ротьби з ними епіфітотії порідшали. Однак спалахи окремих захворювань 
т епіфітотичним характером розвитку трапляються і в останні десятиріччя на 
Території різних держав, у тому числі в Україні. Зокрема, наприкінці 1980-х
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років на території України найпоширенішою хворобою ячменю була сітчаста 
плямистість, яка набула епіфітотичного розвитку в Рівненській, Житомирській 
Київській, Чернігівській, Сумській і Черкаській областях [Клименко, 1994; Лісо
вий, Мовчан, 2011]. Упродовж 1993-1996 років відмічено, що інтенсивність ура
ження ячменю сітчастою плямистістю залежно від сорту становила 40,6-70,5% 
і більше [Біловус, 2006]. В умовах східної частини Лісостепу України впродовж 
2001-2003 pp. спостерігали спалах ураженості кукурудзи на пухирчасту сажку, 
а впродовж 2004—2005 pp. епіфітотичного поширення набула летюча сажка куку
рудзи, ураженість рослин досягала 80-100% [Петренкова та ін, 2009]

Виникнення, розвиток і згасання епіфітотій мають певні закономірності 
й залежать від взаємодії трьох компонентів, які беруть участь у епіфітотичному 
процесі: популяції збудника хвороби, популяції рослини-хазяїна та навколиш
нього середовища [Планк, 1966; Минкевич, 1977; Воробьев и др., 1986]. Якщо 
взаємодія між цими компонентами виявляється сприятливою для розвитку 
хвороби, вона прогресує і виникає епіфітотія. Якщо в ході епіфітотії створю
ються умови, що перешкоджають її подальшому розвитку, відбувається посту
пове згасання спалаху хвороби.

3.8.2. Основні групи фітопатогенних грибів

Як зазначалось, серед фітопатогенів є представники різних відділів грибів 
і грибоподібних організмів (Oomycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomy- 
cota, Basidiomycota, Plasmodioohoromycota та ін.), а також багато видів ана- 
морфних грибів [Linnasalmi, Toiviainen, 1991; Vanky, 1994; Dyakov et al., 2007; 
Merz, 2008; Glawe et al., 2008; Brefort et al., 2009; Hartwright et al., 2010; 
Thompson et al., 2011; Hwang et al., 2012]. Серед них є некротрофи, біотрофи, 
гемібіотрофи [Howlett, 2006]. Нижче перелічені деякі широко розповсюджені 
види фітопатогенних грибів залежно від притаманного їм типу живлення.

Фітопатогенні гриби-некротрофи. Некротрофи спричиняють такі осно
вні групи хвороб: гнилизну, ракові ураження, трахеомікоз та ін.

Гнилизна -  одне з поширених захворювань, що характеризується пошко
дженням і розм’якшенням окремих ділянок тканин різноманітних органів од
норічних і багаторічних рослин. Загниванню найчастіше піддаються м’ясисті, 
соковиті, багаті на воду та поживні речовини плоди, насіння, бульби, корене
плоди, а також деревина. Розрізняють кореневу і стовбурову гнилизну, а також 
різні види гнилизни, що розвивається на органах рослин (зокрема, на плодах) 
після збирання врожаю.

Розвиток кореневої гнилизни спричиняє велика кількість видів грунтових 
грибів, часто ранових паразитів [Билай, 1977; Linnasalmi, Toiviainen, 1991; 
Sneh et al., 1996; Dyakov et al., 2007; Hartwright et al., 2010; Gonzalez et al., 2011] 
Основні з них такі:

■ Olpidium brassicae (Chytridiomycota) — збудник чорної ніжки капустяної 
розсади; "
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щ Pythium ultimum (Oomycota) -  коренеїд буряків, бавовника, лісових по
рід та ін.;

■ Rhizoctonia solani, представник анаморфних грибів (телеоморфа Thana- 
tephorus cucumeris, відділ Basidiomycota), що спричиняє кореневу гни
лизну буряків, бавовника, лісових порід і багатьох інших видів рослин;

я Thielaviopsis basicola, що належить до анаморфних грибів, -  збудник 
чорної кореневої гнилизни тютюну, гороху, бавовника;

■ деякі види роду Fusarium, що вражають злакові та інші рослини;
Некротрофні збудники кореневих захворювань спричиняють ураження

рослин, діючи на тканини хазяїна токсинами або ензимами, які зумовлюють 
лізис і загибель клітин. Таким чином створюються умови, сприятливі для рос
ту  грибів-патогенів.

Стовбурова гнилизна зазвичай спричиняється дією трутових або агарикаль- 
них грибів із відділу Basidiomycota. Найшкідливіші збудники стовбурової гни
лизни такі:

■ Heterobasidion annosum (коренева губка) і Armillaria mellea (опеньок 
осінній), що заражають дерева через коріння [Hood et al., 1991; Wood
ward et al., 1998; Coetzee et al., 2001];

■ Phellimis igniarius (трутовик несправжній), Fomitopsis pinicola (труто
вик облямований) та інші, спори яких потрапляють у тканини дерева 
унаслідок пошкодження стовбурів і гілок [Ryvarden, Gilbertsson, 1993; 
Fischer, 1995; Hogberg et al., 1999].

Ракові ураження кори дерев часто спричиняють ранові паразити, які посе
ляються на мертвих, підморожених або пошкоджених іншим чином ділянках, 
виділяють у сусідні тканини токсини, а після загибелі окупують їх. До таких 
грибів належать:

■ Phytophthora cactorum (Oomycota), що вражає плодові дерева з родини 
розоцвітих, спричиняє рак пагонів мигдалю [Browne, Viveros, 1997,1999; 
Bhat et al., 2006];

■ представники родів Valsa, Diaporthe, Nectria і Cryphonectria (Ascomy- 
cota), що спричиняють ракові ураження гілок і стовбурів деяких плодо
вих дерев, листяних порід [Bloomberg, Farris, 1963; Spielman, 1985; Black 
et al., 1996; Smit et al., 1996; Rossman et al., 2007; Thompson et al., 2011];

■ іржасті гриби з родини Melampsoraceae (Basidiomycota), еціальна стадія 
яких спричиняє ракові ураження кори хвойних порід (сосна, ялівець), 
верби [Ostry, Anderson, 2001].

Трахеомікоз -  це зумовлена грибами хвороба рослин, яка характеризуєть
ся ураженням судин провідної тканини. Трахеомікоз зумовлюється дією бага- 

■ох фітопатогенів із відділу Ascomycota і групи анаморфних грибів. Після 
зараження рослини вони розвиваються в судинах і виділяють гідролітичні 

рменти й токсини, які порушують функціонування ксилеми. Унаслідок 
Цього зовнішнім проявом хвороби є в’янення навіть за достатньої вологи. Тра- 

мікоз уражає бавовник, картоплю, цитрусові тіи и м  рослими. До збудни- 
•* захворювання належать:
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■ представники родів Verticillium і Fusarium (анаморфні гриби), які мо
жуть сапротрофно існувати у грунті, вражаючи багато видів рослин 
унаслідок пошкодження кореневої системи [Armstrong, 1981; Pegg, 
Brady, 2002; Fradin et al., 2006; Michielse, Rep, 2009; Klosterman et al 
2009, 2011];

■ гриби з родів Ophiostoma/Ceratocystis, відділ Ascomycota, які функціо
нують тільки на широколистяних деоевах і розповсюджуються за учас
тю комах [Romon et al., 2007; Linnakoski et al., 2010].

Багато грибів уражають рослинну продукцію після збирання врожаю. Різні 
види післяжнивної гнилизни -  одні з найшкідливих груп хвороб, зумовлених 
грибами-некротрофами. Це зумовлюється низкою причин:

■ рослинна продукція, що зберігається, як правило, містить у клітинах 
високу частку води (соковиті плоди, коренеплоди тощо);

■ відокремлені від рослини органи мають знижену опірність порівняно 
з тими, що є на живій рослині;

■ втрата імунітету під час дозрівання плодів сформувалась у процесі ево
люції та зумовлена необхідністю їх загнивання та вивільнення насіння.

У зв’язку з цим більшість збудників хвороб рослин під час зберігання -  не- 
спеціалізовані некротросЬні паразити, тоді як біотрофи і гемібіотрофи вража
ють рослини під час вегетації. До таких грибів належать Phytophthora cactorum, 
що часто є причиною розвитку гнилизни плодів яблуні; Rhizopus stolonifer var. 
stolonifer (Zygomycota), що зумовлює загнивання плодів суниці, та ін. Найбіль
ше збудників хвороб, які вражають рослини під час зберігання, відзначено се
ред представників відділу Ascomycota й анаморфних грибів, зокрема:

■ Glomerella cingulata (збудник гіркої гнилизни плодів яблуні) [Sutton, 
1990; Gonzalez et al., 2006];

■ Botrytis cinerea (телеоморфа Botryotinia fuckeliana) і Sclerotinia sclero- 
tiorum (збудники сірої та білої гнилизни багатьох рослин) [El-Tobshy, 
Zayed, 1979; Femandez-Baldo et al., 2011; Shah et al., 2012];

■ представники роду Phoma, що спричиняють гнилизну коренеплодів 
моркви та буряка [Bugbee, 1982; Strausbaugh, Gillen, 2009];

■ деякі види роду Penicillium (збудники гнилизни плодів цитрусових рос
лин) та інші [Chalutz, Wilson, 1990].

Фітопатогени-біотрофи. Багатьом фітопатогенним грибам притаманний 
біотрофний тип живлення. Деякі вчені вважають, що біотрофи разом із симбіо- 
трофами (включаючи лишайники) становлять майже половину всіх відомих 
видів грибів. Біотрофи утворюють нальоти -  спороношення на поверхні орга
нів, спричиняють у рослин розвиток сажки, утворення пустул, виростів, гіпер
трофію та деформацію органів, а також інші патогенні зміни.

Нальоти -  спороношення паразитів на поверхні уражених органів (лис
тя, стебло, плоди) -  поширене явище за умов ураження рослин борошнисторо- 
сяними грибами. Широко розповсюджені білі або буруваті нальоти, які назива
ють справжньою і несправжньою борошнистою росою. Справжню борошнисту
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р0су спричиняють представники порядку Erysiphales (Ascomycota), які є ви
ключно обліґатними паразитами [Glawe, 2008]. Міцелій більшості борошнисто- 
р о с я н и х  грибів поширюється по поверхні ураженого органа, і лише гаусторії 
з а н у р е н і  в епідермальні клітини. Ці гриби характеризуються здатністю утворю
вати на поверхні листків мікроскопічні закриті плодові тіла -  хазмотеції. Коні- 
дієносці з ланцюжками конідій надають нальотам борошнистого вигляду. Ха
рактерними є роди еризифе (Erysiphe), блюмерія (Blumeria), філактинія (Phyllac- 
tinia), подосАера (Podosphaera).

Із представників порядку Erysiphales в Україні часто трапляються Blumeria 
graminis, яка паразитує на злаках, Phyllactinia fraxini -  на ясені звичайному, 
мікросфера дубова (Microsphaera alphitoides) -  на дубові звичайному, Uncinula 
adunca -  на тополі чорній, осиці, вербах. Велика кількість різних видів роду 
еризіфе, зокрема, Erysiphe polygoni — на звіробої шорсткому, спориші звичай
ному, дроці красильному, на видах конюшини, Е. urticae -  на кропиві.

Несправжню борошнисту росу (псевдоборошниста роса, пероноспороз) 
спричиняють гриби з порядку Peronosporales (Oomycota), зокрема представни
ки родів пероноспора (Peronospora), бремія (Bremia), плазмопара {Plasmopara), 
псевдопероноспора (Pseudoperonospora) [Garcia-Blazquez et al., 2008; Savory et 
al., 2011]. Міцелій грибів розвивається ендофітно, а наліт утворений спорангі- 
єносцями і спорангіями, які виходять через продихи. Оскільки продихи розта
шовані на нижньому боці листка, то, на відміну від справжньої борошнистої 
роси, нальоти несправжньої також утворені з нижнього боку. Поширеними 
збудниками захворювання є пероноспора гороху (Peronospora pisi), пероноспо
ра буряка (P. schachtii), пероноспора руйнівна (P. destructor), яка спричиняє за
хворювання цибулі та часнику, плазмопара соняшникова (Plasmopara helianthi).

Несправжню борошнисту росу під назвою “мільдью” (хвороба винограду) 
зумовлює плазмопара виноградна (Plasmopara viticola) [Dai et al., 1995]. Збуд
ник хвороби, завезений у XIX ст. до Європи з Північної Америки, завдав вели
чезної шкоди виноградникам Франції, а згодом і виноградникам інших країн, 
особливо середземноморських. Мільдью вражає нездерев’янілі наземні органи 
винограду. Захворювання проявляється навесні появою на молодому листі блі
до-зелених або жовтуватих плям, які з часом буріють. Знизу листків з ’являється 
білий наліт із пучків спорангієносців.

Гіперплазія, гіперт роф ія т а деформація т канин і органів. Часто ура
ження біотрофними паразитами зумовлює зміни гормонального балансу рос
лини й інтенсивне розростання заражених органів або тканин унаслідок поси
лення поділу клітин або їх росту. Це призводить до утворення наростів, галів, 

еформації (з лат. deformatio -  спотворювання), що проявляється зміною форми 
органів під впливом збудників. У деформованих листків пластинка здувається, 

гає зморшкуватою (кучерявість листків персика); при деформації пагонів 
сплячих бруньок розвиваються численні вкорочені пагони (“відьмині мітли”); 

омованих квіток зеленіють пелюстки. Крім того, деформація росд+ш про- 
гься махровістю та іншими змінами. За умов ураження кісточкових порід
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(особливо сливи, вишні, аличі та черемхи) грибом тафріною сливовою (Tapfo
па ргипі) із відділу Ascomycota утворюються дутики -  деформовані шх0гш
(збільшені в розмірі, але без кісточки всередині) [Redfem, Shirley, 2002]. Збуд 
ник є облігатним паразитом, порушує гормональний баланс рослини і, як На 
слідок, спричиняє гіпертрофування уражених органів.

Деякі фиби зумовлюють утворення галів (з лат. galla -  чорнильний горі, 
шок), або мікоцецидій, що є результатом розростання паренхіми листка, а інко
ли стебла та кореня у вигляді бульбочок і різних інших наростів.

Утворення мікоцецидій і деформацій спричиняють гриби із різних відді
лів: Albugo Candida (збудник білої іржі), представник Oomycota, Synchytrium 
endobioticum (збудник раку картоплі) з відділу Chytridiomycota; представники 
порядку Taphrinales (Ascomycota), які спричиняють деформації різних органів 
рослин, сажкові фиби та інші [Redfem, Shirley, 2002].

Сажка розвивається під впливом різних видів сажкових фибів. Збудники 
хвороби належать до класу устиляґіноміцети (Ustilaginomycetes) та порядку ти- 
леціальні (Tilletiales) з класу екзобазидіоміцети (Exobasidiomycetes), відділу 
Basidiomycota [Fischer, Holton, 1957; Vanky, 1994]. Ці гриби вражають тільки 
трав’яні однодольні або дводольні рослини, зумовлюючи розвиток симптомів 
захворювання в генеративних органах або на стеблах і листках. Сажка здебіль
шого виявляється в утворенні пухлин і наростів, виповнених чорно-оливковою 
масою теліоспор паразита. На уражених органах рослин з’являються темні, 
ніби обвуглені, ділянки; вони перетворюються на сажоподібну масу. Розрізня
ють сажку тверду, пухирчасту, летючу та ін. Збудник пухирчастої сажки кукуру- j 
дзи устиляґо маїсовий (Ustilago maydis) може уражати різні органи рослини: | 
міжвузля стебел, листки, квітки [Brefort et al., 2009]. Потрапивши у тканини, 
міцелій збудника розростається, зумовлюючи ураження у вигляді пухлин чи га
лів, заповнених теліоспорами паразита. Теліоспори здатні відразу проростати, , 
зумовлюючи нові зараження рослин. Патологічний ріст пухлин стимулюють J  
утворені фибом чинники росту.

Пустули утворюються внаслідок розривів епідермісу, що відкривають ошЯ 
гани спороношення паразита. Такі зміни відбуваються під впливом представ
ників порядку Pucciniales (= Uredinales) (іржасті фиби) з відділу B a s id io m y c o t^ J

Фітопатогени-гемібіотрофи. Певна частка фітопатогенних фибів за типове
живлення належить до гемібіофофів. Гемібіофофи спричиняють «дебільик*® і 
локальні пошкодження листя й інших органів, зумовлюючи різного виду4|^^| 
мистості, які виявляються появою різних за кольором (білі, сірі, бурі або чв{і^ | 
розмірами та формою відмерлих ділянок -  плям, утворенням виразок. БільЯІ^^ 
збудників цих хвороб належать до відділу Ascomycota і групи анаморф*4^^^| 
бів із родів Mycosphaerella (збудник білої плямистості), Alternaria, Sep torm ^M  
Шпата ін. Представники родів Colletotrichum, Gloeosporium, вражаючи 
частини рослин (стулки бобів, плоди дині, огірка) спричиняють розвиток гЛвИ 
ких виразок (антракноз) [Pastor-Corrales, 1989; Cannon et al., 2012]. i ш Ш

2 1 4  --------------------------------------



Гриби те рослини

3.8.3. Метаболічна відповідь рослин на дію грибів-патогенів

У процесі еволюційного розвитку рослини завжди стикалися з грибами 
й іншими мікроорганізмами. Задовго до того, як на нашій планеті з’явилися 
травоїдні тварини, рослини розвинули механізми захисту від грибів-фітопа- 
тогенів. Тому стійкість рослин до дії збудників захворювань зумовлена гене
тично і опосередковується складними механізмами, які складаються з бага
тьох сигнальних, регуляторних і метаболічних ланок. До них належать і про
цеси, шо опосередковують виявлення потенційного патогена, і процеси, які 
відбуваються у відповідь на його наявність. Загалом, відповідь рослини на 
атаку патогенного гриба охоплює метаболічні ланки, які регулюються гене
тичними чинниками і діють постійно або ініціюються чи посилюються під 
час взаємодії зі збудником [Кис, 1990]:

■ синтез фітоалексинів, тобто низькомолекулярних антимікробних спо
лук, які накопичуються в місцях інфекції;

■ системний синтез ферментів, які пошкоджують клітину патогенного мі
кроорганізму (наприклад, хітинази, Р-1,3-глюканази, протеази);

■ системний синтез ферментів, які каталізують утворення протимікробних 
сполук, і ферментів, які виконують захисну роль (наприклад, перокси- 
дази та фенолоксидази);

■ синтез біополімерів, які обмежують поширення патогенних мікроорга
нізмів, наприклад, багаті на оксипролін глікопротеїни, лігнін, калоза;

■ синтез рослинних еліситорів і ферментів, які каталізують утворення 
еліситорів мікробного походження у разі взаємодії з патогеном;

■ утворення імунних сигналів.
Слід зазначити, що опірність до хвороб є загальним правилом у природі, 

і стійкість до дії патогенних грибів визначається не за наявністю чи відсутніс
тю генів стійкості у рослин, а за швидкістю і ступенем експресії цих генів та 
активності генних продуктів. Отже, спадкова інформація, яка лежить в основі 
функціонування механізму резистентності до грибів-збудників захворювань, 
наявна в усіх рослин. Разом із тим, багато фітопатогенних грибів, а також гри
би -  мутуалістичні симбіонти -  у процесі коеволюції з рослинами-хазяями роз
винули механізми, які дають їм можливість нейтралізувати дію заздалегідь 
синтезованих у рослині інгібіторів та обійти наявні бар’єри. Вони або пригні
чують дію антимікробних компонентів, або уникають механізму виявлення, за 
допомогою якого рослина реагує на наявність мікроорганізмів.

Еліситори захи сно ї в ідпов ід і рослин. Рослини мають складні механізми 
ДЛЯ виявлення наявних на їхній поверхні мікроорганізмів, у тому числі грибів, 
і захисту від потенційних патогенів. У природних умовах сприйняття рослиною 
сигналу від гриба або від іншого організму, який здійснює вторгнення, ініціює 
каскад процесів, які ведуть до розвитку захисних реакцій, у тому числі синтезу 
фітоалексинів та інших захисних сполук. На сьогодні широко визнано, що ран
не впізнавання збудників спирається на виявленні молекулярних структур, які

215



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

€ на поверхні мікроорганізмів, так званих MAMPs (microbial associated mole
cular patterns), або PAMPs (pathogen associated molecular patterns), які раніше 
називали мікробними еліситорами [Mackey, McFall, 2006]. Ці молекули мо
жуть: а) міститися на поверхні мікроорганізму або виділятися під час його 
функціонування; б) вивільнятися з мікроорганізму за участю ферментів рос
лини-хазяїна; в) вивільнятися з мікроорганізму після його загибелі [Alghisi, 
Favaron, 1995; Zipfel. Felix, 2005]. Вони виконують роль сигналу для синтезу 
фітоалексинів і розвитку інших захисних реакцій в організмі рослини.

Рослини сприймають асоційовані з мікроорганізмами молекулярні струк
тури за допомогою рецепторних систем, які містяться у плазматичних мембра
нах клітин. Структура деяких рецепторів, які специфічно впізнають молекули 
мікробного походження, та гени, які визначають синтез цих рецепторів, нині 
ідентифіковані [Zipfel, 2008]. Однак багато ланок у механізмах ранньої взаємо
дії гриба-патогена з рослиною-хазяїном і відповіді рослини на біотичний стрес 
у разі атаки патогена, детально не з ’ясовані. Відомо, що взаємодія асоційова
них із мікроорганізмами молекул із рецепторами спричиняє низку ранніх змін 
у клітинах рослини, а саме:

■ деполяризацію мембрани, зміни внутрішньоклітинної концентрації іо
нів Кальцію [Lecourieux et al., 2002];

■ утворення активних форм Оксигену;
■ активацію пов’язаних із рецепторами сигнальних шляхів і каскади фос- 

форилювання за участю мітоген-активованої протеїнкінази (МАРК, 
mitogen-activated protein kinase) [Asai et al., 2002];

■ активацію сигнальних шляхів, залежних від фітогормонів та інших біо- 
регуляторів. Як первинні сигнали у регуляції імунної відповіді рослини 
важливе значення мають ясминова кислота, етилен, саліцилова кислота 
[Makandar et al., 2010]. Нещодавно встановлено, що ауксини, гіберелі
ни, цитокініни й абсцизова кислота (гормони, задіяні в регуляції розви
тку рослин і відповіді на абіотичні стреси), також беруть участь у про
цесах регуляції відповіді на наявність патогенних грибів та інших мі
кроорганізмів [Grant, Jones, 2009; Kidd et al., 2011].

За участю зазначених механізмів у клітинах рослини розгортаються захис
ні реакції (зокрема, запрограмована загибель клітин в ураженій ділянці для об
меження поширення інфекції) та експресія генів, які визначають процеси син
тезу захисних сполук [Shimizu et al., 2010; Kishi-Kaboshi et al., 2010].

Молекули мікробного походження, які діють як еліситори, мають різну 
структуру. До них належать позаклітинні полісахариди, фрагменти структур
них полісахаридів і олігосахариди клітинної стінки грибів і бактерій, фраг
менти білка флагеліну, з якого побудований джгутик, та інші молекули, у тому 
числі ліпідної структури. Велика група індукторів імунної відповіді рослин 
складається з олігосахаридів, таких як |3-1,3-1,6-глюкани й олігомери, що по
ходять від хітину, які можуть вивільнятися з клітинних стінок представників 
оомікотових та інших відділів грибів під час взаємодії з рослинами [Shibttjm, 
Minami, 2001] (рис. 3.35).
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Плазматична мембрана

Манопротеїни

р(1,6) глюкан

Рис. 3.35. Схематичне зображення клітинної стінки грибів [Selitrennikoff, 2001]

Слід зазначити, що Р-1,3-1,6-глюкани та деякі інші компоненти клітинної 
стінки притаманні не тільки мікроорганізмам, вони також синтезуються 
у нижчих рослин [Jaulneau et al., 2010]. Так, |3-1,3-1,6-глюкан (ламінарин) -  
запасний полісахарид бурих водоростей, таких, як представники роду ламіна
рія (Laminaria), стимулює захисну відповідь у різних видів вищих рослин, за- 

шечуючи захист від атаки патогенів (наприклад захист сприйнятливих сор- 
винограду від несправжньої борошнистої роси, що спричиняється збудни- 

л Plasmopara viticola із відділу Oomycota) [Trouvelot et al., 2008]. Таким чи- 
ці біологічно активні молекули потенційно можна використовувати для 

сту рослин від фітопатогенних грибів.
Вивільнення молекул-еліситорів із компонентів клітинної стінки збудника 

нснюється за участю відповідних ферментів [Alghisi, Favaron, 1995]. Зокре- 
ітрогеновмісний полісахарид хітин є компонентом клітинної стінки гри- 

а ного фрагменти (N-ацетилхітоолігосахариди) діють як еліситори у вели- 
ллькості видів рослин [Kishimoto et al., 2010]. Еліситорами можуть бути 

пні сполуки. Наприклад, під час зараження рослин картоплі патогеном 
ohthora infestans еліситорами є арахідонова кислота і її метаболіти, які 

і няються зі спорангіїв rpntiiajRicker, Bostoclt, 1.99і]. т ,

GPI-якірний 
білок

(3(1,3) глюкан



Відомо, що еліситорами можуть бути й молекули рослинного походження 
які утворюються під час взаємодії мікроорганізму та рослини. Це так звані ін
дуковані мікроорганізмами молекулярні структури (MIMPs, microbe-induced 
molecular patterns) [Mackey, McFall, 2006]. Крім того, роль еліситорів можуть 
відігравати абіотичні чинники, зокрема ті, що спричиняють розвиток стресу 
в організмі рослин [Zhao et al., 2010].

3.9. ДЕЯКІ ХВОРОБИ РОСЛИН,
ЗУМОВЛЕНІ ВПЛИВОМ ФІТОПАТОГЕННИХ ГРИБІВ

3.9.1. Гнилизна кореня і стебла
та збудники цих захворювань

Різні види гнилизни є найпоширенішими хворобами рослин, зумовлені 
впливом фітопатогенних грибів, які живуть у грунті. Первинною ознакою за
хворювання є розм’якшення і руйнування тканин рослини під впливом фер
ментів патогенних грибів. Гнилизна кореня і стебла трапляється у всіх зонах 
землеробства та вражає і культурні, і дикорослі рослини. Збудниками гнилизни 
є багато грибів, які належать до різних систематичних груп. Вони можуть зу
мовлювати загибель паростків рослин унаслідок майже цілковитого руйнуван
ня їхніх вегетативних тканин. На ослаблених паростках як вторинні паразити 
оселяються різні види Alternaria, Cladosporium, Botrytis і навіть сапротрофні 
гриби роду Penicillium [Мирчинк, 1988; Rivas, Thomas, 2005; Howlett, 2006].

Гриби роду Fusarium. Серед збудників гнилизни привертають увагу пред
ставники роду Fusarium (F. solani, F  graminearum, F. avenaceum, F. oxysporum , 
F. verticillioides), які вражають велику кількість видів рослин -  сільськогоспо
дарських і дикорослих [Билай, 1977; Armstrong, 1981; Иващенко, Назаровская, 
1998; Малюга, 2003; Schollenberger et al., 2004; Michielse, Rep, 2009]. Гриби 
роду Fusarium розмножуються нестатево за допомогою конідій, які різнома
нітні за формою, розмірами, будовою та способом утворення. Макроконідії 
(4-7-клітинні й більше) серпоподібної чи веретено-серпоподібної форми, утво
рюються на розгалужених конідієносцях, часто зібраних у спородохії різнома
нітного забарвлення. Мікроконідії одноклітинні, рідше з 2-3  перегородками, 
зазвичай овальні, еліпсо-, грушо- чи яйцеподібні або кулясті. М іцелій найчас
тіше білий, біло-рожевий, рожево-бузковий або бурий. Гриби роду Fusarium  
можуть також утворювати безколірні або коричнюваті хламідоспори в період 
інтенсивного росту міцелію. У деяких випадках утворюють склероції білувато
го, жовтуватого, коричневого або синього кольору, котрі розвиваються найчас
тіше у тканинах субстрату чи у ірунті. Для деяких видів Fusarium  відоме сум
часте спороношення (перитецій), телеоморфою найчастіше є рід гіберела 
(Gibberella), а також офіостома (Ophiostoma), монографела IM onographella), 
неонектрія (Neonectria), нектрія (Nectria), гломерела (Glomerella) та ін.
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Гриби F. solani, F. oxysporum та ін. спричиняють гнилизну коріння і плодів.
F. graminearum  та ін. -  гнилизну коренів, сіянців і колоса злаків, F. lateritium - 
гнилизну стебла шовковиці. Ураження грибами Fusarium sp. призводить до за
гнивання кореня та стебла, припинення росту або й загибелі рослин (злаки, бо
бові, декоративні рослини), які проявляють чутливість до цих фітопатогенів на 
всіх фазах свого розвитку [Gordon Martyn, 1997; Schollenberger et al., 2004]. Фу
заріозна коренева гнилизна хлібних злаків призводить до відмирання продук
тивних стебел, пустоколосся, щуплості зерна (за умов раннього зараження -  до 
загибелі сходів). В уражених фузаріозом бобових рослин буріє та загниває корін
ня, руйнуються основа кореневої шийки, центральний циліндр і судинні пучки 
стебла. Дуже небезпечним фітопатогеном є гриб Fusarium solani, який може 
спричиняти хвороби і в людини [Zhang et al., 2006]. Показано, що F. solani зумов
лює так званий “синдром швидкої загибелі” рослин сої та інших бобових рослин 
[Gray et al., 1999; Njiti et al., 2003]. Основні симптоми хвороби -  загнивання ко
реня, верхівки, некроз листя, недорозвинення стручків, знебарвлення судин ко
реня і стебла.

У рослин кукурудзи фузаріозна гнилизна, яка розвивається, головним чи
ном, під впливом Fusarium verticillioides, вражає кореневу систему і стебло. 
Показано, що серед різних типів стеблових гнилей кукурудзи, які трапляються 
на території України внаслідок ураження фітопатогенними грибами (фузаріоз
на, вугільна, біла, бактеріальна), фузаріозна -  найпоширеніша і небезпечна, 
особливо в центральних областях. Фузаріозна коренева гнилизна зазвичай ура
жає корені та нижні міжвузля стебел. Ознаки її можуть проявлятися впродовж 
усього періоду вегетації, починаючи зі сходів. Уражені паростки кукурудзи від
стають у рості й розвитку, іноді гинуть. На корінні з ’являються бурі штрихи 
та плями, які з часом темніють і загнивають (фото 3.64). Корені та підземні 
міжвузля дорослих рослин, загниваючи, набувають червоно-бурого або черво
ного забарвлення.

Ураження рослин відбувається за допомогою спор, які є на фунті й куку
рудзяних рештках. Гриби роду Fusarium розвиваються в широкому діапазоні 
температур (від +3 до +30°С, оптимум +20...22°С) і вологості. Проникнення 
патогенів у корені кукурудзи можливе, починаючи з фази сходів за вологості 
фунту вище 40% і відбувається переважно через місця пошкодження комахами 
або через поранення під час механічної обробки рослин. Стебла найсприйнят- 
ливіші до фузаріозної інфекції у фазі молочної та молочно-воскової стиглості. 
Найчастіше стебла кукурудзи інфікуються через рани, спричинені шкідниками 
(наприклад, личинкою кукурудзяного метелика) чи фадом. Розвиток стеблової 
гнилизни може бути також наслідком дифузного поширення патогена від ура
жених коренів угору по стеблу. Гриб Fusarium verticillioides може проникати 
ззовні в листкові піхви і рости в напрямку до нижнього міжвузля. За умов над
мірного зволоження, коли спороношення ф иба виходить на поверхню стебел, 
можливе перенесення інфекції з хворих рослин на здорові. Спори розносяться 
вітром, дошем і комахами, спричиняючи повторне зараження стебел, а також
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качанів. Після запилення кукурудзи, в період дозрівання, коли рослинні тка
нини старішають, хвороба швидко прогресує. Усередині рослин гриб розви
вається у міжклітинному просторі та виділяє токсини, що спричиняють від
мирання і загнивання рослинних тканин [Howlett, 2006]. Ураженню кукуру
дзи фузаріозними кореневими та стебловими гнилями сприяє ослаблення рос
лин унаслідок порушення водного режиму грунту, загущений посів і надмірні 
дози азотних добрив.

До спалахів хвороби в період достигання (серпень-вересень) призводить 
поєднання таких погодних умов у липні, як підвищена температура і дефіцит 
вологи. Основним джерелом інфекції є грибниця та спори у грунті, на рослин
них рештках, а також інокулюм, який переноситься вітром та комахами, і за
ражене насіння.

Потрібно зазначити, що гриби роду Fusarium  зумовлюють не лише загни
вання кореня і стебла, але й розвиток інших захворювань рослин, таких як суха 
гниль бульб картоплі, фузаріоз колоса, в ’янення (фузаріозний вілт) [Билай, 
1977; Navas-Cortes et al., 2000; Левитин, 2002; Малюга, 2003; Wang et al., 2004].

Гриби роду Thielaviopsis. Широко розповсюджений збудник гнилизни -  
тіелавіопсис кореневий (Thielaviopsis basicola). Цей представник групи анаморф- 
них грибів спричиняє чорну кореневу гнилизну різних рослин і трапляється 
у всіх районах Земної кулі. Гриб уражає понад 100 видів рослин, особливо страж
дають від нього тютюн, бавовник, багато бобових, овочевих рослин (фото 3.65) 
[Rothrock, 1992; Troxler et al., 1997; Ramette et al., 2006]. Злаки та деякі інші рос
лини стійкі до дії цього фітопатогена. Строга спеціалізація у цього виду відсутня. 
Наприклад, ізоляти, отримані з тютюну, можуть заражати бавовник.

У циклі розвитку гриба Т. basicola розвиваються фіалоспори і хламідоспо- 
ри. Його конідії мають тонку стінку і швидко гинуть. Вони слугують тільки для 
розмноження гриба в період вегетації. Основне джерело інфекції—хламідоспо- 
ри, які утворюються на кінцях гіфів, формуючи ланцюжки темно-бурого ко
льору [Tsao, Bricker, 1966]. Хламідоспори цього гриба являють собою структу
ри, в процесі еволюції добре пристосовані до витримування несприятливих 
умов і проростання за присутності рослини-хазяїна. Коли немає живильної 
рослини у грунті, вони перебувають у стані спокою під впливом грунтового фун- 
гістазису [Meyer, Shew, 1991; Ramette et al., 2006]. Фунгістазис полягає, зокрема, 
у пригніченні проростання спор, склероціїв та інших структур фітопатогенних 
грибів під впливом виділень грунтових мікроорганізмів. Проростання хламі- 
доспор відбувається лише під впливом кореневих виділень рослин. Однак про
ростання хламідоспор гриба Т. basicola стимулюють кореневі ексудати не тіль
ки сприйнятливих до зараження рослин, але і стійких до хвороби, наприклад, 
злаків. Під їхнім впливом хламідоспори проростають і швидко гинуть від 
впливу грунтових антагоністів. Отже, висіваючи пшеницю або інші злаки, 
можна очистити грунт від зараження цим патогенним грибом.

Інші збудники гнилизни. Збудниками гнилизни є й представники іш іш
таксономічних груп грибів. Зокрема, анаморфний гриб Bipolaris sorokiniana
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1=tfelrninthosporium sativum) зумовлює розвиток гельмінтоспоріозної корене
вої гнилі й темно-бурого гельмінтоспоріозу (темно-бурої ПЛЯМИСТОСТІ) пшени
ці [Хасанов, 1992]. У дорослих рослин хвороба проявляється загниванням, по
бурінням і почорнінням первинних і вторинних коренів, вузла кущіння і при
земної частини стебла. На листках утворюються бурі, витягнуті плями, часто 
оточені хлорозними ділянками (фото 3.66).

Це супроводжується білоколоссям і загибеллю продуктивних стебел. Іно
ді зерна в колосі буріють, зморщуються. За ураження паростків і сходів пшени
ці відбувається побуріння колеоптиля, пожовтіння й деформація листя, загаль
не ослаблення й пригнічення росту рослин. Збудник захворювання (В. soro- 
kinicma) -  космополіт, що трапляється повсюдно в ареалі культивування злако
вих культур, вражаючи дикорослі та культурні злаки (ячмінь, пшениця, овес, 
жито). Втрати врожаю сортів, сприйнятливих до гельмінтоспоріозу (понад 
80% ураженої листкової поверхні) досягають 24-27% [Bhandari et al., 2003].

Офіобольоз. Гриб Gaeumannomyces graminis (= Ophiobolus graminis) із від
ділу Ascomycota зумовлює розвиток кореневої гнилизни (офіобольоз) злаків 
(пшениця, ячмінь) у багатьох країнах Європи, Америки, а також в Австралії 
[Hornby et al., 1998; Cook, 2003; Freeman, Ward, 2004; Bailey et al., 2005; Крюч
кова, 2007; Schreiner et al., 2010].

Захворювання починає виявлятися у фазі сходів. Уражаються коріння, осно
ви стебел, піхви листків. Від сильного ураження відбувається загибель сходів. 
На початку зараження відбувається побуріння коренів, коли гриб росте на їхній 
поверхні. Коріння загниває і руйнується біля вузла кущіння (фото 3.67).

Згодом, після проникнення гриба у рослину в зоні кореневої шийки відбу
вається відмирання продуктивних стебел і знебарвлення колоса. На нижній 
частині стебла (перше-друге міжвузля) утворюються некротичні темно-корич
неві плями, які покриваються чорним оксамитовим нальотом гриба. Під піх
вою нижнього листка скупчуються міцелій і велика кількість перитеціїв гриба. 
Основа стебла чорніє. Відбувається здерев’яніння уражених тканин стебла, під 
час натискання стінки соломини не стискаються. Рослини відстають у рості, 
жовтіють, листки, а іноді і вся рослина, відмирають. На відміну від фузаріозної 
та гельмінтоспоріозної гнилизни, прояв хвороби має вогнищевий характер 
у зв’язку зі здатністю збудника поширюватися в грунті за допомогою міцелію. 
У період колосіння внаслідок відмирання продуктивних стебел, карликовості 
і знебарвлення стебел у посівах утворюються світлі ділянки.

Зберігається гриб із року в рік на рослинних рештках у вигляді міцелію, 
перитеціїв, склероціїв і хламідоспор. Хвороба може розвиватися внаслідок 
первинного або вторинного зараження [Gilligan, Brassett, 1990; Bailey, Gilligan, 
1999]. Первинне зараження рослин здійснюється аскоспорами. Вихід аскоспор 
збігається з початком сівби озимих культур, що може спричинити зараження 
сходів із осені. Вторинне зараження, тобто перехід інфекції з рослини на рос
лину здійснюється через контакт між інфікованими і сприйнятливими кореня
ми у грунті. Міцелій гриба септований, субстратний -  світло-бурого або корич
невого кольору, а повітряний -  світло-сірого кольору. Перитеції чорні, гладкі
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поодинокі або скупчені, утворюються на стеблі під обгорткою нижнього листка. 
У деяких штамів встановлено утворення мікросклероціїв і хламідоспор. Мікро- 
склероції численні, чорні, округлі, близько 1 мм в діаметрі.

В Україні офіобольоз поряд із гельмінтоспоріозною та фузаріозною коре
невими гнилями найчастіше вражає корені озимої пшениці [Крючкова, 2007].

А рм іляркз -  захворювання рослин під впливом армілярії (опеньок, Аг mi
liaria) із відділу Basidiomycota [Paclt, 1978; Hood et al., 1991; Coetzee et al., 2001]. 
Зокрема, збудниками цього захворювання, яке проявляється розвитком білої 
кореневої гнилизни, є гриби Armillaria mellea й Armillana solidipes. Ці гриби 
паразитують на живих тканинах різних видів деревних рослин (надаючи пе
ревагу хвойним), а також кущів і деяких трав, або живляться сапротрофно на 
мертвій деревині [Raabe, 1962]. Гриб-паразит може розповсюджуватися за до
помогою ризоморф -  товстих міцеліальних тяжів, які мають міцну і часто 
пігментовану зовнішню оболонку. Ризоморфи, довжина яких іноді сягає кіль
кох метрів, простягаються від дерева до дерева вздовж коріння та вгору по 
стовбуру під корою, вражаючи таким чином деревні рослини на великих пло
щах (фото 3.68) [Wargo, Shaw, 1985].

У Національному заповіднику Малхер (штат Орегон, США) виявлено коло
нію Armillaria ostoyae, вік якої, як вважають, становить понад 2 400 років, а те
риторія розповсюдження міцелію -  8,9 км2 [Maheshwari, 2005]. Міцелій цього 
гігантського гриба досягає в діаметрі 5,6 км, він простягається в грунті в серед
ньому на глибині 1 м. Результати генетичних досліджень дають підстави вважа
ти цю колонію єдиним організмом, загальна маса якого становить приблизно 
605 тонн. Іншу багаторічну колонію Armillaria ostoyae виявлено в 1992 р. у пів
денно-західній частині штату Вашингтон. Вона охоплює площу близько 6 км2. 
У штаті Мічиган знайдено міцелій Armillaria bulbosa, який займає територію 
0,15 км2 [Smith et al., 1992].

Захворювання дерев, спричинене грибами Armillaria, широко розповсю
джене у хвойних лісах західної частини США та в Канаді. За результатами на
укових досліджень, наприкінці XX ст. майже 80% дерев у лісах Британської 
Колумбії були інфіковані грибом A. solidipes. Щорічні втрати від цього захво
рювання в Канаді становлять майже 2-3 мільйони кубічних метрів деревини 
[Morrison, Mallett, 1996].

3.9.2. Плямистість

П л я м и с т іс т ь , або некроз, характеризується відмиранням окремих ділянок 
тканини в місцях ураження рослини патогенним грибом. Є різні види пля
мистості, що розвиваються під впливом представників різних родів грибів. 
Зокрема, широко розповсюджені такі різновиди плямистості, як ризоктоніоз 
(утворення некротичних плям на вегетативних органах і плодах, що супрово
джується розвитком інших симптомів захворювання), антракноз (характеризу
ється розм якшенням рослинної тканини з утворенням заглибин, у яких розши
ваються органи спороношення фиба), аскохітоз та ін.

— —
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Ризою-оніоз. Представник роду Rhizoctonia -  гемюіотроф Rhizoctonia 
solani (телеоморфа -  Thanatephorus cucumeris) -  це широко відомий збудник 
ризоктоніозу (облямована плямистість) [Weinhoid, 1 9 "  Sneh et al.. 1996: 
Mahmoud et al., 2012]. Гриб насамперед атакує підземні частини рослин (на
сіння, шо проростає, гіпокотиль, коріння), але також здатний заражати й на
земні органи (наприклад, стебло, листки і плоди). Захворювання проявляється 
на злакових (пшениця, ячмінь, жито, тритикале), овочевих та інших культурах 
[Weinhold, Motta, 1973, Marshall, Rush, 1980; Keijer et al., 1997: Mazzola. Gu. 
2002; Gonzalez et al., 2011]. Ризоктоніоз поширений повсюдно. Особливо не
безпечний він для паростків рослин, які за умов ураження грибом гинуть під 
час проростання. У дорослих рослин злаків на колеоптилі та листкових піхвах 
утворюються еліпсоподібні світло-сірі або білясті плями (2 см і більше) з чіт
кою некрозною облямівкою. Розташовані плями поодиноко або групами. Зли
ваючись, вони окільцьовують стебло і надають йому мармурового забарвлен
ня. Під час ураження на знебарвленій поверхні плям за листковою піхвою 
і обгорткою стебла утворюються темно-коричневі склеропії, часто зрошені. 
Якщо ураження сильне -  гриб проникає всередину стебла і може стати причи
ною вилягання рослин, стебла яких ламаються у місцях утворення плям. Збуд
ник поширюється фрагментами міцелію і склероціями. У формі міцелію та 
склероцїв він зимує на рослинних рештках і у грунті.

Міцелій на підземних частинах рослин утворює більш-менш виразні спле
тіння і чорні склероції, що досить міцно приростають до субстрату. Гіфи буру
ваті, місцями майже безбарвні, 6-10 цм товщини. Розвиток його особливо ін
тенсивно відбувається за вологості грунту нижче 40%. За більшої вологості 
розвиток уповільнюється, а за вологості 70% -  повністю пригнічується. Ураже
на частина рослини покривається бруднувато-бурим нальотом; у тканинах 
утворюються бурі виразки.

Збудник вражає різні овочеві культури (капуста, морква, картопля, томати 
й ін.), спричиняючи гнилизну і загибель рослин [Ruppel, 1973; Bassi et al., 1979; 
Kang et al., 2002; Pannecoucque et al., 2008]. Поширеним наслідком ураження 
рослин грибом Rhizoctonia є так зване “вимокання” насіння і проростків, за 
якого значна частина насіння не проростає, а паростки гинуть одразу ж після 
проростання. Заражені рослини, що не загинули на ранніх стадіях розвитку, 
вкриваються світло-коричневими, червонувато-коричневими або бурими ви
разками на стеблах і коренях. Крім того, гриб іноді вражає тканини плодів 
і листків, розташованих поблизу або на поверхні грунту.

У рослин капусти інфекція з’являється після формування качана, коли 
в результаті контакту із зараженим грунтом у листки і стебло проникає збуд
ник. Пошкодження спочатку виникають у вигляді чітко виражених ділянок від 
жовтувато-коричневого до коричневого забарвлення. Потім гриб спричиняє за
гнивання центральної частини качана, ■ впродовж 10 днів качан може повністю 
згнити. Зовнішні листки стають бурими і висихають. Основний симптом ризок
тоніозу -  це відгнивання листя від качана (після ураження качана все листя може 
опасти або зів’янути, залишаючись на рослині) (фото 3.69).
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У картоплі захворювання проявляється у вигляді світло-коричневих або 

бурих вологих увігнутих плям на коренях, столонах і бульбах. В основі стебла 
розвивається білий наліт -  спороношення збудника. Спори, потрапляючи 
у грунт, заражають бульби нового врожаю. На бульбах часто утворюються 
чорні, опуклі лускоподібні нарости, що є склероціями гриба (фото 3.69). Після 
висаджування хворих бульб спостерігають загибель паростків, особливо на 
важких глинистих грунтах.

Антракноз (з грец. antrakos -  вугілля, nosos -  хвороба) -  спільна назва 
групи грибних хвороб наземних органів трав’яних і деревно-чагарникових 
рослин, які проявляються у вигляді чітко окреслених плям і поглиблених ви
разок із темною облямівкою. У вологу погоду в місцях уражень з’являються 
дрібні світлі слизисті подушечки -  ложа, що складаються з конідієносців і ко
нідій. Збудниками антракнозу є анаморфні гриби, представники родів Gloeospo- 
rium, Colletotrichum (наприклад, Colletotrichum orbiculare), Kabatiella [Sridhar, 
Sohi, 1974; Pastor-Corrales, 1989; Lagudah et al., 2001: Lenne, 2002; Cannon et al., 
2012; Dean et al., 2012].

Із культурних рослин захворювання найбільшою мірою вражає огірок, го
рох, квасолю, виноград, кабачок, гарбуз, кавун, диню, цитрусові, мигдаль, во
лоський горіх, кавове дерево, а також чагарники — малину, смородину, агрус 
[Gottstein, Кис, 1989; Freeman, Katan, 1998; Lenne, 2002]. Хворі на антракноз рос
лини покриваються темними плямами, виразками, які іноді оточені пурпуровою 
облямівкою, самі ж плями частіше бурі, хоча також можуть мати рожевий або 
помаранчевий відтінок. У міру розвитку хвороби плями на листках зливаються, 
листки буріють, засихають і передчасно опадають. Антракноз охоплює всю на
земну частину рослини, розвиваючись на листках, стеблах і плодах (фото 3.70).

Найбільших економічних збитків завдають ураження, зумовлені збудника
ми антракнозу на плодах рослин. Симптоми хвороби на плодах починають про
являтись як насичені водою ділянки, що поступово набувають жовтувато-ко
ричневого або коричневого забарвлення. Ушкодження можуть бути невеликими 
й округлими або зливатися, охоплюючи значні ділянки тканини плода. У сиру 
погоду утворюються спорові маси рожевого, оранжево-рожевого чи помаранче
вого забарвлення, які зазвичай розташовуються у вигляді концентричних кілець 
(фото 3.70). Антракноз передається із зараженими рослинними залишками, на
сінням, грунтом. Найбільше поширення має в областях із помірним кліматом, 
особливо активно розвиваючись у вологі роки (сприятливі умови для розвитку 
антракнозу -  вологість повітря близько 90% і температура понад 22°С).

Уперше антракноз ідентифікували в США у 1939 р. на люпині вузьколис
тому. У 1980-х роках хвороба з явилася у Європі (Франції) та у Південній Аме
риці. Вже в 1990-х роках антракноз стає головною перепоною у вирощуванні 
люпину. На сьогодні для запобігання масовому поширенню антракнозу шо&- 
хідні комплексні заходи: повторні посіви люпину слід проводити не раніше, 
ніж за 4-5 років; не варто сіяти його після бобових кулыур; в и р с щ у Л м ^ Ш ^
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до антракнозу сорти; протруювати насіннєвий матеріал; під час появи пер
ших ознак хвороби використовувати фунгіциди.

Потрібно зауваж ити, щ о антракноз (а також фузаріоз) є найшкідливішими 
дЛя культури льону-довгунця. Ці захворювання, фактично, розповсюджені 
в усіх регіонах У країни, д е  вирощ ують льон [Чучвага, 2009].

Для рослини квасолі в умовах Лісостепу найнебезпечнішими є бактеріоз 
і антракноз, збудником останнього є CoIIetotrichum lindemuthianum. Оптималь
ними умовами для розвитку антракнозу є вологість понад 92%, тривалі дощі, 
тумани за відносно низької температури (13...26°С) [Пиковский и др., 2007; 
Грищенко та ін., 2009].

А скохітоз. Анаморфні гриби роду Ascochyta спричиняють аскохітоз -  ши
роко розповсюджене захворювання рослин, у тому числі сільськогосподар
ських культур, відоме в багатьох державах світу [Ali et al., 1978; Bretag, Ramsey, 
2001; Schwartz, Hall, 2005; Hernandez-Bello et al., 2006; Biddle et al., 2007; Peever 
et al., 2007]. Загалом рід Ascochyta включає понад 500 видів грибів -  паразитів 
рослин. Представники цього роду утворюють пікніди кулястої або плескатої 
форми з простим округлим отвором (порусом) або різноманітним за формою 
вічком, зануреним у тканину листя, стебла, гілок, плодів рослин. У пікнідах 
розвиваються конідії різної форми (від циліндричних до веретеноподібних) 
і розмірів.

Патогенний гриб здатний уражувати різні наземні органи рослини на всіх 
фазах розвитку, що характеризує високий ступінь паразитизму. Джерелом за
раження є хворе насіння і залишки від урожаю. Хвороба проявляється на лист
ках, стеблі, плодах, насінні плямистістю різної форми та забарвлення із темні
шою облямівкою; плями покриваються пікнідами гриба у вигляді дрібних бу
рих крапок. У природних умовах первинне зараження відбувається на ранніх 
фазах, під час сходів, молоді рослини зазвичай гинуть, залишаючись джерелом 
вторинного зараження. До фази цвітіння та плодоутворення в посівах накопи
чується велика кількість інфекції на опалому листі, що вкриває ґрунт.

Найчастіше гриби роду Ascochyta паразитують на рослинах бобових, 
складноцвітих, розоцвітих, пасльонових. Ці гриби розвиваються на травах, 
чагарниках і деревах, характеризуючись певним сезонним циклом розвитку. 
Із сільськогосподарських культур аскохітоз уражає горох, буряк, гречку, огір
ки, гарбуз, диню , злаки, квасолю, нут та інші рослини [Прохорова, 1976; Тим- 
енко, М арютін, 2007; Кобизєва та ін., 2007].

Гриби роду Ascochyta  -  факультативні паразити (гемібіотрофи), тобто ма-
змішаний тип живлення і ведуть паразитичний спосіб життя за певних 

ов. Після зараження рослини вони живляться біотрофно, а потім, після її 
ибелі, існують як сапротрофи на відмерлих рослинних рештках, які є для 

ЗХ основним поживним субстратом [Мельник, 1977]. Більшість грибів роду 
ochyta -  мезофіли, тобто поширені на помірно вологих і теплих територіях 

ування. Однак збудники аскохітозу можуть розвиватися за значних коливань
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температури (10...32°С) і в широких межах відносної вологості (20-100%). Се
ред представників роду Ascochyta є типово гігрофільні види, що розвиваються 
на прибережних рослинах, за умов підвищеної вологості: наприклад, Ascochyta 
aquatica (аскохіта водяна) -  на рясці (Lemna minor), A. boydii (аскохіта Бойда) -  
на рослинах стрілолиста (Sagittaria) та ін. Є й ксерофільні види, що мешкають 
на рослинах, ягі ростуть за нестачі вологи, в умовах сухості повітря, підвищеної 
інсоляції. Серед Ascochyta є види, що заражають лише один вид рослини-хазяї
на; види, що розвиваються на рослинах із кількох родів однієї родини, або такі, 
що вражають рослини кількох видів одного роду.

Аскохітоз гороху спричиняють гриби Ascochyta pisi (блідоплямистий ас- 
кохітоз) і Ascochyta pinodes (темноплямистий аскохітоз) (фото 3.71) [АИ et al., 
1978; Bretag, Ramsey, 2001; Kraft, Pfleger, 2001; Peever et al., 2007]. Це найне- 
безпечніше захворювання усіх наземних органів рослин, що особливо прогре
сує у вологі роки і за підвищеної температури повітря. Може уражати рослини 
впродовж усієї вегетації, починаючи із фази сходів.

Блідоплямистий аскохітоз розвивається під впливом гриба A. pisi (телео- 
морфа -  Didymella pisi) та проявляється на листках у вигляді круглих або оваль
них жовтуватих, потім бурих плям із темною облямівкою та коричневими крап
ками -  пікнідами, на стеблах плями дещо вдавлені та видовжені, а на бобах 
вони вдавлені, рожеві. Уражене насіння зморшкувате, світло-жовте із низькою 
схожістю. Збудник цього виду аскохітозу -  гриб A. pisi вражає переважно боби 
і насіння, рідше стебла та листя.

За ураження рослин збудником темноплямистого аскохітозу {Ascochyta 
pinodes) на листках, стеблах і бобах гороху виникають червонувато-бурі плями 
неправильної форми і різного розміру, завжди темні у центрі й світліші по кра
ях. На поверхні великих плям формуються концентричними колами чорні 
крапки -  пікніди гриба. Насіння хворих рослин дрібне, з коричневими пляма
ми, іноді повністю коричнювате. У циклі A. pinodes є сумчаста стадія РеугопеІ- 
laea pinodes, що розвивається на підсохлих уражених частинах рослин. Ареал 
цього гриба досить широкий, і він трапляється скрізь, де вирощують горох.

Розвиток плямистості на бобових рослинах іноді супроводжується ламкіс
тю стебел (Ascochyta rabiei,A.fabae та ін.) та їхнім деформуванням (А. саиіісоїа 
та ін.). Збудники аскохітозу зберігаються на післяжнивних заражених залиш
ках, в ураженому насінні у формі міцелію, пікнід і перитеціїв (у тих видів, 
у яких є сумчаста стадія). Під час сприятливих умов навесні на міцелії розви
ваються нові пікніди і перитеції, а конідії і аскоспори заражають сходи. Конідії 
поширюються з бризками дощу, краплями роси, повітрям, комахами.

Аскохітоз бобів. Збудниками аскохітозу бобів є гриби Stagonosporopsis 
hortensis (= Ascochyta boltshauseri) і Ascochyta fabae  [Schwartz, Hall, 2005; Bid
dle et al., 2007; Peever et al., 2007]. У період вегетації рослин гриби поширю
ються за допомогою пікноспор, що утворюються в пікнідах. Аскохітоз появля
ється зазвичай усередині літа на листках, стеблах і бобах у вигляді бурих плям 
двох типів: великих концентричних без облямівки (утворюються під впливом
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Stagonosporopsis hortensis) та округлих або трохи подовжених із темно-черво
ною облямівкою (утворюються під впливом Ascochyta fabae) (фото 3.72). У цент
рі плям містяться крапчасті чорні пікніди.

Від ураження бобів аскохітозом страждають усі наземні частини рослини, 
і перші ознаки хвороби -  плями на листках і стеблі -  виявляються вже на сходах. 
Хвороба сильно проявляється в кінці вегетації, в період формування та дозрі
вання насіння. Під час цього періоду інфекція зі стулок бобів проникає у на
сіння. що призводить до його потемніння.

Зимують гриби-збудники аскохітозу у формі міцелію і пікнід із пікноспо- 
рами на залишках уражених рослин. Нерідко грибниця міститься в зерні. Хво
роба може бути причиною значного недобору врожаю зеленої маси і зерна. 
Уражене зерно дрібне, з низькою схожістю. Масовому розвиткові аскохітозу 
сприяє волога тепла погода. Тому у вологих районах і в дощові роки аскохітоз 
може спричиняти великі втрати врожаю. Хвороба поширена повсюдно, осо
бливо в Нечорноземній зоні, у країнах Балтп, в Сибіру.

Аскохітоз гарбузових культур. Аскохітоз уражає багато гарбузових куль
тур. Захворювання відоме на городніх (огірок, диня, кавун, гарбуз та ін.) і дико
рослих рослинах, як у відкритому, так і в захищеному фунті. Уражаюі ься сте
бло, бічні пагони, листя, черешки, вуса, плодоніжки, плоди. Загалом рослини 
родини Cucurbitaceae (Гарбузові) вражають два види грибів Ascochyta: А . melonis 
і A. cucumeris (сумчаста стадія -  Didymella bryoniae). Перший зумовлює розви
ток аскохітозу рослин гарбуза, дині, патисона, кабачка, другий -  переважно 
огірка [Прохорова, 1976; Тимченко, Марютін, 2007].

Від однієї рослини до іншої інфекція передається під час догляду за рос
линами, з поливними водами, зі струменями повітря За наявності захворюван
ня в повітрі теплиць міститься величезна кількість конідій -  при їх уловлюван
ні на 1 мм2 поверхні осідає від 30 до 75 штук. Гриб проникає в рослини через 
ранки, що залишаються після видалення листя, бічних пагонів та інші механіч
ні пошкодження. Зберігається гриб у хворих рослинних рештках і в насінні.

Рамуляріоз. Рамуляріоз, або біла плямистість, -  захворювання рослин, зу
мовлене анаморфними грибами з роду рамулярія (Rantularia) [Braun, 1998; 
Kirschner, 2009]. На листках з’являються спочатку червоно-бурі плями, які зго
дом біліють і на яких формується білий наліт із конідієносців із конідіями. Зи
мують гриби на залишках уражених рослин у формі стром (щільні сплетення 
гіфів). Збудники рамуляріозу вражають рослини, що належать до різних родин: 
цукровий буряк (Ramularia betae\ Rantularia beticola), квасолю (Ramularia pha- 
seoli), арахіс (Ramularia onobrychidis), конюшину (Ramularia schulzeri; Ramu
laria trifolii), гречку (Ramularia сипчіїа: Ramularia fagopyri, Ramularia rufoma- 
culans), сунипю (Ramularia grevilleana), пастернак (Ramularia heraclei), морк
ву, турнепс (Ramularia spp.) та інші [Braun, 1998].
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3.9.3. В'янення рослин (вілт)

В’янення, або вілт, -  це захворювання рослин, яке характеризується втра
тою тургору внаслідок ураження збудником судинно-волокнистих пучків. При 
цьому рослини в’януть або й зовсім засихають. Основні збудники в’янення -  
гриби роду Verticillium dahliae, V alboatrum і Fusarium oxysporum, розповсю
джені в усіх грунтово-кліматичних зонах [Билай, 1977; Armstrong, 1981; Lievens 
et al., 2003; Klosterman et al., 2009; Inderbitzin et al., 2011; Bilodeau et al., 2012]. 
Гриби проникають у рослину з грунту й розростаються у тканинах кореневої 
системи і стебла. Розростання міцелію відбувається, головним чином, по про
відних тканинах, у результаті чого відбувається їхнє закупорення та руйнуван
ня. Це зумовлює порушення обміну речовин у клітинах, в’янення стебла 
і листя [Bishop, Cooper, 1984].

Залежно від виду гриба-патогена, що вражає рослину, розрізняють верти
цильозний і фузаріозний вілт (фото 3.73). В обох видах захворювання важли
вим джерелом інфекції є рослинні рештки у грунті, а також пожнивні залиш
ки. На них фітопатогенні гриби можуть перебувати не тільки у формі спор, 
але й у формі активного міцелію, здатного вражати кореневу систему рослин. 
Збудники хвороби можуть переноситись і через тварин, у першу чергу безхре
бетних, які населяють грунт

Вертицильозний вілт спричиняється одним із двох видів гриба Verticillium 
(V. dahliae і V. alboatrum). Захворювання вражає понад 200 видів дводольних 
рослин, із них -  багато економічно важливих сільськогосподарських культур 
(томати, картопля, баклажани, перець, диня, кавун, бавовник, льон), плодових 
дерев (персик, абрикос), декоративних та інших рослин [Pegg, Brady, 2002; 
Fradin et al., 2006; Klosterman et al., 2009]. Зокрема, вертицильозом сильно вра
жається бавовник (Gossypium hirsutum), особливо середньоволокнисті сорти, 
внаслідок чого втрати врожаю бавовни у деяких районах становлять до 50%. 
Високий відсоток ураження рослин бавовнику припадає на ранній період роз
витку. Водночас багато видів дводольних, усі однодольні, голонасінні та папо
роті стійкі до цього захворювання.

Фітопатоген Verticillium dahliae належить до анаморфних грибів. Це грун
товий організм, поліфаг із нескладним циклом розвитку, який вражає пред
ставників різних родин рослин. Розвиток гриба відбувається у грунті на мерт
вих рослинних залишках. На його безбарвному, багаторазово розгалуженому 
міцелії утворюються органи конідіального спороношення та мікросклероції. 
У природних умовах основний спосіб зараження рослини -  це проникнення 
міцелію гриба V. dahliae в коріння, після чого гриб досягає судин ксилеми і роз
повсюджується майже виключно по них.

Інший збудник інфекційного в’янення рослин — фітопатогенний гриб 
Fusarium oxysporum, який зумовлює розвиток фузаріозного вілту, Щ Ш Щ Ш  
понад 100 видів рослин [Gordon, Martyn, 1997; Ма et al., 2010; Klosterman et al., 
2011]. Під час фузаріозного в’янення розвиток хвороби та загибель рослин
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відбуваються через порушення життєвих функцій унаслідок закупорення судин 
міцелієм гриба і виділення токсичних речовин (фузарієва кислота, лікомаразмін 
та ін.). У хворих рослин листя втрачає тургор, жовтіє, згортається й опадає; вер
хівки никнуть і засихають; сповільнюється ріст, знижується життєздатність; 
часто посіви гинуть на значних площах. Фузаріозне в'янення особливо небез
печне для тонковолокнистих сортів бавовнику, капусти (переважно качанової), 
гарбузових культур, зернових бобів (головним чином люцерни, сої, кормових 
бобів), картоплі, томату, баклажана. Фузаріоз -  небезпечна хвороба льону-до- 
вгунпя, яка завдає значного збитку в усіх районах, де вирощують цю економіч
но важливу культуру. Зокрема, це стосується північно-східного Полісся -  однієї 
з основних зон льонарства в Україні. Показано, що ураження фузаріозом зни
жує урожай насіння на 40-65% [Чучвага, Логінов, 2007].

Збудники фузаріозного в’янення зазвичай специфічні щодо рослин-живи
телів і містяться у грунті. Розвиваються вони, головним чином, у теплих по- 
годних умовах. Загалом, у межах виду Fusarium oxysporum описані понад 120 
спеціалізованих форм залежно від специфіки щодо різних видів хазяїв 
[Armstrong, 1981; Michielse, Rep, 2009]. Фузаріозний вілт у пасльонових куль
тур зумовлений кількома різними формами гриба Fusarium oxysporum; F. oxy
sporum f.sp. lycopersici (збудник хвороби томатів), F. oxysporum f.sp. melongenae 
(збудник хвороби баклажанів), F. oxysporum f.sp. vasinfectum (збудник хвороби 
перцю). Фузаріозний вілт картоплі зумовлюється комплексом (до чотирьох 
різних форм) Fusarium  spp.

3.9.4. Голландська хвороба В'язових (Ulmaceae)

Важливим патогеном деревних рослин є гриб Ophiostoma ulmi (= Cerato- 
cystis ulmi (цератоцистис в’язовий)). Це збудник так званої голландської хворо
би рослин із родини В ’язові (Ulmaceae), що зумовлює масове відмирання дерев. 
Назва хвороби пов’язана із важливим внеском голландських вчених у розуміння 
її етіології. Це захворювання вперше описали 1919 р. в Голландії, а через три 
роки голландська дослідниця Беа Шварц виділила анаморфну форму гриба- 
збудника, давши йому назву Graphium ulmi [Schwarz, 1922]. Статеву форму гри
ба ідентифікувала 1932 р. її співвітчизниця Христина Бусман і назвала цю фор
му Ceratostomella ulmi [Buisman, 1932]. Сучасна назва іриба -  Ophiostoma ulmi 
(Buisman) Melin et Nannf.

Результати досліджень свідчать, що гриб поселяється переважно у ткани
нах ксилеми рослини-хазяїна. Проникнення збудника хвороби в деревину від
бувається через свіжі механічні пошкодження, причому в’язи можуть заражати
ся голландською хворобою навіть через пошкоджене листя. За таких умов збуд
ник голландської хвороби розповсюджується вниз по стовбуру, проникає в ко
ріння, що призводить до зараження молодої порості. У низці досліджень пока
чано, що іриб у своєму циклі розвитку проходить через окремі життєві форми, 
маючи різні морфологічні різновиди: міцеліальна форма, дріжджоиодібна ста
дія; корсміалміа сзади; сумчасза стадія [Кат et al., 1962; Потлайчук, 1985].
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Установлено, що міцеліальна форма фиба менш патогенна порівняно з дріж
джеподібним типом. Умови, які існують у судинах рослин навесні, головним 
чином, сприяють розвиткові дріжджоподібних форм фиба, які можна спосте
рігати на зрізах хворої деревини (фото 3.74) [Скольський, 2009].

Голландська хвороба в’язових завдала великої шкоди за період із 1927 до 
1940 pp. Азійський штам фиба-збудника, пофапивши до США, зумовив майже 
повну загибель в’язів на великих територіях. Оскільки цей фітопатоген може 
розповсюджуватися за участю комах, то за період 1934-1940 pp. територія, охо
плена захворюванням, зросла з 6 250 до 97 500 км2. Популяції в’яза в Північній 
Америці не проходили коеволюцїї з цератоцистисом в’язовим і не виробили 
проти нього ефективного біохімічного захисту, який мають ці дерева в Азії. На 
території Європи упродовж 30-х років XX ст. з’явилися два штами фиба -  афе- 
сивний і неафесивний. Через деякий час афесивний штам зник, однак його по
вторно завезли з Америки. Загалом у Європі спостерігали два спалахи голланд
ської хвороби: перший -  на початку XX ст., другий -  після 60-х років XX ст. 
Основною причиною останнього спалаху вважають появу двох нових рас афе- 
сивного штаму -  північноамериканського та європейського [Brasier, 1979].

В Україні голландська хвороба в’язових уперше зафіксована на території 
Поділля 1929 р. Надалі це захворювання поширилось по всій Україні, причому 
найсильніший розвиток хвороби і масове відмирання дерев спостерігали упро
довж 60-х років XX ст. [Шевченко, 1987; Скольський, 2009].

Необхідно відзначити, що збудник в ’янення в ’язових дерев, як і інші фИ- 
би-фітопатогени, продукує комплекс патотоксинів. Основним із токсинів фиба 
є цератоульмін -  білок, який належить до гідрофобінів. Вважають, що церато- 
ульмін сприяє підтриманню життєздатності ф иба і бере участь у різних фазах 
розвитку захворювання рослин [Stevenson et al., 1979; Temple et al., 1997; Car- 
resi et al., 2008].

3.9.5. Фузаріоз колоса

Одним із розповсюджених і небезпечних захворювань рослин є фузаріоз 
колоса (фото 3.75), що призводить до значних втрат урожаю різних видів злаків 
(пшениця, жито, ячмінь) у світовому масштабі [Билай, 1977; Левитин, 2002; 
loos et al., 2004; Rohaaik, Hudec, 2005]. Це захворювання вражає усі зернові 
колосові культури. Збудниками хвороби у пшениці є гриби видів F. avenaceum, 
F. graminearum, F. culmorum, F. poae [Edwards, 2004; loos et al., 2004], у жита -  
F. avenaceum, F. poae, F. sporotrichioides, F. culmorum, у ячменю — F. avenaceum, 
F. sporotrichioides, F. poae, F. oxysporum [Steffenson et al., 1998; Choo et al.,
2004]. Розвиткові захворювання сприяє тепла і волога погода в період колосін
ня до достигання зернових культур.

Як аскоспори, так і конідії гриба-збудника здатні сп р и чи м м о ц ^^^^^ Н  
захворювання у разі, якщо вони потрапляють на колос під час або відразу піс
ля цвітіння. Спори проростають і швидко поширюються по лусках та інших
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частинах колоса. Через 7-10 днів після зараження на уражених колосках фор
мується оранжево-рожева маса конідій. Конідії поширюються вітром на чималі 
відстані, потрапляють на колосся інших зернових і злакових трав і знову зара
жають їх. Процес повторюється, поки сприйнятливі колоски.

Зовнішні ознаки ураження фузаріозом колоса найчастіше виявляються 
у фазі молочно-воскової стиглості зерна. Фузаріозом можуть бути уражені окре
мі колоски, верхня або нижня частина колоса, іноді весь колос і соломина під 
ним. При цьому окремі уражені колоски або весь колос набувають солом’яно- 
жовтого забарвлення (на зеленому фоні здорових колосків). Восени на залиш
ках колосся і соломи злакових рослин гриб утворює чорні плодові тіла -  пери- 
теці , де розвиваються аскоспори. Аскоспори зазвичай продукуються занадто 
пізно для зараження колосків у поточному вегетаційному періоді. Вони дозрі
вають і зберігаються на рослинних рештках, являючи собою джерело інфекції 
на наступний рік (упродовж травня-червня).

Під час розвитку інфекції втрати врожаю можуть досягати 20-50%. Фуза
ріозні зерна зазвичай легкі та поганої якості, втрачають життєздатність або 
є причиною розвитку гнилизни проростків. Розповсюдження грибів в уражених 
зернах призводить до накопичення токсичних метаболітів (фузаріотоксинів), 
небезпечних для здоров’я людей і тварин. Потрібно зазначити, що зовнішні 
ознаки прояву фузаріозу колоса можуть не відповідати ступеню розвитку гриба 
і нагромадженню фузаріотоксинів у врожаї. Так, слабке ураження рослин гри
бом F. graminearum не завжди гарантує придатність зерна для використання 
в їжу або на фураж. У зерні деяких сортів навіть за слабкого ураження може на
копичуватися значна кількість токсинів. Мікотоксини впродовж багатьох років 
зберігаються у зерні [Salas et al., 1999; Edwards, 2004; Choo et al., 2004].

Захворювання рослин на фузаріоз колоса розповсюджене в більшості регі
онів, де вирощують пшеницю та інші зернові культури. Серйозні епіфітотії хво
роби були відзначені в Канаді в 1940-1960-х та 1980—1985-х pp., у США -  
в 1910-1926-х, 1982 pp., в Австралії -  1951 р. [Иващенко, Назаровская 1998]. 
На півдні України і в Криму значне розповсюдження фузаріозу колоса спостері
гали впродовж 1972-1988 pp. Спалахи хвороби регулярно спостерігають на 
Північному Кавказі та Далекому Сході. У центральній частині Росії, країнах 
Балтії, південно-західній Україні, Білорусі захворювання виявляється в роки, 
коли теплі та вологі погодні умови припадають на період колосіння.

3.9.6. Фітофтороз

Фітофтороз -  одне з найбільш спустошливих захворювань рослин, зумов
лене паразитними грибами роду фітофтора (Phytophthora) з порядку пероноспо- 
ральні (Peronosporales), відділу оомікотшя (Oomycota) (фото 3.76, 3.77) [Erwin, 
Ribeiro, 1998; Hausbeck, Lamour, 2004; Филиппов, 2005; Nelson, 2008; Lamour 
et al., 2012]. Міцелій грибів білий, павутинистий, спорангії зазвичай лимоно
подібної форми, зооспори формуються всередині зооспорангію Оскільки всі
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представники роду Phytophthora ведуть паразитичний спосіб життя, у них ви
никли різні пристосування для паразитування на рослинах. Налічують майже 
70 видів роду фітофтора, які широко розповсюджені по Земній кулі майже в усіх 
кліматичних зонах [Erwin, Ribeiro, 1996].

Для помірного поясу найбільше поширення та значення має Phytophthora 
infestans (фітофтора небезпечна) -  дуже шкідливий паразит картоплі та інших 
пасльонових, зокрема, томатів, що може спричинити повну втрату врожаю [Ап- 
drivon, 1994; Fry, 2008; Nelson, 2008]. У багатьох районах картоплярства фіто
фтороз є найнебезпечнішою хворобою. Відомі епіфітотії фітофторозу в Ірландії 
у 1845 і 1847 pp., які зумовили загибель врожаю картоплі та були причиною ка
тастрофічного голоду й масової еміграції населення до Північної Америки. Спа
лах фітофторозу знищив більшу частину врожаю картоплі в Німеччині в 1917 р. 
[Schuman 1991].

У процесі ураження рослини збудник розвиває всередині листків картоплі 
міжклітинний міцелій із гаусторіями, внаслідок чого на листках з’являються 
темні плями, з нижнього боку листків утворюється білий наліт зі спорангієнос- 
ців, які виступають назовні через продихи листка (фото 3.77). На кінцях споран- 
гієносців формуються лимоноподібні зооспорангії, котрі відламуються і розно
сяться з вітром чи з краплями дощу. Якщо зооспорангій потрапляє на листок 
рослини, він проростає інфекційним гіфом, тобто функціонує як конідія. Якщо 
зооспорангій потрапляє у ґрунт, він певний час спочиває, очікуючи вологої по
годи. Після дощу, коли грунт насичується водою, зооспорангії проростають дво- 
джгутиковими зооспорами, що інфікують підземні органи рослини (зокрема, 
бульби картоплі) [Walker, van West, 2007]. За сприятливих умов (дощова погода 
або сильна роса) за 3-4 дні утворюється нове покоління спорангієносців.

Масове зараження картоплі може відбуватися під час збору врожаю, за ме
ханічного травмування бульб. На бульбах хвороба проявляється у вигляді свин
цево-сірих плям, тканина під плямою буріє, але не розм’якшується (фото 3.77). 
Плями поширюються всередину бульби, забарвлюючи м’якоть в іржаво-корич
невий колір. Уражені фітофторою бульби сприйнятливі до зараження іншими 
грибами й бактеріями.

Збудник фітофторозу, Phytophthora infestans -  гетероталічний гриб, але 
в Європі розвивається тільки в нестатевій стадії. У наукових джерелах наявні 
відомості про виявлення другої статевої форми цього гриба на території Мос
ковської області Росії. Збудник фітофторозу картоплі поширений скрізь, най
більш інтенсивно розвивається у вологу погоду.

Інший представник роду фітофтора, Phytophthora cactorum  (рис. 3.36; 
фото 3.76), уперше описаний у Німеччині 1870 року як паразит декоративних 
кактусів, у Швейцарії виявлений 1^04 року як паразит яблуні та груші, 1912 
року -  як паразит суниці [Erwin, Ribeiro, 1996]. Цей збудник є рановим пара
зитом, який уражає понад 200 видів вищих рослин із 160 родів, особливо в ра
йонах підвищеного зволоження, обмежуючи ефективність вирощування бага
тьох економічно важливих культур і деревних рослин (таких як яблуня, груша,
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р о д о д е н д р о н ,  азалія, полуниця та ін.) [Benson et al., 1986; Madden, Ellis, 1990; 
Fujita, 1990; Erwin, Ribeiro, 1996; Hantula et al., 1997].

Особливості розвитку захворювання під впливом P. cactnrum можуть бути 
різними залежно від виду рослин, який він інфікує. Відомо, що P. cactorum 
може спричиняти низку симптомів, а саме: гнилизну кореня та кореневої ший
ки, розвиток пухлин, загнивання плодів, в’янення листя і проростків. Зокрема, 
збудник вражає корені та стовбур яблуні і груші, спричиняючи фітофторозну 
гнилизну кореня та верхівки, що є серйозною проблемою в яблуневих садах 
[Fujita, 1990]. Зараження супроводжується дисфункцією судинної системи, 
припиненням росту, а через певний час -  відмиранням дерев. У рослинах суни
ці гриб спричиняє загнивання тканин кореневої системи, листя і плодів, зумов
люючи в’янення і розвиток так званої шкірястої, або гіркої, гнилизни плодів 
[іхао, Lu, 1979; Hantula et al., 2000; Orsomando et al., 2001].

Ооспора

Найважливішими пропагулами P. cactorum є зооспори, які походять із гі
фів або проростачих ооспор і спорангіїв [Fujita, 1990]. У багатьох випадках 
збудник може потрапити в грунт через інфіковані саджанці [Fujita, 1990; 
Erwin, Ribeiro, 1996; Seemuller, 1998]. Інфікування рослин P. cactorum зазви
чай відбувається за теплої погоди і тривалої вологості. Рухливі зооспори
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вивільняються зі спорангіїв під час насичення грунту водою і потрапляють 
у рослину через рани [Seemuller, 1998]. Після того, як зооспора досягає хазяї
на, відбувається зараження і розвиваються гіфи гриба, які колонізують ткани
ну рослини. На розвиток симптомів хвороби зазвичай впливають сприятливі 
умови навколишнього середовища.

У дослідженнях [Plich, Rudnicki, 1979] встановлено, що у фільтратах Р. сас- 
torum містяться фітотоксини, які впливають на рослини томату і сприяють роз
витку захворювань яблуні. Однак більшість цих метаболітів не були очищені 
і охарактеризовані. Винятком є кактореїн (білок PcF), який виділяється з гриба 
P. cactorum і здатний спричиняти некроз тканин у рослин суниці й томату [Orso- 
mando et al., 2001].

Широко розповсюдженим видом є Phytophthora nicotianae (=Ph. parasitica), 
який спричиняє найбільші економічні втрати у субтропічних країнах, уражуючи 
рослини 72 родів, хоча надає перевагу пасльоновим рослинам.

3.9.7. Фітотоксини грибів

За науковою оцінкою, близько 80 000 таксонів грибів проявляють патоген
ність щодо 56 000 видів судинних рослин [Lu et al., 2012]. Фітопатогенні гриби 
мають широкий спектр хазяїв і можуть призводити до втрати врожаю сільсько
господарських культур та впливати на динаміку лісових екосистем. Наприклад, 
гриби роду Fusarium вражають більшість видів культурних рослин, а отже, іс
тотно впливають на продуктивність аграрного сектора економіки. Разом із тим, 
фітопатогенні гриби є важливим засобом для розробки нових екологічно чис
тих гербіцидів і фунгіцидів [Evidente et al., 2011].

Характерними для патогенних грибів, як і інших мікроорганізмів, є вну
трішньоклітинні ензимні шляхи біосинтезу токсинів [Bhatnagar et al., 2002] та 
екзоферменти, що каталізують біодеградацію органічних речовин [Monod et 
al., 2002; Yike, 2011]. Токсини, які продукують патогенні гриби, пошкоджу
ють рослин-хазяїв, спричиняючи різні патологічні зміни (некроз, хлороз, 
в’янення, набрякання та ін.), які врешті-решт призводять до загибелі рослин 
[Scheffer, 1983; Lamari, Bernier, 1991; Strelkov et al., 1998: Amusa, 2006]. Здат
ність до синтезу токсинів та екзоферментів, багато з яких є факторами віру
лентності, дає змогу фітопатогенам долати захисні механізми хазяїна і, таким 
чином, спричиняти розвиток захворювань [Idnurm, Howlett, 2001; Mobius, 
Hertweck, 2009; Stergiopoulos, 2009; van de Wouw, Howlett, 2011; Gonzalez-Fer- 
nandez, Jorrin-Novo, 2012].

Більшість фітотоксинів характеризуються низькою молекулярною масою 
(до 1 000 Da) і можуть вражати не лише рослину-хазяїна, але й інші види рос
лин. Ці сполуки спричиняють загибель клітин у безпосередній близькості від 
місця вторгнення в організм рослини і можуть розповсюджуватися дифузією 
з місця інфікування в суміжні тканини або транспортом через апопласт чи ксиле- 
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Гроб  и т а  рослини

вірулентності, посилюючи симпш ми хвороби, або як патогенні чинники, гобго 
ініпіюючи розвиток захворювання [SchelTer. 1983. Graniti et al.. 1989. Mobiu 
Hcrtwcck, 2009].

Заі алом, рочрізияют ь два класи фітшоксинів, які синтезують патогенні мі
кроорганізми: нсселсктивні та селективні (ВаІІіо, 1991; Wolpert et al.. 2002: Fri- 
csen et al.. 2(К)8]. більшість цих сполук належить до неселективних, або так 
званих неспецифічних щодо хазяїна (non-host-specific. NHS), токсинів Вони 
токсичні щодо всіх видів рослин, а не лише до тих, які слутують живителем 
патогена. Дотепер не виявлено рослин, які були б нечутливими до впливу виді
лених N H S -токсинів, хоча мутантні рослини-живителі проявляють стійкість до 
колонізаці патогенами-продуцеїпами цих токсинів. Крім того, виявлені му- 
таити-збудннки, які нездатні синтезувати токсини і, отже, позбавлені патоген
ності [Knogge, 1996; Prell. Day, 2001]. Вважають, що фітоиатогенні гриби, які 
продукують неселективні токсини, належать до найшкідливіших мікроорганіз
мів і спричиняють значні економічні втрати в сільськогосподарському вироб
ництві fThines et al., 2006].

Селективні, або специфічні щодо хазяїна (host-specific, HS) токсини, ста
новлять менш численну групу фітотоксинів. Вони активні лише щодо рослин- 
хазяїв, які проявляють генетично детерміновану сприйнятливість до певного 
токсину [Wolpert et al., 2002; Friesen et al., 2008; CiufTetti et al., 2010].

Вважають, що всі NHS-токсини є факторами вірулентності, а отже, збіль
шують тяжкість симптомів хвороби в організмі рослини. На відміну від них, 
більшість HS-токсинів є патогенними чинниками, тобто відповідають за прояв 
хворобливих симптомів [Prell, Day, 2001].

Фітотоксини обох класів можуть діяти через різні метаоолічні шляхи, про 
що свідчить різноманітність проявів захворювань, зумовлених токсинами у різ
них рослин [Duke, Dayan, 2011]. У більшості випадків токсини діють безпосе
редньо, швидко спричиняючи загибель інфікованої рослинної клітини. Проте 
токсини можуть діяти й опосередковано, через стимуляцію метаоолічних шля
хів, які призводять до синтезу фітоалексинів. У цьому випадку токсин діє як 
еліситор реакції гіперчутливості. Токсини можуть також пригнічувати прояв 
індукованої резистентності в інфікованій рослині [Prell. Day 2001].

Н еселект ивні ф іт от оксини  До неселективних грибних фітотоксинів на
лежать: брефелдин А. який синтезують гриби Penicillium decumbens і Alternaria  
carthami; иеркосиорин (токсин гриба Cercospora kikuchU та інших представни
ків роду Cercospora)', фузикокиин. який продукуг гриб Fusicoccum amvgdali; 
офіоболіни грибів Bipolaris spp. та деяких інших фітопатогенів; тентоксин ірн- 
ба Alternaria alternata; зініол. який продукують представники Alternaria  spp. 
і гриб Phoma m acdonaldii; фузарієва кислота, яка синтезується у клітинах різ
них видів грибів роду Fusarium, та інші сполуки [ВаІІіо, 1991; Prell, Day, 2001; 
Duke, Dayan, 2011 ].

Усі ці токсини є продуктами вторинного метаболізму відповідних ф іто
патогенних грибів. Кожен гз N llS -токсннів впливає на рослинні клітини
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за допомогою специфічних механізмів і пригнічує життєздатність інфікованої 
рослини, взаємодіючи з компонентами мембран, мітохондрій, мікросом або 
хлоропластів рослини-живителя [Prell, Day, 2001; Duke, Dayan, 2011]. Зокрема, 
сайти зв’язування фузикокцину -  вторинного метаболіта гриба Fusicoccum 
(Phomopsis) amvgdali -  локалізовані в мікросомальних і плазматичних мембра
нах клітин більшості наземних рослин, у тому числі насіннєвих рослин, папоро
тей і деяких бріофітів [Meyer et al., 1993; Korthout, de Boer, 1994]. В основі фіто
токсичної дії фузикокцину (рис. 3.37) лежить незворотна активація Н+-АТФази 
плазматичної мембрани рослинних клітин під впливом цього чинника. У зв’язку 
з цим відбувається порушення процесів закривання продихів, що призводить до 
в’янення і загибелі рослин TGomarasca et al., 1993; Aducci et al., 1995].

H3c rr^ 
о

Тентоксин Ф узикокцин Ц еркоспорин

Рис. 3.37. Структура деяких NHS-токсинів [Mobius, Hertweck, 2009]

Тентоксин (рис. 3.37), циклічний тетрапептид фітопатогенного гриба 
Altemaria alternata, спричиняє пригнічення росту паростків, гальмує розвиток 
хлоропластів та процеси фотофосфорилювання у клітинах багатьох сприйнят
ливих видів рослин (салат-латук, картопля, огірки, шпинат та ін.). Такий ефект 
фенотипічно проявляється як хлороз тканин [Halloin et al., 1970; Avni et al., 1992; 
Holland et al., 1997]. В дослідженнях на ізольованих тилакоїдах показано, що 
тентоксин за умов застосування в мікромолярних концентраціях пригнічує син
тез АТФ [Amtzen, 1972]. Згодом установлено, що вплив на процеси перетворен
ня енергії в хлоропластах зумовлюється інгібуванням локалізованої в них CF1 
АТФази внаслідок взаємодії токсину з компонентом CF1 (chloroplast coupling 
factor 1) зазначеного ензимного комплексу [Selman, Durbin, 1978; Reimer, Selman, 
1978]. Вважають, що місцем зв’язування тентоксину з цим компонентом є амі
нокислотний залишок Asp у положенні 83 первинної структури (3-субодиниці 
CF1 [Steele et al., 1976; Avni et al., 1992]. Так, із використанням тентоксин-чутли- 
вих та стійких видів Nicotiana spp. показано, що наявність Asp83 корелює зі 
сприйнятливістю рослин до дії токсину, а залишок глутамату в цьому положен
ні, навпаки, корелює з резистентністю до тентоксину [Avni et al., 1992].

Іншим наслідком впливу тентоксину є повне пригнічення переміщення 
кодованого ядерним геномом ензиму поліфенолоксидази (ПФО) в пластиди.
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Без такого процесингу Г1ФО не проявляє ензимної активності [Vaughn, Duke, 
1984]. Потрібно зазначити, що ооидва названі ефекти виявляються у сприйнят
ливих до тентоксину видів рослин, але не виявляються у резистентних видів 
[Duke, 1993].

Офіоболіни -  трициклічні сесквітерпенові фітотоксини деяких представ
ників роду Bipolaris та інших родів грибів, які спричиняють хворобливі симп
томи у низки злаків (зокрема, буру плямистість рослин рису, хвороби кукуру
дзи) [Narain, Biswal, 1992]. Фітопатогенна дія цих токсинів значною мірою зу
мовлюється впливом на плазматичну мембрану рослинних клітин та інгібуван
ням функцій кальцій-зв’язувального білка кальмодуліну [Cocucci et al., 1983; 
Аи et al., 2000а]. Встановлено, що прямий антагонізм одного з представників 
цієї групи сполук -  офіоболіну А -  щодо кальмодуліну опосередковується зв’я
зуванням токсину із залишками лізину в положеннях 75, 77 і 148 у молекулі 
білка, причому Lys75 є основним сайтом інгібування його функцій [Au et al., 
2000Ь]. Із пригнічувальним впливом офіоболіну А на кальмодулін пов’язано 
й гальмування процесів транслокацїі кодованих ядерним геномом білків у мі- 
тохондрії та пластиди [Leung et al., 1985; Chigri et al., 2005; Kuhn et al., 2009].

Токсин церкоспорин (рис. 3. 37) за хімічною структурою належить до пе- 
риленхінонів і проявляє фотохімічну активність, пошкоджуючи клітини рос
лин тільки за умов освітлення [Yamazaki et al., 1975; Daub et al., 2005; Morgan 
et al., 2010]. Цей токсин вперше виділили 1957 р. як червоний пігмент із фіто- 
патогенного гриба Cercospora kikuchii, а згодом -  і з інших грибів роду Сегсо- 
spora -  збудників плямистості листя рослин (кукурудза, цукровий буряк, соя, 
тютюн, банани, кавове дерево та ін.) [Kuyama, Tamura, 1957; Assante et al., 
1977; Lynch, Geoghegan, 1977; Fajola, 1978; Daub, Ehrenshaft, 2000]. Встановле
но, що, поглинаючи світло за наявності молекул О,, церкоспорин продукує 
синглетний кисень ('О,) і супероксид-аніон [Hartman et al., 1988]. Утворення 
реакційно активного Ю2 вважають основним механізмом, який лежить в осно
ві токсичності церкоспорину грибів Cercospora spp. щодо інфікованих рослин 
[Daub, Ehrenshaft, 1997].

Завдяки здатності до утворення активних форм кисню, церкоспорин про
являє значну токсичність. Вплив цього токсину на рослинні клітини за умов 
освітлення призводить до дуже швидкого (впродовж 1-2 хв) пошкодження 
мембран, витоку електролітів і розриву протопластів [Daub, 1982]. У клітинах, 
пошкоджених під впливом церкоспорину, відбувається накопичення продуктів 
пероксидного окиснення ліпідів, значне збільшення співвідношення між вміс
том насичених і ненасичених жирних кислот, зниження плинності мембран та 
інші зміни, які виникають унаслідок активації процесів вільнорадикального 
окиснення [Daub, Briggs, 1983; Daub et al., 2005].

На сьогодні церкоспорин є одним із найбільш вивчених периленхінонів, 
однак представники багатьох родів фітопатогенних грибів продукують анало
гічні за структурою токсини, які, ймовірно, діють як фотосенсибілізатори в рос
линах [Daub, Ehrenshaft, 2000; Daub et al., 2005]. Наприклад, периленхінони
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виявлені в грибах Cladosporium phlei і С. herbarum, а також у рослинах огірка, 
інфікованих збудником С. сиситегіпит [Overeem, Sijpesteijn, 1967; Yoshihara et 
al., 1975; Robeson, Jalal, 1992]. Два фітопатогени рослин бамбука (Hypocrella 
bambusae та Shiraia bambusicola) також продукують периленхінони — гіпокре- 
ліни [Wu et al., 1989; Daub et al., 2005; Fang et al., 2006; O ’Brien et al., 2010]. 
Гіпокреліни здавна використовують у Китаї як лікарські засоби, а нині ці спо
луки активно досліджують з метою використання у фотодинамічній терапії 
пухлин [Diwu, 1995; Ali, Olivo, 2002; Olivo, Chin, 2006].

Селект ивні фітотоксини. Синтез HS-токсинів є характерною рисою не
великої, але добре вивченої групи грибних патогенів рослин. До класичних 
патогенів, здатних синтезувати HS-токсини, належать, зокрема, представники 
родів Cochliobolus, Alternaria та Pyrenophora [Friesen et al., 2008; Ciuffetti et al.,
2010]. Наприклад, гриб-некротроф Pyrenophora tritici-repentis (Ptr) синтезує 
один або декілька селективних токсинів, які зумовлюють розвиток жовтої пля
мистості пшениці -  захворювання, що має глобальне економічне значення 
[Strelkov, Lamari, 2003; Murray, Brennan, 2009]. Найбільш вивчені HS-токсини 
цього гриба -  Ptr ТохА (ТохА) і Ptr ТохВ (ТохВ) -  білки, що спричиняють, від
повідно, симптоми некрозу або хлорозу в тканинах інфікованих рослин [Pande- 
lova et al., 2012].

Показано, що ТохА (продукт гена ТохА, відомий під назвами: Ptr токсин, 
Ptr токсин некрозу), білок молекулярною масою 13,2 kDa, інтерналізується 
в сприйнятливих клітинах мезофілу, і цей процес опосередковується високо- 
спорідненим рецептором [Manning et al., 2005, 2008]. Перед індукованою ток
сином некротичною загибеллю клітин відбуваються зміни в фотосинтетич
ному апараті і накопичення активних форм Оксигену, що, ймовірно, пов’язано 
з порушенням гомеостазу фотосистеми [Manning et al., 2009].

Інший HS-токсин гриба Pyrenophora tritici-repentis, ТохВ (відомий як Ptr 
токсин хлорозу) -  білок молекулярною масою 6,5 kDa, продукт гена ТохВ. Для 
інтенсивного розвитку хлорозу необхідна наявність декількох копій зазначено
го гена [Strelkov, Lamari, 2003; Martinez et al., 2004; Ciuffetti et al., 2010]. Хоча 
механізм токсичності ТохВ охарактеризований меншою мірою, ніж ТохА, відо
мо, що хлороз, зумовлений цим токсином, залежить від освітленості і зумов
люється порушенням фотосинтезу, і, можливо, фотоокисненням молекул хло
рофілу [Strelkov et al., 1998].

Фітотоксична дія деяких м ікот оксинів т а ант ибіот иків. Окремі вто
ринні метаболіти патогенних грибів можуть проявляти токсичність і щодо 
рослин, і щодо тварин, тобто бути водночас фітотоксинами та мікотоксинами. 
Зокрема, така дія характерна для токсинів грибів роду Fusarium  [Joffe, 1973; 
Joffe, Palti, 1974]. Як відомо, низка неселективних фітотоксинів токсичні щодо 
ссавців [Ballio, 1991]. Фітотоксин церкоспорин, крім впливу на рослини, прояв
ляє токсичність щодо тварин, а також грампозитивних і грам негативних бакте
рій, грибів і вірусів та є ефективним інгібітором протеїнкінази С мікробного 
походження [YamazaKi et al., 1975; Tamaoki, Nakano, 1990; Hudson et al., 1997;
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Chung et al., 1999; Daub et al., 2005]. 3 іншого боку, доведено, що деякі типові 
мікотоксини є чинниками вірулентності грибів-фітопагогенів [Proctor et al., 
1995; Desjardins et al., 1996]. Окремі мікотоксини грибів, патогенних щодо рос
лин, проявляють фітотоксичність за умов in vitro і можуть відігравати роль 
у фітопатогенній дії грибів, які продукують ці чинники. Хоча переконливих 
доказів щодо ролі мікотоксинів у фітотоксичній дії грибів-патогенів немає, 
у багатьох випадках відсутні чіткі відмінності між селективними токсинами 
грибів-фітопатогенів і мікотоксинами. Наприклад, фумонізини (мікотоксини 
грибів F usarium  spp., які проявляють значну токсичність щодо ссавців) і AAL 
токсини (селективні фітотоксини гриба A lternaria a lternata f.sp. lycopersici) 
дуже схожі за структурою та впливають і на рослини томату, і на тканини щура 
й собаки аналогічним чином [Mirocha et al., 1992; Lamprecht et al., 1994; Abbas 
et al., 1995]. Водночас встановлено фітотоксичний вплив фумонізинів на ткани
ни кукурудзи [Asch et al., 1992; Lamprecht et al., 1994] та їхню можливу роль 
у вірулентності грибів F usarium  spp. щодо цієї рослини [Desjardins et al., 1995].

Потрібно зазначити, що деякі антибіотики грибів також можуть проявляти 
фітотоксичну дію. Таким є, зокрема, грізеофульвін, який синтезує гриб Репісіі- 
Ііит griseo fu lvu m  та деякі інші Penicillium  spp. [De Carli, Larizza, 1988; Saykhed- 
kar, Singhal, 2004]. Показано, що в разі застосування у високих концентраціях 
грізеофульвін інгібує утворення хлорофілу, хоча в низьких концентраціях цей 
чинник нетоксичний для рослин [Wright, 1951]. Подібний ефект виявляє й пе
ніцилін, який у високих концентраціях інгібує .творення хлорофілу та ріст 
проростків [Wright, 1951; Biswas, Mukherji, 1978].

3.9.8. Застосування біопрепаратів грибного походження 
для біологічного захисту рослин від фітопатогенів

Поглиблене вивчення взаємовідносин між рослиною і патогенами відкри
ло нові можливості у розробці заходів і способів захисту рослин від хвороб. 
Відомі низка способів біологічного регулювання активності патогенних орга
нізмів [Озерецковская и др., 1994; Тютерев, 2002]. В основі цих напрямів ле
жить індукція захисних механізмів у організмі рослин. Відомо, що захисні ре
акції рослин можуть виникати після обробки їх спеціальними речовинами, ін
дукторами хворобостійкості -  еліситорами. Такими чинниками можуть бути 
різні неорганічні хімічні сполуки, ослаблені штами живих патогенних мікро
організмів або біомаса вбитих мікроорганізмів, а також низка біогенних орга
нічних сполук із різних класів. Найперспективнішим для створення ефектив
них засобів захисту рослин є застосування еліситорів біогенного походження, 
які знайдені в різних групах організмів (гриби, бактерії, віруси, рослини), при
чому гриби -  найактивніші продуценти таких сполук [Ревенко, Теслюк 2003; 
Теслюк, 2011].

Під час аналізу індукторів захисних реакцій рослин основна увага надаєть
ся вивченню біологічно активних речовин на основі грибних Р-глюканів, хітину
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та його похідних як еліситорів, здатних стимулювати синтез фітоалексинів
[Максимов и др., 1997]. Ці речовини нетоксичні та діють у дуже малих концен. 
траціях як сигнальні молекули. Для їх одержання використовують стінки клітцц 
грибів, з яких можна отримати хітин-глюканові комплекси (ХГК), хітозан 
Останній за біологічною активністю і техніко-економічними показниками пере
вершує інші еліситори, і тому в різних країнах на основі хітозану були розро
блені та з’явилися на ринку індуктори резистентності рослин проти хвороб.

Аналіз джерел літератури свідчить про значну ефективність використан
ня хітинових похідних (хітозану) у сільському господарстві (зокрема, в Японії 
використовується близько 1 800 т хітину, в США -  800 т, у Росії досить відо
мими є біопрепарати “Фітохіт” і “Нарцис”) [Теслюк, 2011]. У дослідженнях 
показано, що за умов обробки бульб картоплі певними дозами хітозану стій
кість до збудника фітофторозу індукувалась у всіх тканинах бульб, включаю
чи тканини серцевини. Фітофторостійкість виявилась довгостроковою та по
ширювалася як на бульби під час зберігання, так і на рослини під час вегета
ції. Крім того, картопля нового врожаю зберігала стійкість до цього патогена 
[Переход и др., 1997].

В Україні низка досліджень спрямована на отримання і вивчення хітин- 
глюканових комплексів із базидіомікотового гриба Forties fomentarius, значно 
розповсюдженого у природних умовах. У результаті розробленої технології 
отримана біологічно активна композиція на основі грибних глюканів, яка ста
ла основою біологічного препарату “Мікосан”. Цей біофунгіцид розроблено 
у двох модифікаціях: “Мікосан-Н” для передпосівної обробки насіння, цибу
лин, бульб, корінців розсади та саджанців і “Мікосан-В” для обробки рослин 
у період росту. Під час застосування біофунгіциду “М ікосан” та інших компо
зицій на його основі показано високу ефективність цих препаратів у захисті 
багатьох рослин від фітопатогенних грибів: гороху -  від збудників різних ви
дів кореневої гнилизни та пероноспорозу; цукрового буряка від збудників ка
гатної гнилизни коренеплодів {Botrytis cinerea, Fusarium  sp., Aspergillus sp., 
Penicillium sp., Rhizopus sp., Mucor sp.); озимої пшениці, ячменю, ріпаку, сої 
[Горовой и др., 2001; Кошевський та ін., 2005; Терещенко та ін., 2007; Ковба- 
сенко та ін., 2008; Теслюк, 2010].

Інший біопрепарат вітчизняного виробництва, що користується широким 
попитом в Україні як біологічно активна добавка, -  це “Мікотон”, виготовле
ний на основі трутовика справжнього (Fomes fomentarius). Цей препарат також 
ефективний проти збудників кагатної гнилизни коренеплодів цукрового буряка 
(а саме Fusarium sp. та Botrytis cinerea [Бородай та ін., 2004]) та інших патоген
них організмів.
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3.10. ГРИБИ-ДЕСТРУКТОРИ РОСЛИННИХ РЕШТОК 
В ЕКОСИСТЕМАХ

Гриби -  це потужні біологічні деструктори різноманітних речовин, перш за 
все -  природного походження [Kirk, Cullen, 1998; Martinez et al., 2005; Abrusci 
ei al., 2007; Lunde et al., 2008] У клітинах цих організмів синтезується вели
кий набір глікозидгідролаз, ліаз, естераз та інших ензимів [Tomme et al., 1995; 
Warren, 1996]. Особливо важлива роль грибів у розщепленні целюлози вна
слідок великої інтенсивніості синтезу цієї сполуки автотрофними організмами 
та нагромадження у грунті рослинних решток. Водночас гриби здатні руйну
вати лігнін та інші сполуки, що входять до складу деревини, і, таким чином, 
відіграють незамінну роль як редуценти в лісових екосистемах. Розщеплюючи 
складні за структурою карбоновмісні сполуки, гриби відіграють надзвичайно 
важливу роль, засвоюючи недоступну для інших організмів енергію органіч
них речовин, що містяться в рештках деревних рослин, і трансформуючи її 
у форму, придатну для використання іншими компонентами біоценозів.

3.10.1. Вуглеводні компоненти рослин і їхнє розкладання 
за участю грибів

3.10.1.1. Розкладання целюлози

Структура целюлози. Гриби мають особливо важливе значення як деструк
тори целюлози — найбільш розповсюдженої карбоновмісної речовини на планеті 
(до складу целюлози входить понад 50% усього органічного Карбону біосфери) 
[Coughlan, 1985]. Інтенсивність утворення цієї сполуки в біосфері за масшта
бами перевищує рівень синтезу всіх інших природних сполук. Целюлоза фор
мує структурну основу оболонок рослинних клітин, де вона утворює комплекси 
з так званими інкрустувальними речовинами (геміцелюлози, пектини, лігнін), 
які заповнюють простір між волокнами. Синтезується целюлоза в клітинах ви
щих рослин і водоростей, а також деяких грибоподібних організмів (псевдогри- 
би, слизовики), бактерій і тварин (асцидії) [Montezinos, Brown. 1976; Brett, 2000].

Наземні рослини на 15-50% складаються з целюлози, пооте вміст цього полі
сахариду в різних видах вищих рослин, а також у різних ооганах рослин неодна
ковий [Мишустин, Ьмцев, 1987]. Наприклад, у возокнах, які покривають насіння 
бавовнику, целюлоза становить за масою 95-98%, у луб’яних волокнах -  60-85%, 
У тканинах деревини -  40-44%, в оболонках насіння зернових культур -  44%, 
У насінні мигдалю та соєвих бобах -  14-15%, у зерні пшениці та рису -  10% 
і 1%, відповідно. У водоростях вміст целюлози становить 10-25%. У деревному 
опаді вміст целюлози становить 34-59%, а загалом у рослинних залишках, що 
містяться у грунті й надходять до нього, виявляють майже 70% целюлози [Шле- 
гель, 1972; Мирчинк, 1988].
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Як відомо, целюлоза -  стійкий, нерозчинний у воді полісахарид, макромоле
кули якого складаються з залишків (З-Э-глюкози, з’єднаних у положенні 1,4; ^  
бічних відгалужень. Ступінь полімеризації макромолекул целюлози має певну 
видову специфічність і змінюється в широких межах (кількість залишків глюкози 
становить від кількох сотень до 13 000-14 000). Целюлоза, як і всі вуглеводи, мас 
як гідрофільні (зумовлені наявністю НО-фуп), так і гідрофобні (зумовлені НС- 
групами) властивості. Сильні між- і внутрішньомолекулярні О -Н —О зв’язки під
тримують пряму форму ланцюгів полісахариду, що вкладаються в листоподібну 
структуру (рис. 3.38). Окремі ланцюги целюлози спільно кристалізуються від
разу ж після біосинтезу з утворенням кристалічних мікрофібрил, скріплених 
водневими зв’язками, гідрофобними взаємодіями і силами Ван-дер-Ваальса. 
Форма мікрофібрил целюлози з паралельно розміщеними ланцюгами визнача
ється просторовою структурою целюлозосинтазного комплексу, задіяного в біо
синтезі цього полісахариду, та локального мікрооточення. У рослинних клітинах 
елементарні мікрофібрили шириною 3 нм, що містять приблизно 36 ланцюгів 
целюлози, часто упаковані в пучки мікрофібрил (шириною 20-100  нм) у вто
ринній клітинній стінці [Brett, 2000; Lindeboom et al., 2008].

Рис. 3.38. Міжмолекулярні (А) та внутрішньомолекулярні (Б) водневі зв'язки у структурі 
(водневі зв'язки показані штриховими лініями) [Azarov et al., 1999]

Основна частка целюлози в рослинах є у кристалічному стані, однак пр*І 
родна целюлоза також містить менш упорядковані, аморфні ділянки. Структу
ра аморфних ділянок целюлози вивчена мало, але вважають, що вона піл*|вИ 
мується водневими зв’язками між гідроксильними фупами в положеннях 
С-3 і С-6 [Kondo, Sawatari, 1996; Vietor et al., 2000].
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у клітинній стінці рослин мікрофібрили целюлози вбудовані в матрицю, 
літу, головним чином, розгалуженими ланцюгами геміцелюлоз і пектинів 
ис. 3J9). Клітини деревини містять також лігнін, високомолекулярний по- 

іімер неподісахарнцної природи. У деревині вміст геміцелюлоз і лігніну ста
новить від 5 до 30% сухої маси [Sjostrom, 1993].

Лінгоцелюлоза

К т ихш списа

ои ом омд

Рис. 1.3. Компоненти вторинної стінки клітин рослин

Роль грибів у розкладанні целюлози. За оцінкою науковців, щорічно за 
участю живих організмів переробляється майже 10" тонн рослинного матеріа
лу клітинних стінок, що робить целюлозу найбагатшим джерелом органічного 
Карбону в біосфері [Coughlan, 1985' OeBoy et al., 2008]. Глюкоза, яка виві іьня- 

ся після остаточного розщеплення цього полісахариду, є важливим субстра- 
для мікроорганізмів і травоїдних тварин.
Гриби відіграють істотну роль у природній деструкції целюлози і, таким 

■ом, сприяють колообігу Карбону [Рабинович, Мельник, 2000; Lynd et al., 
2]. Вони містять целюлази -  ензими класу гідролаз, за участю яких відбу
дься перетворення целюлози до глюкози або дисахариду целобіози [Tomme 

al., 1995]. Найбільша здатність розкладати целюлозу та засвоювати про- 
кти її г.дролізу притаманна дереворуйнівним грибам -  представникам від- 
іу Basidiomycota, які синтезують весь комплекс целюлолітичннх ферментів 

I Oaldrian, Valaskova, 2008], а також деяким представникам відділу аскомікотових 
1 групи анаморфних грибів. Низка ірибів містить лише окремі ферменти із іру- 
пи иелюлаз. Багато деструкторів целюлози є серед термофільних видів грибів.
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Важливу роль у розщепленні целюлози в природі відіграють гриби-мі- 
кроміцети із родів Fusarium  і Chaetomium. Здатність розкладати цей полісаха
рид мають і Aspergillus fumigatus, A. nidulans, A. niger, A. foetidus, Trichoderma 
viride, T. reesei, Botrvtis сіпегеа, Rhizoctonia solani [Шлегель, 1972; Carrard, 
Linder, 1999; Aro et al., 2003; Kang et al., 2004]. Найбільша активність целюлаз 
у грибів виявляється в молодому міцелії, особливо на верхівках гіфів. Харак
терна особливість грибного розкладання целюлози -  виділення целюлолітич- 
них ферментів у навколишнє середовище. Унаслідок секрет і цих ферментів 
у середовище міцелій під час росту гриба проникає в клітинну стінку рослини. 
Після гідролізу полісахариду тільки частина утворених молекул глюкози над
ходить у гіфи гриба. Частину продуктів гідролізу целюлози використовують 
інші мікроорганізми, які не містять власних целюлаз. Окрім грибів, цей полі
сахарид можуть розщеплювати і засвоювати різні групи бактерій завдяки наяв
ності целюлаз. Загалом мікроорганізми, в тому числі гриби, актинобактерії та 
інші бактерії, синтезують кілька видів целюлолітичних ферментів -  окремо або 
у формі комплексу [Bhat, Bhat, 1997; Baldrian, Valaskova, 2008]. До природних 
целюлаз належать;

•  ендо-1,4-(3-0-глюканаза (1,4-(3-0 -глюкан-глюканогідролаза, КФ 3.2.1.4), 
ензим, який гідролізує (3-1,4-зв’язки в полімерах целюлози або інших 
Р-глюканів (при цьому утворюються олігосахаридні фрагменти целю
лози, а також молекули глюкози та целотріози (P-D-глюкопіранозил- 
(1,4)-Р-0-глюкопіранозил-( 1,4)-0-глюкоза));

•  екзо-1,4-р-0 -глюкозидаза (ІД-Р-Б-глюкан-глюкогідролаза, КФ 3.2.1.74), 
що гідролізує р-1,4-зв’язки в 1,4-р-О-глюканах з послідовним відще
пленням залишків глюкози;

•  целобіогідролаза (1,4-Р-0-глюкан-целобіогідролаза, КФ 3.2.1.91), яку 
ще називають екзоглюканазою, відщеплює молекули целобіози (p-D- 
глюкопіранозил-(1,4)-0-глюкоза) з нередукуючих кінців олігосахарид- 
них фрагментів целюлози;

•  Р-глюкозидаза (p-D-глюкозид-глюкогідролаза, КФ 3.2.1.21 (целобіаза)) -  
фермент, що відщеплює гідролітичним способом кінцеві залишки (3-D- 
глюкози; може гідролізувати молекули целобіози та p-D-глюкозидів.

У природі розкладання целюлози -  це комплексний процес, у якому можуть 
брати участь різні групи мікроорганізмів [Baldrian, Valaskova, 2008]. Імовірно, 
він відбувається за участю мікробних спільнот, у яких є основний організм-де- 
структор, що розкладає молекули целюлози, і м ікроорганізми-супутники, які 
використовують продукти гідролізу. Процес деструкції цього полісахариду 
може здійснюватись і в аеробних, і в анаеробних умовах. За аеробних умов кліт
ковину розкладають багато мікроорганізмів різних систематичних груп; гриби, 
актинобактерії, міксобактерії та ін. Гриби -  це основні деструктори целюлози 
в аеробних умовах. У цьому процесі вони перевершують бактерії, особливо 
в кислих грунтах і під час розкладу деревини [Ш легель, 1972]. Ефективність 
і регуляція розкладу целюлози відрізняються у різних груп грибі* (ти  шт
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спричиняють гниття деревини, розкладання природних решток, мікоризні гри
би, і риби-пагої єни рослин, дріжджі) у зв'язку з різним значенням нього проне
су в фізіологічних і еколог ічних особливостях життєдіяльності окремих груп 
(Baldrian. Valaskova, 2008].

У кислих лісових грунтах, де целюлоза в значних кількостях входить до 
складу мертвої деревини, вона доступніша для розкладання за участю гри
бів, особливо у зв’язку з тим, шо тісно пов’язана з лігніном (головними де
структорами лігніну є гриби). Серед них найактивніші такі типові сапротрофи 
лісової підстилки, як Trichoderma riride, Chaetomium globosum, Ktyrothecium 
verrucaria. а також деякі види родів Stachybotrys, Aspergillus, Penicillium.

На сьогодні значну увагу привертає отримання грибних і бактеріальних 
целюлаз з метою промислового ферментативного гідролізу целюлози та лігно- 
целюлозної біомаси. Серед промислових мікробних продуцентів целюлаз 
і геміцелюлаз провідну роль відіграють різні штами анаморфних грибів роду 
Trichoderma, зокрема Т. viride, Т. longibrachiatum (Т. reesei), Т. harzianum  та ін. 
[Kumar et al., 2008; Colussi et al., 2010; Schuster, Schmoll, 2010; Lee et al., 2011].

Целобіогідролази й ендоглюканази T. longibrachiatum належать до найкра
ще вивчених ферментів, які руйнують природні полісахариди. Целюлолітична 
ферментна система цього гриба представлені двома екзоглюканазами ( пело- 
біогідролази СВН1 і СВН2) (рис. 3.40), принаймні чотирма ендоглюканазами 
(EG1, EG2, EG3, EG5) і однією [З-глюкозидазою, які діють синергічно Різні 
фізичні та хімічні чинники, зокрема, наявність фенольних сполук та інших 
інгібіторів можуть істотно впливати на розщеплення целюлози [Рабинович, 
Мельник, 2000; Kumar et al., 2008; Dashtban et al., 2009].

Рис. 3.40. Взаємодія целобіогідролази 
(КФ 3.2.1.91) гриба Trichoderma 
reesei з кристалічною целюло
зою. Фермент приєднується до 
субстрату доменом, що зв'я
зується з целюлозою (cellulose 
binding domain, CBD) [Carrard,
Linder, 1999]. Ланцюг целюло
зи надходить до тунелеподіб- 
ного активного центру, де від
бувається гідроліз і вивільнен
ня дисахариду целобіози. Ка
талітичний домен і CBD з'єдна
ні лінкерною ділянкою

Багато інформації опубліковано також про целобіогідролази й ендоглю
канази із таких ірибів-продуцентів, як Humicola insolens, Phanerochaete chryso- 
sporium, Talaromyces emersonii, Thermoascus aurantiacus [Moriya et al., 2003; 
lgarashi et al., 2008; Dashtban et al., 2009; Carvalho et al., 2010; Mahajan, Master, 
2010; McCarthy, Tuohy, 2011; O ’Connell et al., 2011]. Властивості інших грибних 
целюлаз вивчені значно менше, хоча здатність синтезувати ферментні комп
лекси целюлаз і геміцелюлаз збалансованого складу притаманна грибам роду
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Penicillium (P. deeumbens P. citrinum ), які ефективно розщеплюють целюлозу 
та целюлозовмісні відходи [Dutta et а!., 2008; Liu et al., 2010, 2011]. Високу 
здатність до секреції целюлаз мас Aspergillus niger [Lee et al., 2 0 11; Gautam et al., 
2011 ], целюлозолітичну активність проявляє Geotrichum candidum  та деякі інші 
фиби [Amoa-Awua et al., 1997; Prasetyo et al., 2010].

3.10.1.2. Геміцелюлози та їхня біодеградаиія

Велику ф упу вуглеводів рослинних стінок складають полісахариди, відомі 
під загальною назвою ‘геміцелюлози” . Цю назву, яка насправді не відображає 
хімічну сфуктуру означених нею речовин, запропонував у 18 9 1 p. Е. Шульце 
і використовував у працях, написаних наприкінці XIX -  на початку XX ст. 
[Schulze, Godet, 1909]. Учений назвав так полісахариди, які легко ексфагу- 
вались із різних рослинних клітин, помилково припускаючи, що це попере
дники целюлози, тобто її наполовину синтезовані молекули. Нині відомо, що 
геміцелюлози -  це важлива ф упа полісахаридів, які взаємопов’язані, а також 
пов’язані з мікрофібрилами целюлози та/або пектинами, а в деяких випадках -  
із лігніном [Heredia et al., 1995; Scheller, Ulvskov, 2010]. Найважливіша біологіч
на роль геміцелюлоз -  зміцнення клітинної стінки рослинних клітин за раху
нок взаємодії з іншими компонентами. До групи геміцелюлоз входить майже 
фетина всіх вуглеводів у тканинах деревних рослин. Вони містяться у клітин
них стінках вегетативних органів рослин, плодах і оболонках насіння.

Хімічна сфуктура геміцелюлоз являє собою довгі розгалужені або лінійні 
ланцюги, побудовані з моносахаридів (пентози, гексози) і відповідних уроно- 
вих кислот. Традиційно, до геміцелюлоз включають такі ф у п и  полісахаридів, 
як ксилани, ксилоглюкани, арабіноксилани, манани, глюкоманани, галактома- 
нани, арабіногалактан, р-1,3-глюкан, р-1,3-Р-1,4-глюкан [Heredia et al., 1995; 
Ebringerova et al., 2005; Scheller, Ulvskov, 2010]. Часто їх поділяють на три 
основні фупи (ксилани, манани і галактани), залежно від моносахариду, вміст 
якого переважає в головному ланцюзі. Структура геміцелюлоз та їхній вміст 
коливаються залежно від видів рослин і типів клітин. Синтезуються молеку
ли цих полісахаридів за участю глікозилтрансфераз, що містяться у комплексі 
Гольджі [Scheible, Pauly, 2004; Scheller, Ulvskov, 2010].

Ксилани. Ксилани займають друге місце серед вуглеводів після целюлози 
за розповсюдженням у природі. До ксиланів належить велика кількість склад
них за структурою полісахаридів, які містяться у клітинній стінці вищих рос
лин і деяких водоростей [Aspinall, 1980; Ebringerova et al„ 2005; York, O'Neill, 
2008; Burton et al., 2010]. В основі структури молекули всіх цих сполук лежить 
лінійний ланцюг ксилану, побудований із з ’єднаних Р-(І,4)-зв’язками залишків 
D-ксилопіранози, кількість яких становить від 30 до 100. До цього ланцюга мо
жуть приєднуватися різні додаткові компоненти — арабіноза, глюкоза, галактоза, 
тлюкуронова кислота, формуючи розгалужену структуру [Wilkie, Woo, 1977]. 
Іаі алом до іруии ксиланів включають полісахариди, які збагачені залишками 
І)-ксилопіраноіи, незалежно від того, чи ці залишки виявляються в головному
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ланцюзі, чи в численних бічних відгалуженнях. Деревина листяних дерев міс
тить 20- 25%  ксилану, хвойних дерев -  1-7% , стебла цукрової тростини -  30%, 
солома і луб - 15-20%  [Ш легель, 1972]. Найбільш розповсюджен представни
ки ксиланів у деревині листяних порід -  О-ацетип-4-О-метилглюкуроноксилан 
(рис. 3.41) і арабіно-4-О метилглю куроноксилан, відносний вміст яких стано
вить, відповідно, 10-35% і 10-15% [Timell, 1967; Kirk, Cullen, 1998].

________________________________________  Гоиби т а рослини

Б

Рис. 3.41. Структура основних представників геміцелюлоз із деревини листяних і хвойних порід [Kirk, 
Cullen, 1998]: А -  структура О-ацетил-4-О-метилглюкуроноксилану (R = Н або ацетильна 
група) основного представника геміцелюлоз із деревини листяних порід (приблизно 7 з 10 
залишків ксилози ацетильовані, і майже кожен десятий містить фрагмент глюкуронової 
кислоти); В -  структура О-ацетилгалактоглюкоманану (R = Н або ацетильна група), 
основного представника геміцелюлоз із деревини хвойних порід (співвідношення між 
вмістом залишків галактози, глюкози і манози становить приблизно 1:1:3)

Ксилан наявний у клітинних стінках представників окремих класів (Bryopsi- 
daceae, C aulerpaceae, U doteaceae, D ichotom osiphonaceae) зелених водоростей 
(Chlorophyta), а також деяких червоних водоростей (Rhodophyta), зокрема Pal- 
m ariapa lm ata  [D eniaud et al., 2003; A khtar et al., 2004].

У молекулі ксилану, що міститься у твердій деревині (головним чином, 
у товстих вторинних клітинних стінках дводольних деревних рослин), із кож
них десяти залиш ків D -ксилопіранози, зв 'язаних р-(1,4)-зв 'язкам и , сім -  аце
тильовані в полож еннях С-3 або С-2. До деяких залиш ків ксилози приєднана 
4 -0 -м ети л-а-0 -гл ю ку р о н о ва  кислота за допомогою  глікозидного а -( 1,2)-зв’яз- 
ку (рис. 3.42). Такий тип ксилану в незначній кількості наявний також і в д е
ревині хвойних порід. Д ля ксилану голонасінних характерне те, що до деяких 
залиш ків ксилози може а -(  1,3)-зв’язком приєднуватись a -L -арабофураноза. 
Ксилан такого типу міститься і в клітинах папоротей.
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Рис. 3.42. Фрагмент структури ксилану клітинних стінок дводольних деревних рослин

У деяких дводольних рослинах (наприклад, у клітинних стінках явора (Acer 
pseudoplatanus)) виявляють інший тип ксилану. У молекулі цього полісахариду 
залишки D-ксилопіранози більшою мірою розміщуються в бічних відгалужен
нях, ніж в основному полісахаридному ланцюзі, який складається з залишків 
D-глюкопіранози, з’єднаних а-(1,4)-зв’язками. Більшість відгалужень являє 
собою поодинокі залишки D-ксилопіранози, зв’язані з головним ланцюгом 
а-(1.6)-зв’язком. Проте деякі відгалуження являють собою трисахариди, що 
складаються з a -L -фукопіранози, a-D -галактопіранози і a -D -ксилопіранози. 
З глюкановим ланцюгом вони зв’язані через залишок ксилози a -(  1,6 )- зв’язком. 
Деякі залишки глюкози мають по два відгалуження -  зазначені трисахариди 
і L-арабопіранозу, приєднану а-(1,2)-зв’язком [Гудвин, Мерсер, 1986].

Ксилоглюкани. Ксилоглюкани містяться в первинних клітинних стінках, 
головним чином, дводольних і деяких однодольних рослин [Hayashi, 1989; 
Hsieh et al., 2009]. Молекули цих полісахаридів складаються з ланцюга пов’яза
них глікозидними (3-1,4-зв'язками залишків D-глюкози, однак на відміну від 
целюлози, ксилоглюкани містять численні бічні залишки a-D -ксилози, приєд
нані в 0-6-положенні до глюкозних компонентів ланцюга. До складу бічних 
відгалужень можуть входити залишки L-арабінози і D-галактози, пов’язані з 
залишками D-ксилози. В незначній кількості в бічних ланцюгах молекул кси- 
логлюканів виявляють ще й залишки L-фукози, прикріплені до D -галактоЛ  
[Fry, 1989]. Молекули ксилоглюканів здатні взаємодіяти з мікрофібрилами це
люлози завдяки утворенню водневих зв’язків, що сприяє структурній ціліснос
ті целюлозної мережі [C'arpita, Gibeaut, 1993].

Арабіноксилани. Арабіноксилани — це полісахариди, які наявні в клітин
них оболонках злаків. Вони складаються із ксиланової основи, до якої 
нані залишки L-арабінофуранози за допомогою а-( 1,2)- і/або а-( 1,3 )-зв’я Л В в  
всій довжині ланцюга (рис. 3.43) [Izydorczyk, Biliaderis, 1995; Edwards с4 
2003]. Якщо арабіноксилани містять лише залишки пентоз (ксилоза 
за), вони зазвичай класиф,куються як пентозани. Залишки арабінояи
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ти також пов язані з іншими наявними в молекулі структурними компонен
тами. наприклад, із залишками глюкуронової або ферулової кислот [Nіпо- 
\ledma et al., 2010] і ацетильними групами [Sorensen et al., 2007]. Молекули 
арабіноксизанів зазвичай містять 1 500-5 000 залишків моносахаридів і мають 
конформашю закрученої стрічки з тривимірною симетрією.

Манани. Манани -  широко розповсюджені струкг/рні компоненти рос
линних клітин [O’Neill, York, 2003; Teleman et al., 2003; Liepman et al., 2007]. 
Ці полісахариди являють собою важливу частку геміцелюлоз вторинної клі
тинної стінки в клітинах голонасінних, де їхній вміст становить понад 10% 
[Matheson, 1990]. Вміст мананів високий і в клітинній стінці папоротей (у клі
тинах Pteridium aquilmum -  приблизно 15%) [Bremnerl, Wilkie, 1971], хвоще
подібних, плауноподібних і бріофітів [Popper, Fry, 2003; Roberts et al., 2012], 
але значно менший у вторинній клітинній стінці дводольних рослин (3-5%) 
[Matheson, 1990]. Манани можуть синтезуватись у рослинах і як запасні полі
сахариди. Різні групи цих полісахаридів містяться в насінні, коренях, цибули
нах і бульбах різних рослин [Reid, Bewley, 1979; Meier, Reid, 1982].

Молекули мананів побудовані із залишків D-манози, пов’язаних Р-(1,4)- 
зв’язками з утворенням полімеру Вони містять р-манановий ланцюг, в яко
му можуть бути включення залишків D-глюкози і/або бічні відгалуження 

■галактози, приєднаної а -(1,6)-зв’язками [Moreira, Filho, 2008; Chauhan et 
; 2012]. Потрібно зазначити, що гомополімер манану нерозчинний у воді,

полімери з високим рівнем галактозилювання (тобто з низьким показни- 
> >м співвідношення між вмістом манози і галактози) -  розчинні [Reid, 1985; 

ckeridge et al., 2000].
Різноманітні манани синтезуються також і в клітинах водоростей, де вони 

ункціонують як джерело енергії та як структурний матеріал [Percival, 1970].
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Лінійні Р-(1,4)-манани виявлені в клітинній стінці багатьох зелених водорос
тей, представників Acetabularia, Codium  і Halicoryne [Ikiri, M iwa, 1960; Love, 
Percival. 1964; Frei. Preston, 1968]. Крім того, манани містяться в червоних во
доростях, таких як Porphyra umbilicalis [Jones, 1950]. У деяких із цих водорос
тей манани є основними структурними полімерами і мають мікрофібрилярну 
будову [M ackie, Preston, 1968; Chanzy et al., 1984]. Деяким мананам водоростей  
притаманний високий р т ен ь  полідисперсності: ступінь полімеризації манану 
водорості Codium fragile  становить від 20 до  10 000 [M ackie, Sellen, 1969].

$-(1,4)-манан. Лінійні ланцюги Р-( 1,4)-манану, побудованого із залишків 
манози, виявляють в ендоспермі насіння деяких видів рослин [Meier, 1958; 
Wolfrom et al., 1961]. Зокрема, манан із такою структурою виділений з пло
дів фітелефаса (Phytelephas macrocarpa), ф інікової пальми (Phoenix dactylifera) 
і зелених кавових зерен (Coffea arabica). Ці полісахариди зазвичай нерозчинні 
у воді та мають високу густину.

Г алакт оглю ком анан . Одним із найбільш розповсю дж ених представни
ків структурних мананів є О-ацетил-галактоглюкоманан, вміст якого в дер е
вині хвойних порід становить до  25% (у перерахунку на суху  масу) [ТішеР, 
1967]. Цей полісахарид побудований із залишків D -манози, D -глюкози і D-ra- 
лактози Головний ланцюг утворюють залишки манози і глюкози, п ов’язані 
р-(1,4)-зв’язками. Д о деяких залишків манози головного ланцюга приєднані 
а-(1 ,6)-зв’язками залишки галактози [Lundqvist et al., 2002]. Гідроксильні гру
пи в положеннях, переважно С-2, а також С-3 деяких залишків манози ацети- 
льовані [Kenne et al., 1975; Teleman et al., 2003]. Показано, щ о О-ацетил-галак- 
тоглюкоманан може поділятись на дві фракції: розчинну у  воді, щ о містить 
галактозу, глюкозу і манозу у співвіднош енні 1:1:3, і розчинну у  водному роз
чині лугу, в якій співвідношення галактози, глюкози і манози становить 0,1:1:3  
[Timell, 1967].

Гпю команани. Глюкоманан, побудований як лін ійний ланцю г пов’язаних  
Р-(1,4)-зв’язками залишків D -манози та D -глюкози, є основним  представником  
геміцелюлоз вторинної стінки клітин голонасінних [Fengel, W egener, 1989]. 
У незначній кількості (3-5% ) він міститься і в деревині листяних порід. За
звичай співвідношення манози і глюкози в структурі глю команану становить  
1:1—2:1 [Timell, 1967]. '

Глюкоманани містяться як запасні полісахариди в насінні деяких одно
річних рослин, наприклад, представників родин L iliaceae та Iridaceae, а також  
у цибулинах, корінні та бульбах деяких інших видів рослин [Tim ell, 1967; Meier, 
Reid, 1982]. Багато цих глюкомананів розчинні у  воді і мають таку сам у струк
туру, як і глюкоманан, що міститься в деревині. Вони складаються з Р-(1,4)- 
ланцюга залишків D-манози із включенням залишків D -глюкози в основний  
ланцюг і часто ацетильовані [Meier, Reid, 198.2]. С піввіднош ення між вмістом  
манози та глюкози коливається від 4:1 до 1:1 і менш е [M eier, Reid, 1982].

Одним із найбільш детально охарактеризованих глюкомананів є глюко
манан із рослини аморфофалус коньяк (Amorphophallus konjac), відомій під
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назвою  "диявольський язик", з р один и  А гасеае. ш о р о ст е  в А зії. У  бу л ь б о ц и б у 
лині ам ор ф оф ал уса  глю команан м іститься у  значній кількості (п о н а д  60%  у  п е 
рерахунку на су х у  м асу ) [N ish inari et al., 1992; G o n za le s  C anga et al.. 2 0 0 4 ; C hua  
e ta l., 2 0 1 0 ]. Ц ей  п ол ісахар и д  складається із залиш ків D -м ан ози  (М ) і D -глкж ози  
(G) в м оляр н ом у сп ів в ід н о ш ен н і 1.6:1, з 'єд н а н и х  |3 -(1 .4 )-зв ’язками. О сн овн и й  
повторю ваний ф р а гм ен т у  п ол ім ер і має п осл ід ов н іст ь  G G M M G M M M M M G G M . 
Д о осн о в н о го  л ан ц ю га  ч ер ез кож ні 5 0 - 6 0  залиш ків п р и єдн ую ться  короткі б іч н і 
ланцю ги з 1 1 -1 6  залиш ків  м ан ози  за д о п о м о го ю  [3-(1 ,3)-зв ’язків [B e w le y , R eid , 
1985]. К рім  того , ч ер ез  кож ні 9 - 1 9  залиш ків о сн о в н о го  л ан ц ю га  виявляю ться  
ацетильні гр уп и , п р и єдн ай  д о  м он осахар и д ів  у  п ол ож ен н і С -6  (ри с. 3 .4 3 )  [Li 
et al.. 20 0 6 ; X u  et a l.. 2 0 0 8 ] . Глю команан характеризується н ай в и щ ою  м о л ек у 
лярною  м асою  та н ай б іл ьш ою  в ’язк істю  се р е д  у с ’х  в ідом и х  нині гем іц ел ю л о з. 
М олекулярна м аса  ц ього п ол ім ер а  становить 2 0 0  0 0 0 - 2  0 0 0  0 0 0  D a, а ступ ін ь  
п ол ім ери зац ії -  6  0 0 0  [N ish in ari et a l., 1992].

Глю команани м істяться  також  і в клітинах п ап ор отей , д е  ц і п ол ісахар и д и  
є осн овн и м и  п р едстав н и к ам и  гем іц ел ю л оз. У  м ан ан ових в о д о р о ст я х  виявля
ють глю ком анани, щ о м істять л и ш е 5%  глю кози.

Рис. 3.44. Ділянка GGMM фрагмента глюкоманану з ацетильною групою в положенні С-6 другого 
залишка глюкози

Га л а к т о м а н а н и  Галактом анани складаю ться з л ан ц ю га  залиш ків  D -м а
нози, зв ’я зан ого  з залиш кам и D -галактози , р озташ ов ан и х  у  ф ор м і б іч н и х  в ід га 
луж ень. У  стр уктур і галактом ананів  залиш ки D -м а н оп ір ан ози  сп о л у ч ен і за д о 
пом огою  р -(1 ,4 ) -з в ’язків, а залиш ки D -галак топ іран ози  п р и єдн ан і а - (1 ,6 ) -  
зв ’язками [М сС Іеагу, 1985; Srivastava , K apoor, 2 0 0 5 ] . Д ля ц и х  п о л іса х а р и д ів  
характерна висока здатн ість  д о  гелеутворення. Н а р озч и н н ість  і в ’язк ість га 
лактомананів впливає в ідн ош ен н я  м іж  вм істом  м ан ози  і галактози , яке м ож е  
зміню ватися в ід  1 д о  5 [R eid , 1985]. Зі зб іл ьш ен н ям  вмісту галактози  р о зч и н 
ність галактом ананів зр о ст а є  [R inau do, 2 0 0 8 ]. К рім  того , п орядок  р озм іщ ен н я  
м он осахар и дн и х стр ук тур н и х  к ом понентів  у м олекулах цих п ол ім ер ів  м ож е іс 
тотно р озрізнятися  [D aas et а! , 2 0 0 0 ] , щ о також  впливає на ф ізи ч н і вл асти вост і 
галактомананів [D ea  et a l., 1986].

Галактоманани м істяться у  складі кам едей в ен д осп ер м і насіння б о б о в и х  
рослин (Fabaceae) [R eid , B ew ley , 1979; R eid , Edw ards, 1995; S rivastava, K apoor, 
2005]. В они виконую ть п одвійну функцію : п о-п ер ш е, сл угую ть  як р езер в н і п о 
лісахариди та використовую ться п ід  час проростання насіння; п о -др уге , у  з в ’язку  
зі здатністю  вбирати воду виконую ть ф ункцію  утрим ування води, захищ аю чи  
насіння від пересихання [R eid , 1985; Srivastava. Kapoor. 2 0 0 5 ].
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Галактоманани з різних видів бобових рослин мають різний ступінь гащ, 
тозилювання. Наявність галактомананів з відносно низьким вмістом галаїсг 
(25-35%) характерна для представників підродини Caesalpinoideae, а галаїо^ 
маната з високим вмістом галактози (до 97% у трибі Trifolieae) -  для представ_ 
ників підродини Papilionoideae [Reid, Meier, 1970; Naoumkina et al., 2007].

До найбільш досліджених галактомананів належить, зокрема, галактома- 
нан гуарової камеді молекулярною масою 220 000 Da [Goldstein et al., 1973. 
Naoumkina et al., 2007]. Цей полісахарид міститься в насінні гуару (СуатоР%к 
tetragonoloba) -  однорічної трав’яної рослини з родини Fabaceae, яку традицій, 
но культивують в Індії, а з недавнього часу -  і в інших країнах. Частка галакго- 
манану в гуаровій камеді досягає 80-85%, а співвідношення між вмістом мано- 
зи і галактози у структурі полісахариду становить 2:1 [Goldstein et al., 1973. 
Edwards et al., 1992]. Інший галактоманан молекулярною масою 310 000 Da ви
ділений із насіння ріжкового дерева (рис. 3.45). або цератонії колючої (Ceratonia 
siliqua). Співвідношення між вмістом манози і галактози в його структурі ста
новить 5:1 -4:1 [Rol, 1973; Coviello et al., 2007]. У галактоманані, виділеному із 
камеді пажитника (Trigonella foenum-graecurri). це співвідношення становить 
1:1 [Edwards et al., 2002; Srichamroen et al., 2008], із камеді цезальпінії колючої, 
або тари (Caesalpinia spmosa) -  3:1 [Reid, Edwards, 1995].

Рис. 3.45. Структура галактоманану із насіння ріжкового дерева (Ceratonia siliqua)-. лінійний поліса
харид пов'язаних р-(1,4)-зв'язками залишків манози з одним бічним залишком галактози, 
приєднаним а-(1,6)-зв’язком [Dionisio, Grenha, 2012]

Галактани. Галактани -  це група полісахаридів, в основі яких лежить лан
цюг із повторюваних залишків галактози, сполучених різними типами зв'язків. 
Наприклад, галактан із клітин Anogeissus latifolia (деревна рослина, що росте 
в Індії, Непалі та деяких інших азійських країнах) складається із залишків га
лактози, поєднаних, головним чином, а-( 1,6]-зв’язками, а галактан із дерев 
акації -  головним чином, а-(1,3)-зв язками [Zanetti, Maurizio, 1995]. Галактани 
можуть мати лінійну або розгалужену структуру та містити залишки й інши* 
моносахаридів.

Арабіногалактани. Арабіногалактани являють собою клас довголаниЮ' 
гових, густо розгалужених полісахаридів молекулярною масою 10 000-120 ООО
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Jrom an  et al.. 1994. Kelly. 1999]. Це основні представники геміцелюлоз у де
ревині різних видів модрини іLarix <А. иіио, L. sibtrica. L dahur .a . L. осстіея- 
latisi , Sutuonescu et аз.. 19'Ъ; Karacsonyi et al. 1984; Odonmazig et al.. 1994; 
Pender. R ichari>. 199 Kelly. 19991. де їх відносний вміст досягав і0-20°с [Ti
mes'. '}- Ці полісахариди виявляють і в клітинних станках інших деревних 
ія л к н а  сосна) і трав 'яних рослин [Odonmazig et al.. 1994; Willfor et al.. 2002].
З клітинах оагагьох рослин арабіногалактанн входять до складу пншпротеї- 
н іб . Зокрема, вони містяться в насінні цибулі-порею. рослинах моркви, редьки, 
турецького горошку, кукурудзи, пшениці, червоного винограду. ІТАТШСЬКОГО 
райграсу, томатів, амброзії, сорго, бамбука, груші, м'якоті кокосового горіха. 
Крім того, багато тоав гз добре встановленими імуномоду ляторннми власти
востями. таких як Echinacea purpurea . Baprisia tinctoria. Thuja occ.dtntalis 
[Egen Beuscher. 19921. Angelica acuriloba [Kiyohara et al.. 1989] і Curcuma longa 
[Gooda et al.. 1993] містять значну кількість арабіногслактанів.

Усі арабі не-гатактанн. виділені з клітин Larix spp . являють собою .добре 
розчинні у воді, безазотнеті патісахармди 3.6-(3-Е>-гатактанового ш оу з низь
кою в 'язк істю  [Kelly. 1999]. Ступінь полімеризації арабіногалактану досягає 
приблизно 229 (Дія порівняння погрібно зазначити, що цей показник у глюко- 
у.знднх становить понад ”9. а в О-аііетіїл-гаїактоглюкоманану -  понад 100) 
[Tuned. 196”]. Експериментально встановлено, що арабіногалактан модрини 
с дуже розгангж еною  молекулою, основу якого становить ланцюг залишив 
D-галактози. зв’язаних (Ц З.бІ-зв’язками. Бічні ланцюги складаються з к 'л б і-  
иапій як поодиноких залишків галактози, так і складніших за структурою о»і- 
госахаридних фрагментів, до складу яких входять затишки Р-гатактози і р-ара- 
біиози. приєднані за допомогою 3.4.6-. 2.3.6-. 3,6-. 3.4- і З-Р-зв язків [Groman 
et al.. 1994; Kelly. 1999]. Гаїактозні й арабінозні структурні одиніщі шрелегав
лені Р-гаіактопіранозою , p-арабінофуранозою і {3-арабінопіранозсю) наявні 
в молярному співвідношенні приблизно 6 : 1, а їхній вміст становить понад 90% 
від загального вмісту вуглеводних компонентів. Крім того, в структурі цих полі
сахаридів зазвичай виявляють слідові кількості глюкуройової кислоти [Odonma- 
zig et al.. 1994; Groman et al.. 1994]. Глюкуройову кислоту внявляюті і в струк
турі арабіиогатактанів ятзшн та сосни [Willfor et al.. 2002]. Арабіногатактани 
з подібною структурою, ате з наявністю сульфатованнх гідроксильних груп ви
являють у деяких водоростях, таких як Cladophora, Caulerpa. Codium.

Розщеплення геміцелюлоз під впливом ферментів гоибів. У природі 
ф иби Відіграють важливу рать у деградації біомаса рослин та розщепленні рос
линних геміцелюлоз, які часто шітьно у пакован і в клітинних стінках, містять 
безліч залишків моносахаридів і формують розгалужені конструкції внаслідок 
утворення різноманітних зв'язків між структурними компонентами. Д ія  забез
печення ефективного руйнування геміцелюлоз гриби виробляють широкий на
бір ферменрв, які активно паралізують молекули цих паїісатаридів [Віеіу. 
Tenkanen, 1998; S aha 2003]. Склад пдрааітичннх ензимннх комплексів виріз
няється у різних видів грибів і часто христосований до їхнього середовища



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

життя. Потрібно зазначити, що полісахариди рослинних клітинних стінок здат
ні розкладати й інші мікроорганізми (актинобактерії та інші групи бактерій) 
[Bajpai, 1997; Song et al., 2013]. Тому аналізуючи внесок грибів у біодеградацію 
геміцелюлоз як компонентів рослинних решток, які потрапили у фунт, необхід
но враховувати те, що роль різних фуп мікроорганізмів у цьому процесі істотно 
залежить від едафічних чинників. Гриби, як відомо, переважають у кислих 
фунтах, а в нейтральних і лужних фунтах роль грибів у розщепленні геміце
люлоз може бути менш виразною. Однак загалом фиби є потужнішими де
структорами геміцелюлоз, ніж бактерії ГAhmed et al., 2009]. Наприклад, під час 
розщеплення ксиланів за лабораторних умов ферментні системи фибів Tricho
derma reesei та деяких інших грибів (зокрема, представників родів Aspergillus 
та Fusarium) діють значно активніше, ніж ензими бактерій, таких як Bacillus 
subtilis та Streptomyces olivochromogenes [Poutanen et al., 1987].

За сучасними положеннями, ензими, які задіяні в катаболізмі вуглеводів, 
об’єднують у різні родини на основі амінокислотної послідовності сфуктурно 
споріднених каталітичних модулів (www.cazy.org) [Henrissat, 1991; Cantarel et al., 
2009]. Ферменти фибів, що беруть участь у дефадації полісахаридів рослин, 
належать до принаймні 35 родин глікозидгідролаз (glycoside hydrolase, GH), 
фьох родин естераз (carbohydrate esterase, СЕ) і шести родин полісахаридліаз 
(polysaccharide lyase, PL) [Coutinho et al., 2009' Battaglia et al., 2011]. Хоча фер
менти в межах однієї родини мають схожі послідовності амінокислот, у деяких 
родинах містяться ензими, що проявляють різні види активності. Наприклад, до 
складу родини GH5 належать різні типи ферментів, у тому числі екзоглюканази, 
ендоглюканази та ендомананази [Dias et al., 2004]. Крім того, специфічна фер
ментна активність може виявлятись у різних родинах ензимів. Це важливо для 
ефективної дефадації рослинних полісахаридів, оскільки представники певної 
родини часто мають додаткову субстратну специфічність [van den Brink, de Vries,
2011]. Наприклад, ендоксиланази в родині GH10 мають меншу специфічність до 
субсфату і можуть розщеплювати ланцюг ксилану з великою кількістю замін, 
в той час як ендоксиланази з родини GH11 мають високу специфічність до суб
сфату і під час розщеплення полісахариду надають перевагу розщепленню не- 
заміщеного ланцюга ксилану [Biely et al., 1997; Pollet et al., 2010].

Міцеліальні фиби, як відомо, беруть активну участь у дефадації біомаси 
рослин і рослинних полісахаридів. Отже, в геномах цих ф ибів наявні багато 
генів, які визначають синтез ензимів, які активно розщеплюють вуглеводи. На
приклад, сапротроф Aspergillus niger здатний синтезувати 188 ферментів, які 
належать до GH-родин, 9 ферментів із СЕ-родин і 13 ферментів із PL-родин 
[Pel et al., 2007]. Усі ці ензими беруть участь у деградації рослинної біомаси 
[Coutinho et al., 2009]. Однак для деяких видів міцеліальних ф ибів характерна 
специфічність щодо окремих тинів субстратів, що зумовлюється наявністю 
відповідного набору ензимів. Наприклад, у грибів роду Aspergillus є велика 
кількість ферментів, що беруть участь у дефадації геміцелюлоз [Kavya, Padma- 
vathi, 2009; Martens-Uzunova, Schaap, 2009; Andersen et al., 2012], щ ^ ід ь ш у  від

http://www.cazy.org
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целюлози, яку активно розщеплює Trichoderma reesei [Martinez et al., 2008; 
Kubicek et al., 2011] та лігніну, специфічна деградація якого відбувається за 
участю лігнін-деструктора Phanerochaete chrysosporium. Широко розповсюдже
ний у грунті зигомікотовий гриб Rhizopus oryzae, відомий як такий, що швидко 
росте на легкодоступних і засвоюваних рослинних субстратах (крохмаль, галак- 
томанани, нерозгалужені пектини, гексози), містить характерний порівняно 
з іншими міцеліальними грибами набір ферментів, які розщеплюють вуглеводи. 
Цей гриб синтезує мало глікозидгідролаз (представників GH-родин), але велику 
кількість ферментів із СЕ-родин і глікозилтрансфераз (GT) [Richardson, 2009; 
Battaglia et al., 2011]. Відповідно, цей гриб погано росте на ксиланвмісних суб
стратах, оскільки в його геномі відсутні гени, що визначають синтез ензимів, 
необхідних для деградації ксилану [van den Brink, de Vries, 2011].

Упродовж останніх років дослідники приділяють велику увагу здатності 
грибів до синтезу геміцелюлаз і можливості використання їхнього потенціалу 
для деградації рослинної біомаси під час промислового виробництва різних 
продуктів, у першу чергу біопалива [Mach, Zeilinger, 2003]. Зокрема, гідролі
тичні ферменти гриба Trichoderma reesei мають широку сферу застосування 
в целюлозно-паперовій, харчовій, текстильній та інших галузях промисловості 
[Galante et al., 1993; Walsh et al., 1993; Kumar et al., 1994; Buchert et al., 1998].

Р озщ еплення ксиланів. Основною групою геміцелюлоз рослинних клі
тинних стінок є ксилани, для повної деградації яких необхідна синергічна дія 
кількох гідролітичних ферментів. До найважливіших ензимів, задіяних у дегра
дації цих полісахаридів, належать ендо-1,4-р-0-ксиланази (КФ 3.2.1.8), які ката
лізують розщеплення р-1,4-зв’язків, що лежать в основі структури молекули 
ксилану [Biely et al., 1997]. Відомо, що синтез ксиланаз відбувається в клітинах 
великої кількості організмів (гриби та грибоподібні організми, бактерії, морські 
водорості, найпростіші, молюски, ракоподібні, комахи, а також насіння рослин), 
але головним комерційним джерелом цих ензимів є міцеліапьні гриби [Bajpai, 
2009]. Зокрема, гриб Trichoderma reesei синтезує дві специфічні ендо-1,4-p-D- 
ксиланази Хупі і Хуп2, які на сьогодні детально охарактеризовані [Torronen 
et al., 1992]. Олігосахариди, вивільнені під впливом ендоксиланаз, розщеплю
ються до молекул ксилози за участю 1,4-Р-0-ксилозидази (КФ 3.2.1.37) [Saha, 
2003]. Однак у зв’язку з різноманітністю структури різних груп ксиланів для їх
ньої біодеградації необхідні ще й допоміжні ферменти, які каталізують відщеп
лення бічних фрагментів. Так, у деградації арабіноксиланів бере участь a-L-apa- 
бінофуранозидаза (КФ 3.2.1.55); у випадку глюкуроноксиланів -  a-D -глюкуро- 
нідаза (КФ 3.2.1.139) [Poutanen et al., 1987; Zhang et al., 2011 ]. Гідроліз О-ацетил- 
4-0-метилглюкуроноксилану здійснюється під впливом кількох ензимів: крім 
ендоксиланази та р-ксилозидази у цьому процесі задіяні а-глюкуронідаза і аце- 
тилксиланестераза (КФ 3.1.1.72) [Tenkanen, 1996].

Відомо, що різні види грибів здатні синтезувати зазначені ферменти, у зв’яз
ку з чим вони є активними деструкторами ксиланів і засвоюють продукти їхньої 
деградації як джерело Карбону [Jeffries, 1983; Bajpai, 1997; Strieker et al., 2006;



Seiboth, Metz, 2011]. Активність цих ензимів конститутивна або індукується за
умов росту фибів на відповідному субстраті [Mach, Zeilinger, 2003]. Доведено 
що продукти, які утворюються під час гідролізу лігноцелюлози, можуть інду
кувати експресію генів різних геміцелюлаз (а також целюлаз) [Zeilinger et al., 
1996; Mach, Zeilinger, 2003].

Висока інтенсивність синтезу ксиланолітичних ензимів і здатність виділя
ти їх у середовище притаманна фибам Trichoderma spp. та Aspergillus spp. 
[Poutanen et al., 1987; de Vries, Visser, 2001: Kavya, Padmavathi, 2009]. Зокрема, 
показано, що Trichoderma reesei продукує всі компоненти ксиланолітичної сис
теми, які діють синергічно під час гідролізу О-ацетил-4-О-метилглюкуроно- 
ксилану та інших ксиланів [Wong, Saddler, 1992; Tenkanen, 1996]. Як свідчать 
результати досліджень, у яких проаналізовано ксиланолітичну активність 
окремих видів фибів, Trichoderma reesei розщеплює цей тип геміцелюлоз до 
кінцевого продукту (ксилози) інтенсивніше, ніж ф и би  Aspergillus awamori та 
Fusarium oxysporum [Poutanen et al., 1987]. На відміну від зазначених видів ф и 
бів, бактерії Bacillus subtilis і Streptomyces olivochromogenes характеризуються 
низькою активністю ензимів, що розщеплюють бічні ланцюги ксиланів, у зв’яз
ку з чим вони є менш ефективними десфукторами цих полісахаридів .порівня
но з фибами [Poutanen et al., 1987].

Багато ксиланолітичних ензимів, виділених із ф и б ів  Trichoderma spp., 
очищені, а їхні фізико-хімічні, гідролітичні та молекулярні властивості охарак
теризовані [Wong, Saddler, 1992]. Низка генів, які кодують ці ензими, клонова- 
ні, а окремі з них (такі як хупі, хуп2) детально досліджені на рівні експресії та 
регуляції [Wurleitner et al., 2003; Rauscher et al., 2006; Strieker et al., 2008; Mach- 
Aigner et al., 2010]. Крім того, виділений транскрипційний фактор Асе2, який 
бере участь у регуляції експресії гена ксиланази (хуп2) у ф и б а  Trichoderma 
reesei [Аго et al., 2001].

Загалом, міцеліальні фиби, зазвичай, вважають значно потужнішими ви
робниками ксиланаз, ніж бактерії та дріжджі, у зв’язку з чим їх широко викорис
товують як продуценти цих ензимів у промислових умовах [Ahmed et al., 2009].

На сьогодні представники родів Trichoderma та Aspetgillus є найпоширені
шими промисловими штамами-продуцентами ксиланаз [Poutanen et al., 1987; 
de Vries, Visser, 2001; Kavya, Padmavathi, 2009]. Разом із тим, в останні роки 
нагромаджена велика кількість інформації про значний потенціал грибів роду 
Penicillium щодо синтезу ксиланолітичних ферментів. Встановлено, що багато 
представників Penicillium є активними продуцентами ксиланаз, а їх викорис
тання набуває дедалі більшого значення в біотехнології [Krogh et al., 2004; 
Chavez et al., 2006; Camassola, Dillon, 2007; Cui, Zhao, 2012; Ribeiro et al., 2012].

Розщ еплення мананів. Манани -  це широко розповсюджені в рослинах 
полісахариди, які містяться в гем і целюлозній фракції рослинних клітинних 
стінок, головним чином, у формі глюкомананів і галактоглюкоманану [De Vries, 
2003], а також як запасні полімери (глюкоманани, галактоманани) в насінні та 
підземних органах деяких видів рослин [Gonzales, Canga et al., 2004; Srivastava,
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Kapoor. 2005]. для повної деградації цього типу геміцелюлоз необхідна наяв
ність великого набору ферментів, таких як ендо-Р-1,4-мананази (КФ 3.2.1.78), 
р-манозидаза (КФ 3.2.1.25), а-галактозидаза (КФ 3.2.1.22). Р-глюкозидаза КФ 
3.2.1.21), ацетилмананестераза (КФ 3.1.1.6). Ці ензими синтезуються в кліти
нах міцеліальних грибів, дріжджів, бактерій та інших організмів [Tenkanen. 
1998: Takeda et al., 2004; Dhawan. Kaur. 2007. Варбанець. Борзова. 2009; van Zyl 
et al.. 2010; Andersen et al., 2012; Chauhan et al.. 2012].

Особливе значення в процесах біодеградації мананів мають ендо-Р-1.4- 
мананази (р-мананази), які продукують багато представників відділів Basidio- 
mycota, Ascomycota та анаморфних грибів. Ці ензими детально охарактеризо
вані, зокрема, у грибів Fomitopsis palustris ( -  Tyromvces palustris) [Ishihara. 
Shimizu, 1980], Volvariella volvacea [Khowala, Senguota, 1985]. Polyporus versi
color [Johnson et al.. 1990], Thielavia spp., Talaromyces spp. [Araujo. Ward. Iv90], 
Sporotrichum sp. [Araujo, Ward, 1991], Sclerotium rolfsii [Guebitz et al.. 1990]. 
Thermomyces lanuginosus [Puchart et al., 1999], Agaricus bisporus [Tang et al.. 
2001], Piptoporus betulinus [Valaskova, Baldrian, 2006], Bispora aruennata [Liu et 
al., 2012], Humicola insolerts [Luo et al., 2012], Myceliophthora thermophila 
[Dotsenko et al., 2012], Chrysonilia sitophila [Gongalves et al., 2012], різних пред
ставників родів Aspergillus [Civas et al., 1984; Ademark et al., 1998; Puchart et al., 
2004; Naganagouda et al., 2009; Wu et al., 2011], Trichoderma [Stalbrand et al.. 
1995; Ferreira, Filho, 2004; Agrawal et al., 2011] та Penicillium [Blibech et al.. 2010; 
Wang et al., 2012]. До синтезу р-мананаз здатні анаеробні іриби Piromyces sp. 
[Millward-Sadler et al., 1996; Harhangi et al., 2003] і Orpinomyces sp. [Ximenes et al„
2005], а також деякі представники відділу Zygomycota, зокрема Rhizopus niveus 
[Hashimoto, Fukumoto, 1969], Rhizomucor miehei [Katrolia et al.. 2013]. Крім 
того, ендо-р-1,4-мананази синтезуються в клітинах бактерій (у тому числі акти
нобактерій), рослин, тварин [Flari et al., 1995; Xu et al., 2002; Chauhan et al. 2012]. 
Ендо-Р- 1,4-мананази грибів зазвичай є позаклітинними ферментами і виділя
ються у середовище [Araujo, Ward, 1990].

Ендо-Р-1,4-мананази грибів належать до родин GH5 і GH26 глікозидгідро- 
лаз і каталізують процес гідролізу різних за структурою мананових полісахари
дів [Pham et al., 2010]. Ферменти цієї групи сприяють деградації зазначених рос
линних полімерів, зумовлюючи розщеплення у випадковому порядку Р-(1,4)- 
зв’язків між залишками D-манопіранози всередині основного ланцюга манану, 
галактоманану, глюкоманану, галактоглюкоманану [МсСІеагу, 1988; Mathur. 
Mathur, 2005; Alonso-Sande et al., 2009; van Zyl et al., 2010; Dionisio, Grenha,
2012]. Таким чином, активність ендо-р-1,4-мананаз забезпечує лише часткову 
деполімеризацію молекул полісахаридів. Зокрема, діючи на галакгоманан, Р-ма
нанази каталізують утворення, головним чином, манобіози, манотріози і галак- 
томанобіози [Civas et al., 1984; Kurakake, Komaki 2001]. У деяких випадках під 
час розщеплення основного ланцюга мананів за участю р-мананаз утворюється 
й незначна кількість манози та манотетраози [Torto et al., 1996]. Погрібно зазна
чити, що крім гідролізу, деякі Р-мананази також можуть каталізувати процеси

257



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

трансглікозилювання, у яких акцепторами глікозидного зв’язку слугують ма- 
ноза або манобіоза [Coulombel et al., 1981; Guebitz et al., 1996; Haijunpaa et al.,
1999]. Наприклад, така активність притаманна Р-мананазі із гриба Trichoderma 
reesei [Haijunpaa et al., 1999].

Експресія багатьох грибних Р-мананаз індукується за наявності манану або 
галактоманану як субстратів [Araujo. Ward, 1990- Ademark et al., 1998]. Крім 
того, синтез цих ензимів у деяких грибів, зокрема Т. reesei, також стимулюється 
під час росту на целюлозі [Ratto, Poutanen, 1988; Stelbrand. 1995]. Однак експре
сія Р-мананази гриба Т. reesei пригнічується за наявності глюкози та деяких ін
ших моносахаридів [Margolles-Clark et al., 1997; Saloheimo et al., 1998].

Здатність р-мананази руйнувати молекули мананів залежить від різних чин
ників, зокрема, наявності поряд із залишками манози. залишків інших моноса
харидів, їхньої кількості та розподілу в основному ланцюзі, а також від наявнос
ті ацетильних груп, які пригнічують Р-мананазну активність [Civas et al., 1984; 
Guebitz et al., 1996; Alonso-Sande et al., 2009]. На інтенсивність деградації моле
кули глюкомананів впливає співвідношення між вмістом глюкози і манози 
[Alonso-Sande et al., 2009]. Що стосується галактоманану, то спорідненість Р-ма- 
нанази до цього полісахариду зменшується зі збільшенням включень галактози 
в основному ланцюзі [McCleary, Matheson, 1983; Civas et al., 1984]. Оскільки 
залишки галактози створюють просторові перешкоди для д ії ферменту, він ата
кує лише незаміщені на галактозу блоки манози [Kurakake et al., 2006].

Повна конверсія галактоманану до D -манози і D -галактози потребує дії 
двох інших ензимів, р-манозидази і а-галактозидази. Ці ферменти каталізують, 
відповідно, відщеплення пов’язаних р-(1,4)-зв’язком кінцевих залишків D-ма- 
нопіранози і кінцевих залишків D-галактози, приєднаних а-( 1,6)-зв’язком 
[Civas et al., 1984; Kotiguda et al., 2007; Ferreira et al., 2011]. Аналогічно, для 
повної дефадації глюкомананів необхідні ферменти р-манозидаза і Р-глюкози- 
даза. Останній відщеплює лише кінцеві залишки глюкози і не діє на кінцеві 
залишки манози [Ohya et al., 1994].

Фермент р-манозидазу, як і Р-мананази, синтезують багато ф и б ів  та інших 
мікроорганізмів, рослини і тварини [Dey, 1978: Arai et al., 1995; Chen et al., 
1995; Guebitz et al., 1996; Beccari et al., 2001; Kurakake, Komaki, 2001]. Цей ен
зим може виконувати різні функції, залежно від організму-продуцента. Незва
жаючи на функціональні відмінності, багато Р-манозидаз структурно спорід
нені та класифікуються як представники родини GH2 глікозидгідролаз [Jenkins 
et al., 1995; Henrissat, Davies, 1997].

Гриби розщеплюють за участю Р-манозидази манани і гетероманани, роз
кладаючи рослинний матеріал для отримання харчового субсфату. На сьогодні 
детально вивчені властивості р-манозидаз ф ибів  A. rtiger і Polvporus suljureus 
[Wan et al., 1976: Ademark et al., 1999: Perez et al., 2002]. У дослідженнях вста
новлено, що молекулярна маса Ьільшості р-манозидаз є в діапазоні 50-130 kDa. 
Наявність залишку галактози, прилеглого до кінцевого залишку манози в сф ук- 
турі олііосахариду, який зазнає гідролізу під впливом Р-манозидази, знижує
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активність ензиму на 18—43% [Ademark et al.. 1999]. Наявність ацетильних груп 
пригнічує (3-манозидазну (як і Р-мананазну) активність [Guebitz et al., 1996; Ten- 
kanen, 1998]. Подібно до Р-мананази. Р-манозидаза проявляє трансілікозилю- 
вальну активність [Holazo et al., 1992].

На сьогодні охарактеризовані окремі гени, які кодують структуру Р-мананаз. 
зокрема man] -  у грибів A. aculeatus і Trichoderma reesei [Christgau et al., 1994; 
St&lbrand et al., 1995], manA -  в анаеробного гриба Orpinomvces sp. [Ximenes 
et al., 2005], man5 -  у іриба Bispora antennata [Liu et al., 2012] та man5A -  у фибів 
Humicola insolens та Bispora sp. [Luo et al., 2009, 2012], а також два гени, що ви
значають структуру Р-манозидаз (тапВ із фиба A. aculeatus і mndA із фиба 
A. niger) [Takada et al., 1999; Ademark et al., 2001].

Ферменти а-галактозидазу і Р-глюкозидазу, які задіяні в розщепленні ма- 
нанових полісахаридів, також продукують різні види фибів [Civas et al., 1984; 
Araujo, Ward, 1990; Gomes et al., 2000; Kotiguda et al., 2007; Ferreira et al., 2011; 
Dotsenko et al., 2012]. Більшість досліджень властивостей а-галактозидази 
проведено із використанням фибів роду Aspergillus. Наприклад, показано, що 
Aspergillus terreus продукує 3 позаклітинні а-галактозидази (E l, Е2 і ЕЗ). які 
відрізняються низкою властивостей (вимогами до pH середовища під час ката
лізу, термостабільністю тощо) та здатністю каталізувати дефадацію різних га- 
лактозовмісних субсфатів [Ferreira et al., 2011].

3.10.1.3. Пектини та їхнє розкладання

Структура пектинів. П ектини-це важливі полісахариди клітинних стінок 
рослинних клітин, де вони вбудовані між фібрилами целюлози, утворюючи гід
рофільну мережу [Willats et al., 2006; Voragen et al., 2009]. Крім того, це основні 
компоненти серединної пластинки -  позаклітинного адгезивного шару, що 
утворюється між стінками сусідніх молодих клітин [Rombouts. Pilnik, 1980]. 
Рійні відомо, що ці полімери не лише виконують роль з’єднувального матеріа
лу, зумовлюючи структурну цілісність і міцність рослинних тканин, але й опо
середковують багато функцій рослинних клітинних стінок. Вони відіфають 
важливу роль у міжклітинній адгезії та беруть участь у процесах росту, морфо
генезу, розвитку і захисту клітин [Ridley et al., 2001; Willats et al., 2001; Mohnen, 
2008; Caffall, Mohnen, 2009]. Пектини зазвичай наявні в рослинній біомасі 
у меншій кількості порівняно з целюлозою та геміцелюлозами, і загалом у пе
рерахунку на сиру масу рослинного матеріалу вміст пектинових речовин до
сягає 0,5-4,0% [Sakai et al.. 1993; Kashyap et al., 2001; Faravash, Ashtiani, 2007]. 
Однак деякі тканини рослин дуже багаті на пектини [Ridley et al 2001; Angel, 
Siles, Lopez et al., 2010]. Показано, що вміст пектинів у первинних клітинних 
стінках дводольних рослин становить приблизно 35% [Fry, 1988], а трави міс
тять 2-10% пектину. У клітинних стінках деяких фруктів і овочів, вміст цих 
полісахаридів може бути значно вищим [Fischer, Bennett, 1991]. Вміст і склад 
пектинів відрізняються у різних видів рослин і можуть змінюватися залежно 
від віку та ступеня зрілості органів рослини.
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Пектини загалом характеризуються гетерогенною структурою, проте до
мінуючим компонентом їхніх молекул є поліуронові кислоти. Залежно від бу
дови пектини поділяють на три основні типи: гомогалактуронани, які є ліній
ними полімерами, ксилогалактуронани (розгалужені внаслідок приєднання 
р-1,3-зв’язком залишку D-ксилози) і памногалактуронани [Ridley et al., 2001; 
Wong, 2008; Caffall, Mohnen, 2009].

Основний пектиновий полісахарид -  гомогалактуронан, відносний вміст 
якого становить < 65% [Lara-Marquez et al., 2011]. Гомогалактуронан склада
ється, головним чином, із пов’язаних а-(1,4)-зв’язками залишків D-галактуро- 
нової кислоти, кількість яких може досягати від 300 до 1 000 (рис. 3.46). За
лишки галактуронової кислоти можуть бути різною мірою етерифіковані ме
тальними групами в положенні С-6 [Voragen et al., 2009]. Від рівня та характеру 
метоксилювання істотно залежать функціональні властивості гомогалактуро- 
нанів [Willats et al., 2006]. Крім того, ці залишки можуть бути зв’язані з іонами 
певних металів, зокрема кальцію, або заміщені на ацетильні групи в положен
нях 0-2  або О-З [Mohnen, 2008].

Рис. 3.46. Фрагмент гомогалактуронану з етерифікованими й неетерифікованими карбоксильними 
групами у структурі a-D-галактуронової кислоти

Ксилогалактуронан складається з гомогалактуронанової основи, у якій 25
75% залишків галактози заміщено в положенні С-3 одним залишком D-ксилози 
за допомогою Р-(1,3)-зв’язку, а іноді -  другим залишком цього моносахариду 
в положенні С-4 [Coenen et аі., 2007; Mohnen, 2008].

Рамногалактуронани можуть мати різну структуру, в зв’язку з чим розріз
няють рамногалактуронани І і II. Основа молекули рамногалактуронану І скла
дається з почергового розміщених залишків L-рамнози, сполучених а-(1,2)- 
зв’язками і D-галактуронової кислоти зв’язаних a -( 1,4)-зв’язками. Залишки 
рамнози розгалужені внаслідок приєднаних в положенні 0 -4  бічних ланцюгів 
моносахаридів, які можуть бути представлені різною кількістю ланок -  від од
ного залишку галактози до полімерних ланцюгів, що складаються з залишків 
арабінози (арабінанові бічні ланцюги) та/або залишків арабінози і галактози 
(арабіногалактанові бічні ланцюги) [Ridley et al., 2001; Wong, 2008]. Іноді на
явні також бічні ланцюги фукози і глюкуронової кислоти.

Рамногалактуронан II характеризується складнішою структурою, ніж шва 
пектини. Він утворений з основного ланцюга галактуронової кислоти, зв ’язаної 
а-(1,4)-зв’язками, що містить бічні ланцюги, до складу яких можуть втЩ Ш  
12 різних моносахаридів (арабіноза, галактоза, ксилоза, фукоза, ацерова та 
глюкуронова кислоти, апіоза та ін.) [Ridley et al., 2001; Wong, ЗАМЭД |



Гр о б и  т а  ро сли н и

Більш ість природних полімерів пектину складається з рівних, або “гла
деньких" д ілянок, представлених гомогалактуронаном. і розгалуж ених, склад
ніших за будовою , так званих “ш орстких” ділянок (Voragen et а!.. 2009]. Ш ор
сткі ділянки неоднорідні та складаю ться з різних за структурою  частин: домен 
І. шо являє собою  ксилогалактуронан, у  якому ланцю г галактуронану м істи ть  
залишки ксилози; домен II -  короткий відрізок рамногалактуронанової основи, 
який м істить багато довгих арабінанових, галактанових і, або арабіногалакта- 
нових бічних ланцю гів; домен III -  рам ногалактуронан, що складається з по
чергово розм іш ених залиш ків рамнози і галактуронової кислоти. Д о деяких 
залиш ків рам нози м ож уть приєднуватися залиш ки галактози. Домен III з 'єдн ує 
два інші дом ени в структурі пектинового полімеру [Schols et al., 1990; Schols, 
Voragen, 1996]. Загалом , вваж аю ть, що пектинам притаманна найскладніш а 
структура з усіх  полісахаридів клітинних стінок рослин [M ohnen, 2008].

Пектинолітичні ферменти. У зв 'язку  зі складною  та неоднорідною  струк
турою пектинів у проц есах  б іодеградації цих полімерів задіяні різні групи пек- 
тинолітичних ф ерм ентів (пектиназ), причому деяк, з них дію ть синергічно. 
П ектинолітичні ф ерм енти  каталізую ть різні типи реакцій, зумовлюю чи про
цеси деп олім еразац ії основного ланцю га ш ляхом гідролізу (полігалактурона- 
ш ) або тран сел ім .н ац ії (пектинліази  та пектатліази), вилучення метоксильних 
і ацетильних залиш ків  (пектинм етилестерази  і пектинацетнлестерази) та ін. 
(рис. 3.47) [Fogarty, K elly, 1983; W hitaker, 1990; Sakai, 1992]. Усі ці ферменти 
належать до р ізни х родин із класів глікозидгідролаз (G H ) і полісахарндліаз 
(PL) [Jayani et al., 2005; M anens-U zunova, Schaap, 200°].

Велика частин а грибних глікозидгідролаз, які беруть участь у деградації 
пектину, належ ить до родини G H 28 [M artens-U zunova, Scnaap. 2009]. П ред
ставниками ц іє ї родини є ендо- та екзополпалактуронази , які розщ еплю ю ть 
нерозгалужені д ілянки  ланцю га пектину, діючи, відповідно, на й о т  внутріш ні 
частини та  на кінцеві залиш ки в структурі ланцю га. Д ілянки пектину зі склад
ніш ою структурою  (“ ш орсткі” д ілянки) згодом розщ еплю ю ться І1ІД впливом 
ендо- та  екзорам ногалактуроназ (G H 28), кенлогалактуроназ (G H 28), а -рам н о- 
зидаз (G H 78), глю куроіш нтдролаз (G H S8 ) і рам ногалактуронангідролаз (ГіН 105) 
[van den B rink, de Vries, 2011]. У гриба Aspergillus n iger , який є еф ективним  
продуцентом великого набору позаклітинних ферментів, задіяних у м одиф іка
ції та деградац ії вуглеводів, виявлено експресію  46 генів, які визначаю ть струк
туру п ек іап ол іти чн и х  ензимів [M arlens-U zunova, Schaap, 2009].

Блідо- та екзополігалактуронази (відповідно. Кф  3.2.1.15 та КФ  3.2 .1 .67) 
з родини G H 28 розщеплюють u-( 1,4)-глікозиднии зв язок між «л иш кам и « -г а 
лактуронової кислоти в структурі гомогалакгуронановнх ділянок пектину. 
І ндополігалактуроназа гідролізує зв’язки всередині гомогалакгуропаку, а екзо- 
полігалактуроназа відщеплює залишки D -галактуронової кислоти з нередукую- 
чих кінців галактуронанових ланцюгів із інверсією аномерної конфігурації 
[llenrissat, Davies, 1997]. Нфекгивний гідроліз гомогалакгуронановнх ланцю гів 
за участю цих ензимів і здатність багатьох паїогеш інх грибі* і бактерій до їхньої
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секреції зумовлює важливу роль полігалактуроназ у мікробній інвазії та маце
рації рослинних тканин. У зв’язку з цим полігалактуронази є мішенню для ін
гібування з метою запобігання загибелі економічно важливих рослин [Stotz 
et al., 2000; Saito et al., 2004; Niture, 2008]. Ефективність мацерації рослинних 
тканин під впливом цих ферментів також застосовують у промислових проце
сах (освітлення фруктових соків, вимочування льону), в яких бажаним є гідро
ліз пектину [Rombouts, Pilnik, 1980; Henriksson et al., 1999; Zhang et al., 2005].

\  7  D-галактуронова 
кислота

ш ш L-арабіноза

о D-галактоза

▼ L-рамноза

D-ксилоза

Ферулова кислота

Ф Ф  Ацетил

А А Метил

Рис. 3.47. Схематичне зображення структури трьох типів пектину (рамногалактуронан І, гомогалак- 
туронан, ксилогалактуронан) і пектинолітичних ферментів [van den Brink, de Vries. 2011]. 
(ABF -  а-арабінофуранозидаза, ABN -  ендоарабінаназа, ABX -екзоарабінаназа, BXL -  
Р-1,4-ксилозидаза, FAE -  ферулоїлестераза, GAL -  p-1,4-ендогалактаназа. LAC -  p-ra- 
пактозидаза, PEL -  пектинліаза, PLY -  пектатіаза, PGA -  ендополігалактуроназа, PGX -  
екзополігалактуроназа, PME -  пектинметилестераза, RGAE -  рамногалактуронанацети- 
лестераза, RGL -  рамногалактуронанліаза, RHG -  ендорамногалактуроназа, RGX -  ек- 
зорамногалактуроназа, XGH -  ендоксилогалактуроназа, XGX -  екзоксилогалактуроназа. 
а-Рамнозидаза, рамногалактуроназа і глюкуронілгідролаза не зображені на рисунку)

Полігалактуронази та гени, що кодують їхню структуру, виділені й охарак
теризовані з багатьох видів прокаріотів і евкаріотів [Markovic, Janacek, 2001; 
Niture, 2008]. Більшості організмів, здатних до синтезу цих ФціМ Ш Ц|ЬЯНЯ| 
манна наявність декількох генів полігалактуроназ. Особливо веледгу jm H M B

Рамногалактуронан І

Гомогалактуроман
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генів цих ензимів виявлено в геномах фибів Aspergillus niger, Botrytis cinerea, 
Chondrostereum purpureum, Rhizopus oryzae [Williams et al., 2002; Kars et al., 
2005; Martens-Uzunova, Schaap, 2009; Mertens, Bowman, 2011] Зокрема, у гри
ба A. niger виявлено 11 генів полігалактуроназ [de Vries, Visser, 2001; Pel et al., 
2007], Botrytis cinerea -  6 таких генів [Kars et al., 2005], Chondrostereum purpu
reum -  5 генів полігалактуроназ [Williams et al., 2002]. Ензими грибів роду 
Aspergillus (A. niger, A. oryzae та деякі інші) і Botrytis cinerea найдетальніше 
вивчені в біохімічному аспекті порівняно з іншими грибними полігалактурона- 
зами [Kester, Visser, 1990; Parenicova et al., 2000a,b; Kars et al., 2005; Martens- 
Uzunova, Schaap, 2009; Deshmukh et al., 2012].

У дослідженнях установлено, що в геномі A. niger наявні гени, які кодують 
7 ендополігапактуроназ (Pga), кожна з яких має різні кінетичні властивості, 
чутливість до метильованих субстратів і способи дії [Parenicova et al., 1998, 
2000а; Martens-Uzunova, Schaap, 2009]. Крім того, геном A. niger містить гени 
чотирьох екзополігалактуроназ: PgaX, PgxA, PgxB, і PgxC [Martens-Uzunova et 
al., 2006]. З них фермент PgxB надає перевагу гомогалактуронану як субстрату, 
a PgxC проявляє високу активність щодо гомогалактуронану і ксилогалактуро- 
нану. Ензим PgxA проявляє незначну активність щодо гомогалактуронану, але 
активніший щодо ксилогалактуронану. Таким чином вважають, що PgxA являє 
собою новий вид екзоксилогалактуроназ [Martens-Uzunova et al., 2006]. Ендо- 
ксилогалактуроназа XghA специфічно розщеплює ксилогалактуронан, наяв
ний у шорстких д лянках пектину [van der Vlugt-Bergmans et al., 2000].

Гриб Rhizopus oryzae також містить великий набір генів полігалактуроназ, 
які формують монофілетичну групу, відмінну від таких у представників Asco
mycota і Basidiomycota [Mertens et al., 2008; Mertens. Bowman, 2011]. V гриба 
R. oryzae наявні 15 полігалактуроназ (12 ендо- і 3 екзоензими) з оодини GH28, 
які мають різну субстратну специфічність щодо полігалактуронану, тригалак- 
туронану і дигалактуронану. їхня активність щодо полігалактуронану колива
ється в діапазоні від 1 до 200 мкмоль/хв на 1 мі білка [Mertens, Bowman, 2011]. 
Такі характеристики полігалактуроназ грибів A. niger і R. oryzae свідчать про 
наявність великої кількості ізоферментів, які злагоджено діють під час розще
плення цих рослинних полісахаридів.

Іншою важливою ірупою ферментів є рамногалакіуронангідролазн (GH28), 
які використовують ендо- або екзолпичний механізм розщеплення « -(1,2)- 
глікозидних зв язків, утвооених між D-галактуроновою кислотою і алишкамм 
L-рамнози в шорстких ділянках пектину [Kofod et al., 1994; Suykerbuyk et al., 
1995]. У геномі гриба A. niger наявні гени, які кодують 6 ендорамногалакіуро- 
наз, дві з яких (RhgA і RhgB) охарактеризовані [Suykerbuyk et al., 1997; Martens- 
Uzunova, Schaap, 2009]. Результати аналізу продуктів реакції, які утворюють
ся після деградації модифікованих шорстких ділянок пектину під впливом 
RhgA або RhgB, свідчать про те, що кожен із цих ферментів діє на структурно 
відмінні ділянки субстрату [Suykerbuyk et al., 1997]. Екзорамногалакгуронази 
вивільняють залишки D-галактуронової кислоти із невідновлюваних кінців
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рамногалактуронанового ланцюга, але не впливають на гомогалактупонани [Mut
ter et al., 1998]. Аналіз генома A. niger вказує на наявність трьох генів (RgxA, RgxB 
і RgxC), які кодують екзорамногалактуронази [Martens-Uzunova et al., 2006].

У процесах гідролізу пектину також беруть участь ферменти з інших родин 
глікозидгідролаз, а саме: а-рамнозидази (GH78) шюкуронілгідролази (GH88) 
і рамногалактуронангідролази IGH105) [van den Brink, de Vries, 2011]. Деякі з цих 
ферментів і родин лише недавно описані й недостатньо охарактеризовані в біо
хімічному аспекті.

Пектинліази (КФ 4.2.2.10) і пектатліази (КФ 4.2.2.2) розщеплюють а-(1,4)- 
зв’язки між залишками D-галактуронової кислоти в нерозгалужених ділянках 
пектину через (3-елімінаційний механізм [Lombard et al., 2010]. Результати до
сліджень структури пектин- і пектатліаз свідчать, що обидва типи ензимів, ві
рогідно, мають спільне походження [Mayans et al., 1997; Vitali et al., 1998]. Тим 
не менш, ці ферменти мають важливі відмінності в структурі активного центру. 
Внаслідок цього пектинліази зазвичай атакують метил-етерифіковані субстра
ти, а оптимум pH їхньої дії становить близько 5,5 [Mayans et al., 1997]. На від
міну від них, пектатліази надають перевагу субстратам із низьким ступенем 
етерифікації, потребують Са2+ для своєї активності, а оптимальне значення pH 
їхньої дії становить майже 8,5 [Mayans et al., 1997]. Усі охарактеризовані на 
сьогодні пектинліази належать до родини PL1, тоді як пектатліази грибів на
лежать до родин PL1, PL3 і PL9. У гриба A. niger виявлені та частково охарак
теризовані шість пектинліаз і тільки одна пектатліаза [Harmsen et al., 1990; 
Gysler et al., 1990; Benen et al., 2000]. На відміну від нього, грибу A. nidulans 
притаманні тільки 2 пектинліази, 5 охарактеризованих пектатліаз і ще 6 перед
бачуваних пектатліаз [Galagan et al., 2005; Bauer et al., 2006]. Це свідчить про 
істотні відмінності між ензимними системами цих грибів [Coutinho et al., 2009].

Рамногалактуронанліази розщеплюють шорсткі ділянки пектину і за струк
турою істотно відрізняються від пектин- і пектатліаз. Ця група ензимів належить 
до двох родин, PL4 і PL11, причому представники родини PL4 мають значно 
нижчий оптимум pH, ніж ферменти родини PL11 [Jensen et al., 2010]. Результати 
досліджень рамногалактуронанліаз PL4 гриба Aspergillus aculeatus показали, що 
розщеплення відбувається з редукуючого кінця і на цей процес сильно впливає 
наявність ацетильних груп в основі рамногалактуронану [Mutter et al., 1998; de 
Vries et al., 2000]. Таким чином, для ефективної деградації необхідна доповню- 
вальна дія рамногалактуронанацетилестераз [de Vries et al., 2000].

Під час розщеплення ксилогалактуронану і рамногалактуронану необхідні 
допоміжні ферменти для видалення бічних ланцюгів та забезпечення доступу 
гідролітичним ферментам до головного ланцюга. Це такі ферменти, як а-ара- 
бі нофу ранозидази (GH 51 і GH54), Р-галактозидази (GH2 і GH35), Р-ксилозидази 
(GH3 і GH43), які необхідні й для деградації геміцелюлоз, а також ендоарабіна- 
нази (GH43), екзоарабінакази (GH93), Р-ендогалактанази (GH53) і кілька есте- 
раз (СЕ8, СЕ 12 і СЕ 13), які є специфічними для деградації пектину [Martens- 
Uzunova, Schaap, 2009; van den Brink, de Vries, 2011].
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Значення пектинолітичних ензимів. Ферменти, які розщеплюють пекти
ни. широко розповсюджені серед організмів. У природних умовах їх продуку
ють бактерії, міцеліальні гриби та дріжджі, найпростіші, комахи, нематоди, рос
лини (Whitaker, 1990; Lang, Domenburg, 2000; Ciummadi, Panda, 2003]. В орга
нізмі рослин пекти політичні ферменти мають важливе значення у фізіологічних 
процесах, оскільки беру ть участь у рості та видовженні клітин, а також у дозрі
ванні плодів I Ward, Moo-Young, 1989; Sakai. 1992; Whitaker, 19901.

На відміну від рослинних ензимів, пектинази грибів іяк і бактерій) відігра
ють значну роль у фїіоиаголопчних процесах. Під час ураження рослини пато
генними мікроорганізмами пектини перші зазнають атаки пектиназ, оскільки 
ці сполуки доступніші для розщеплення ніж інші структурні полісахариди 
[Collmer, Keen, 1986; Whitaker, 1990; ldnurm. Howlett, 2001]. Крім того, пектино- 
літичні ферменти грибів і бактерій беруть участь у процесах рослинно-мікро
бного симбіозу та в розкладанні рослинних залишків, що сприяє природному 
колообігу Карбону [Hoondal et al., 2002; Lang, Domenburg, 20001. Сапротрофні 
гриби продукують значну кількість пектиназ, а тканини рослин, які розклада
ються. являють собою найбільш розповсюджений субстрат для живлення цих 
організмів.

Грибам притаманна здатність до синтезу великої кількості ізоферментів 
пектиназ, які розрізняються за молекулярною масою та кінетичними власти
востями [Devi, Rao, 1996, Naidu, Panda, 2003; Gummadi, Panda, 2003]. Здатність 
до синтезу різних форм цих ферментів покращує здатність грибів адаптуватися 
до зміни умов середовища INaessens, Vandamme, 2003]. Оскільки склад клітин
ної стінки, яка є першою лінією захисту рослин і відіграє важливу роль у запо
біганні інфекціям, може змінюватися залежно від віку га фізіологічного стану 
рослин, патогенному мікроорганізмові необхідно синтезувати і виділяти в сере
довище великий набір ензимів для успішного інфікування рослинних тканин 
(Dc- Lorenzo et al., 2001; Kars et al., 2005].

Така здатність особливо притаманна фітопатогенним грибам, які завдяки 
цьому проникають у тканини рослин і спричиняють розвиток гнилизни, плямис
тості, в'янення та інших захворювань [Durrands, Cooper, 1988; Herron et al., 
2000]. Зокрема, патогенність багатьох мікроміцетів (Botrytis cinerea, Colletotri- 
chum spp., Fusarium oxysporum, F. monilifonne, Scletvlium rolfsii та ін.) значною 
мірою зумовлюється активніш синтезом позаклітинних ферментів, які розщеп
люють пектини [Cooper et al., 1975; Kars et al., 2005; Ramos et al., 2010; Shiva- 
shankar et al., 2010]. Низка пектинолітичних ферментів визначає вірулентність 
багатьох фітопатогенів (Aspergillus flavus, Alternaria cirri, Claviceps purpurea та 
ін.) [Collmer, Keen, 1986; Di Matteo et al„ 2006; Fredenci et al., 2006; Juge, 2006].

Пектинази мають широке застосування в різних промислових галузях [Rom- 
bouts Pilmk, 1980; Baracat et a l, 1991; Alkorta et al., 1998; Pedrolli et al., 2009]. 
Ці ферменти відіїрають важливу роль у харчовій промисловості, їх використо
вують у виробництві й освітленні фруктових соків і вин, а також під час маце
рації овочів і фруктів для полегшення екстракції ефірних олій і виштовленні
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продуктів дитячого харчування [Rombouts, Pilnik, 1980; Alkorta et al., 199g. 
Semenova et al., 2006]. Іншим важливим напрямом застосування пектиназ с тек
стильна промисловість, особливо у процесах обробки натуральних волокон 
таких як льон і рамі [Baracat et al., 1991].

Найширше використовувані промислові пектинази -  це полігалактуронази 
пектинліази і пекгинметилестерази, головним чином, грибного походження. 
Штами гриба Aspergillus niger найчастіше використовують у промисловому ви
робництві пектиназ, оскільки вони класифікуються як такі, що “загалом вважа
ються безпечними” (generally regarded as safe, GRAS). Це означає, що ферменти, 
отримані з них, є прийнятними для використання у харчовій промисловості [Ра- 
riza, Foster, 1983]. Інші міцеліальні гриби, які продукують пектинази,-Aspergillus 
oryzae [Dartora et al., 2002], Penicillium italicum і Penicillium expansum [Alkorta 
et al., 1998] -  також вивчені у цьому аспекті.

Крім того, ферментні препарати широко використовують у тваринництві, 
зокрема птахівництві, як добавки до кормів для підвищення їхньої поживної 
цінності, покращення засвоюваності кормів, а також для збереження продуктив
ності при включенні в корм важко асвоюваних компонентів [Кислухина, 2002; 
Meng et al., 2006; Slominski et al., 2006; Tahir et al., 2008; Murad, Azzaz, 2011].

3.10.1.4. Лігнін і його розшепдення за участю грибів

Лігнін і його розповсюдження. Лігнін -  це один із головних компонен
тів рослинних тканин, який за розповсюдженням поступається лише целюлозі. 
У здерев’янілих тканинах рослин міститься від 18 до 35% лігніну. Наявність 
лігніну в рослиннах пов’язана з механічними та npotr дними тканинами, у клі
тинних стінках яких він локалізується [Vanholme et al., 2008]. У клітинах мохо
подібних, які не містять ксилеми, лігнін не синтезується, але нагромаджуються 
лігнани (розчинні фенілпропаноїди) [Eriksson et al., 1990; Davin, Lewis, 2005].

Лігнін міститься у клітинних стінках не тільки провідних тканин, але й тка
нин серцевини, коренів, плодів, бруньок, кори та корка. Разом із молекулами 
геміцелюлоз, із якими він пов’язаний у клітинних стінках, лігнін надає міцнос
ті стеблам і стовбурам рослин. Поряд із тим, переконливих доказів наявності 
ковалентних зв’язків між молекулами лігніну та целюлози немає [Zhou, 2010]. 
Найбільше лігніну містить деревина хвойних порід (до 35%), а в деревині листя
них порід частка лігніну становить 20-25% [Sjostrom, 1993]. Молекулярна маса 
лігніну в різних рослинах коливається у межах від 682 до 1 000 000 Da.

Лігніфікація клітинної стінки відбувається після відкладання полісахарид- 
них компонентів стінки під кінець періоду росту клітини. Розподіл лігніну 
в стінці відбувається нерівномірно. Зазвичай ті шари, які відкладаються перши
ми, бувають найбагатші на лігнін. Відповідно, серединна пластинка і первинна 
клітинна стінка підлягають найінтенсивнішіи лігніфікації, а вторинна стінка — 
найменшій. Процес лігніфікації має багатофункціональне значення. Насамперед, 
відкладання лігніну укріплює стінки клітин. Утворюючи розгалужену сітку, 
лігнін таким чином міцніше закріплює мікрофібрили целюлози. Цей процес
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важливий і в еволюційному аспекті. Розвиток здатності рослин відкладати ліг
нін у клітинних стінках сприяв утворенню опорної та провідної тканин, які 
у свою чергу, дали можливість рослинам рости вгору, досягаючи великих роз
мірів. Кр'.м того, лігнін підвищує стікість мікрофібрил ктітиннсї стінки до 
впливу хімічних, фізичних і біотичних чинників [Vanholme et al., 2008].

З хімічної точки зору, структура лігніну неоднорідна. Загалом терміном 
“лігнін (“лігніни”) позначають групу спор.днених високомолгкулярних роз
галужених ароматичних гетерополімерів, побудованих зі сполук, похідних від 
пропілфенолу. Безпосередніми структурними попередниками лігніну є три мо- 
нолігнолові мономери, що розрізняються за ступенем метоксилювання. а саме: 
р-кумаровий коніфериловий і синаповий спирти. Синтезуються вони з аміно
кислоти фенілаланіну, а в структуру лігніну включаються у формі фенілпропа- 
ноїдів: р-гідроксиф еніт (Ну, гваяцилетанол (G) і сирінгал (S), відповідно [Воег- 
jan et al., 2003; Martinez et al., 2005].

Відносний вміст цих компонентів неоднаковий у молекулах лігніну різно
го походження. У голонасінних лігнін представлений молекулами, які майже 
цілком складаються з G- та невеликої к тькості Н-мономерів. У дводольних 
покритонасінних лігнін — це переважно суміш G- і S- з дуже малою кількістю 
Н-мономерів, а в однодольних лігнін являє собою суміш усіх трьох структурних 
одиниць [Boeijan et а '., 2003]. Усі игніни містять невелику кількість проміжних 
продуктів синтезу цих речовин або певним чином модифікованих сполук.

Вважаю ть, що на одній із проміжних стадій у синтезі лігніну відсувається 
утворення радикалів монолігнолу за участю оксидативних ферментів. Відтак 
відбувається зв ’язування радикалів з утворенням полімеру лігніну (рис. 3.48) 
Для пояснення процесу полімеризації існує низка гіпотез. Вважають, що утво
рення молекули лігніну відсувається внаслідок випадкової конденсації фенок- 
сирадикалів і не каталізується ферментами [Davin. Lewis. 2005]. Існує альтер
нативна гіпотеза, згідно з якою цей процес у ктітині підлягає регуляторному 
контролю. О днак загалом механізм полімеризації з ’ясований мато. У зв'язку 
з різноманітністю  можливих поєднань мономерів структура кожної молекули 
лігніну може мати мільйони ізомерів [Vanholme et al., 2008].

Розщеплення лігніну Лігнін -  це продукт рослинного синтезу, який утво
рюється в дуже великих кількостях і, разом з тим, найповітьніше піддається біо
тичному розкладу. Висока молекулярна маса та низька розчинність лігніну пере
шкоджають його безпосередній асиміляції за участю мікроорганізмів. Незважа
ючи на те, щ о структурних компонентів лігніну' небагато, зв 'язки, якими вони 
з ’єднуються між собою, можуть бути різноманітними. Окремі з них надзвичайно 
стійкі до д ії ферментів. Зокрема, залишки коніферилового спирту пов'язані етер- 
ним зв’язком з утворенням стійкої сполуки -  гваяцил-гпіцерол-коніферолового 
етеру. Стійкими щодо розщеплення є і зв’язки в дифеніловому та ф еніїкума- 
ровому компонентах. Хоча загалом етерні зв’язки піддаються розщепленню за 
участю мікроорганізмів, у випадку лігніну вони важкодоступні у зв’язку з розмі
щенням поруч полізамішених ароматичних структур. Водночас складними д ія
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розкладання є й самі полізаміщені ароматичні сполуки -  мономери лігніну Для 
їхнього розкладу необхідні ферменти, що каталізують деметилювання та декар- 
боксилювання ароматичних сполук, які малорозповсюджені в клітинах мікроор
ганізмів і містяться лише в небагатьох представниках окремих родів.

Наявність цих та інших особливостей структури зумовлює труднощі мета
болізму лігніну за участю оргаї змів-редуцентів [Dashtban et ait, 2009, Lundell 
et al., 2010]. Більшість мікроорганізмів, впливаючи на лігнін, спричиняють лише 
незначні зміни у структурі цього полімеру, які проявляються, головним чином, 
у зменшенні кількості метоксильних груп (-0-СН3) та деяких інших ефектах. 
Установлено, що окремі представники відділу аскомікотових (у тому числі ана- 
морфні гриби) можуть розвиватися на середовищі, котре містить лігнін як дже
рело Карбону, проте вони не спричиняють істотних змін у структурі молекули 
лігніну. Однак похідні лігніну -  ванілін, деякі альдегіди тощо -  можуть вико
ристовувати як джерело живлення представники багатьох родів фибів, зокрема 
анаморфних (Chaetomella, Coniothyrium, Cylindrocarpon, Torula, Hormiscium).

Найактивніші фупи фибів, які розкладають лігнін, належать до дереворуй- 
нівних представників відділу Basidiomycota, які зумовлюють розвиток білої гни
лизни [Eriksson et al., 1990; Kirk, Cullen, 1998; Lundell et al., 2010]. Це різні види 
роду Trametes, Phlebia, Armillaria, Pleurotus, Fomes (F. fomentarius, F. fasciatus), 
Loweporus lividus та інші, а також деякі підстилкові макроміцети, що належать 
до родів Collybia, Marasmius, Mycena та ін. Зокрема, більшість видів маразміусу, 
які заселяють і хвойні, і листяні ліси, здатні розкладати 50-60% лігніну в складі 
деревного відпаду та інших рослинних решток.

Дефадація та/або модифікація лігніну за участю базидіомікотових фибів 
є ключовою стадією у біотрансформації лігноцелюлози. У цьому процесі задіяні, 
головним чином, ф и  фупи ферментів: лакази, лігнін-пероксидази і Мп-залежні 
пероксидази [Dashtban et al., 2009]. Лакази (ферменти з фупи бензендіол : 0 2 
оксидоредуктаз, КФ 1.10.3.2), як відомо, синтезуються не лише в клітинах ф и 
бів, але і в клітинах рослин та деяких комах. Вони беруть участь у таких функці
ональних процесах, як синтез пігментів, реакції детоксикації, регенерація прото
пласту й лігніфікація клітинних стінок рослин fMayer, Staples, 2002]. Переважно 
це позаклітинні ферменти, хоча у деяких фибів виявлені і внутрішньоклітинні 
лакази. Лакази фибів відіфають певну роль у процесах морфогенезу плодових 
тіл, пігментації спор, патогенезу (як фактори вірулентності), дефадації лігніну 
як субсфату [Arora, Sharma, 2010]. Продукування цих ферментів характерне для 
фибів-збудників білої гнилизни (Trametes versicolor, Trametes hirsuta, Phlebia 
radiata, Phlebia brevispora, Pycnoporus sanguineus, Daedalea flavida, Heteroba- 
sidion annosum. Pleurotus osireatus та ін.) [Bollag, Leonowicz, 1984; Vares et al., 
1995; Arora, Gill, 2001; Elisashvili, Kachlishvili, 2009], однак деякі фиби бурої 
гнилизни також синтезують лакази за умов культивування [Lee et al., 2004].

Лакази -  це поліфенолоксидази, які потребують 0 ; для окиснення фенолів, 
поліфенолів, ароматичних амінів та інших сполук. Ці ферменти мають низь
кий окиснювально-відновний потенціал, що дає змогу безпосередньо окисню-
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вати тільки фенольні компоненти лігніну, які часто становлять менше 10% віл 
загальної маси полімеру [Martinez et al., 2005].

Лігнін-пероксидази (КФ 1.11.1.14) і Mn-залежні пероксидази (Mn(II): Н О 
оксидоредуктаза, КФ 1.11.1.13) виявлені в середині 1980-х років як продуби 
біосинтезу у фиба Phanerochaete chrysosporium і охарактеризовані як справ
жні лігнінази завдяки їхньому високому окиснювально-відновному потенціалу 
[Glenn et al., 1986; Gold et al., 2000; Martinez, 2002]. Лігнін-пероксидаза розщеп
лює нефенольні компоненти лігніну (до 90% маси полімеру), а Mn-залежна пе- 
роксидаза генерує катіони Мп3+, які здатні до дифузії через клітинну оболонку 
та діють як окиснювачі фенольних і нефенольних компонентів лігніну через ре
акції пероксидного окиснення ліпідів [Jensen et al., 1996]. Крім того, в Pleurotus 
eryngii [Ruiz-Duenas et al., 1999] та інших грибах ідентифікована багатофунк
ціональна пероксидаза. Це третій тип лігнолітичних пероксидаз, який поєднує 
в собі каталітичні властивості лігнін-пероксидази, Мп-пероксидази і мікробних 
пероксидаз, які окиснюють фенольні сполуки [Heinfling et al., 1998].

Інші позаклітинні ферменти грибів, які беруть участь у деградації лігніну 
деревини, -  це оксидази, що генерують Н20 2, і дегідрогенази, які відновлюють 
сполуки, що виникають під час перетворень лігніну. До перших належать арил- 
алкогольоксидаза (ААО), виявлена в клітинах Pleurotus eryngii [Guillen et al., 
1992] та інших грибах, і гліоксальоксидаза гриба Phanerochaete chrysosporium 
[Kersten, 1990]. Грибні арил-алкогольдегідрогенази (AAD) і хінонредуктази (QR) 
також беруть участь у деградації лігніну [Gutierrez et al., 1994; Guillen et al., 1997].

Основні стадії біодеградації лігніну за участю ферментів і активних форм 
Оксигену схематично зображені на рис. 3.49 [Martinez et al., 2005]. Як видно 
зі схеми, лакази і лігнолітичні пероксидази, продуковані за участю грибів бі
лої гнилизни, окиснюють полімер лігніну, утворюючи ароматичні радикали (я) 
[Eriksson et al., 1990]. Останні зазнають перетворень у різних неензиматичних 
реакціях, у тому числі: руйнування етерного зв’язку в положенні С4 (Ь); роз
щеплення ароматичного кільця (с); руйнування зв’язку С а-С р (d); деметокси- 
лювання (е) [Martinez et al., 2005].

Ароматичні альдегіди, вивільнені з лігніну внаслідок розщеплення зв’язку 
Са-Ср або синтезовані заново за участю грибів ( f  g) [Gutierrez et al., 1994], 
є субстратами для утворення Н20 2 під впливом ААО в циклічних редокс-реак- 
ціях, у яких задіяна також AAD [Guillen et al., 1994]. Феноксирадикали, утво
рені внаслідок розщеплення етерного зв’язку в положенні С-4 (6), можуть зно
ву полімеризуватися в полімері лігніну (h) або перетворюватися до фенольних 
сполук (/'), можливо, за участю ААО [Marzullo et al., 1995]. Фенольні сполуки, 
що утворюються, можуть знову окиснюватися під впливом лакази і перокси
дази (/'). Феноксирадикали можуть також зазнавати розщеплення по Са-СР 
зв’язку (к) з утворенням p -хінонів. Хінони, утворені на стадіях g  і/або к, мо
жуть вступати в окисно-відновні реакції за участю QR, лакази і пероксидази 
(/, т) [Guillen et al., 1997]. Це призводить до відновлення Fe3+, наявного у складі 
деревини («), або під впливом супероксидного радикала, або безпосередньо під 
впливом семіхінонних радикалів, і до його повторного окиснення з одночасним
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Рис. 3.49. О сновн і стад ії б іо д е гр ад ац ії л ігн іну  за участю  ф ерм ент ів  і а ктивних ф орм  О ксигену (по
яснення  в те кст і) [M a rtine z  et al., 2005]

відновленням Н 20 2 д о  гідроксильного вільного радикала (ОН*) (о ) [G uillen  et al.,
2000]. О станній  є д у ж е сильним  окисню вачем , який м ож е ініцію вати пош ко
дж ення л ігн ін у  (р) на початкових стадіях р озп аду дер евини , коли малий р о з
мір пор в інтактній клітинній стінці переш кодж ає проникненню  лігнолітич- 
них ф ерм ентів  [E vans et al., 1994]. П ісля цього відбувається проц ес дегр адац ії 
лігніну п ід  впливом окисню вальних ф ерментів  за схем ою , оп и сан ою  вищ е. На 
остан н іх  стад іях  п р ості продукти дегр адац ії л ігн іну надходять у  гіф и гриба  
і включаються у внутріш ньоклітинні катаболічні процеси .
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3.10.1.5. Розщеплення танінів

’Розповсюдження танінів у рослинах. Таніни, або дубильні речовини, яв
ляють собою четвертий найпоширеніший компонент тканин судинних рослин 
після целюлози, геміцелюлоз і лігніну. Прийнято вважати, що, на відміну від 
інших груп органічних речовин, які містяться у клітинах і наземних, і водних 
рослин, танінам (а також лігніну та кутину) притаманне лише наземне розпо
всюдження. Однак таніни зі специфічною структурою ідентифіковано і в мор
ських бурих водоростях [Serrano et al., 2009].

Таніни містяться в корі, деревині, листі, плодах, корінні багатьох покрито
насінних і голонасінних, зазвичай деревних рослин і чагарників (дуб, каштан, 
тополя, акація, ялина, модрина, евкаліпт, чайне, гранатове і хінне дерева, жу
равлина, брусниця та ін.) [Wallace, Giusti, 2010; O ’May, Tufenkji, 2011]. Зага
лом, як вказувалось (див. 3.2.4.2), найбільшу кількість видів із високим вмістом 
танінів відзначено в родинах Fabaceae, Polygonaceae, Anacardiaceae Myrtaceae, 
Rosaceae, Hamamelidaceae, Salicaceae, Geraniaceae, Plumbaginaceae, Asteraceae, 
Tamaricaceae [Haslam, 1988]. Цим сполукам притаманні особливості структури 
та різна здатність до гідролізу [Okuda et al., 2000; Khanbabaee, van Ree, 2001]. 
Структура представників окремих груп цих речовин наведена на рис. 3.50.

Концентрація танінів дуж е різниться у різних видів рослин. У листі де
ревних рослин рівень танінів зазвичай становить 15—25%, але листя й кора 
деяких видів може містити до 40%  цих речовин у перерахунку на суху масу 
[Matthews et al., 1997; Osier, Lindroth, 2001]. Концентрація дубильних речовин 
у хвої може перевищувати вміст л ігн іну  [B enner et al., 1990]. У рослинах жу
равлини та брусниці частка проантоціанідинів становить 63—71% від загаль
ного вмісту фенольних сполук [Kylli et аі., 2011]. У коренях різних рослин кон
центрація танінів коливається в діапазоні від 1 до 35% від вмісту сухої маси 
[Moore et al., 2000]. Особливо високий вміст дубильних речовин (45% від вміс
ту сухої маси) у стручках Balsamocarpon brevifolium, корі мангрового дерева 
(Rhizophora sp.), корі деяких видів евкаліпта (Eucalyptus sp.). У великих кон
центраціях гідролізовані таніни нагромадж ую ться в патологічних утворен
нях (галах) на листі сумаху китайського (Rhus chinensis), де міститься 50-80% 
галотаніну, та дуба лузитанського (Quercus lusitanica).

У тканинах листка дубильні речовини містяться переважно в епідермісі, 
гіподермі, перидермі, мезофілі, супутніх клітинах і судинній тканині, а також 
трапляються по всьому об’єму листкової пластинки [Feucht, Treutter, 1999; 
Grundhofer et al., 2001]. Ділянка локалізації конденсованих танінів у корені со
сни й евкаліпту розташована між кореневим кінчиком і зоною кори [Enstone 
et al., 2001 ]. Під час аналізу локалізації цих речовин на клітинному рівні таніни 
виявлені у клітинних стінках, міжклітинному просторі та вакуолях.

Біодеградація танінів за участю грибів. Таніни, як і лігнін та інші полі
феноли, стійкі до біологічного розкладання. Ці сполуки можуть перешкоджати 
мінералізації Нітрогену та нітрифікації, гальмуючи колообіг Нітрогену в фунті.
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Активність грибів і бактерій шодо деградації танінів може або безпосередньо 
порушуватися токсичністю цих сполук та інактивацією під їхнім впливом мі
кробних екзоферментів, або опосередковано -  внаслідок утворення комплексів 
танінів із білками та іншими сполуками. Однак низка грибів, які спричиня
ють розвиток білої гнилизни (наприклад, Sporotrichumpruinosum, Ceriporiopsis 
subvermispora, Cyathus stereo reus. Coriolopsis gallica), здатні розкладати ду
б и л ь н і  речовини [MakKaret al., 19 9 4 ;  Gamble et al., 1996; Yagueetal., 2000]. Інші 
гриби, які здатні рости, використовуючи ці речовини як джерело Карбону, або 
які можуть розкладати таніни, -  це представники родів Aspergillus, Fusarium, 
Cylindrocarpon, Gliocladium, Endothia, Calvatia, Penicillium і Trichoderma [Scal
bert 1991; Field, Lettinga, 1992]. Показано, що більшість ерикоїдно-мікоризних 
і деякі ектомікоризні гриби також здатні розкладати дубильні речовини, хоча 
їхні можливості в цьому аспекті менші порівняно з дереворуйнівними грибами 
[Bending. Read, 1996а, 1997]. Дріжджі так само беруть участь у деградації та
нінів [Bhat et al., 1998].

Рис. 3.50. Таніни: А -  пентагалоїлглюкоза 
(танін, який може зазнавати гідро
лізу): Б -  проціанідин (конденсова
ний танін) із рослин сорго (буквами 
позначено А- і В-кіпьця у структурі 
мономера); В -  енотеїн В (макро- 
цикпічний елагітанін) із е>ютери 
(Oenothera glaztoviana, [Miyamoto 
et at.. 1993]

a
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Менше відомо про бактеріальну деградацію дубильних речовин, хоча бак
терії можуть рости за високих концентрацій танінів [Gamble et al., 1996]. Види 
бактерій, які використовують таніни як джерело Карбону, належать до родів 
Achromobacter, Azotobacter, Bacillus, Corynehacterium, Escherichia, Klebsiella 
Pseudomonas і Staphylococcus TScalbert, 1991; Bhat et al., 19981 Можливість роз
кладати дубильні речовини мають і деякі черви [Kraus et al., 2003].

Загалом прийнято вважати, що таніни, які можуть зазнавати гідролізу, 
більш сприйнятливі до мікробної атаки, ніж конденсовані таніни [Field, Lettin
ga, 1992; Bhat et al., 1998], хоча це не завжди підтверджується [Kraus, 2002]. 
Зазвичай дубильні речовини з меншою молекулярною масою легше зазнають 
біодеградації ніж ті, шо мають більшу молекулярну масу і стійкіші до дегра
дації [Field, Lettinga, 1992; Fierer et al., 2001]. Існують докази того, що мономе
ри конденсованих танінів із трьома гідроксильними групами в В-кільці легше 
розщеплюються порівняно з мономерами, які мають дві лдроксильні групи 
в В-кільці [Kraus, 2002]. Через відмінності у процесах деградації різних типів 
дубильних речовин у їхньому розкладі можуть брати участь різні групи мікро
організмів [Fierer et al., 2001].

Щодо біохімічних шляхів, які задіяні в мікробній деградації дубильних ре
човин. відомо, що в цих процесах бере участь низка ензимів [Bhat et al., 1998]. 
Зокрема, поліфенолоксидази здатні полімеризувати й ічактивувати таніни та 
інші фенольні сполуки [Nicholos-Orians, 1991]. Декарбоксилювання танінів 
може здійснюватися за участю фенолоксидаз -  екзоферментів, які вивільняються 
в середовище з клітин грибів, що спричиняють розвиток білої гнилизни [Kuiters, 
1990]. Важливу роль у деградації дубильних речовин відіграє ензим таназа 
(танінацилгідролаза, КФ 3.1.1.201, який каталізує гідроліз етерних зв’язків між 
фенолкарбоновою кислотою і нефенольною частиною молекул та розщеплює 
галотаніни, складні таніни, етери галової кислоти [Aguilar et al., 2007]. Цей по
заклітинний ензим синтезують гриби (представники родів Aspergillus, Penicil
lium, Fusarium, Trichoderma та ін.), дріжджі та бактерії (зокрема, Serratia spp., 
Pantoea sp.) [Bajpai, Patil, 1996; Bhardwaj et al., 2003; Ramirez-Coronel et al., 
2003; Nishitani et al., 2004; Saxena, Saxena 2004; Pepi et al., 2010].

3.10.2. Дереворуйнівні (ксилотрофні) гриби 
і грибоподібні організми

Гриби, які здійснюють процес розкладання деревини, об ’єдную ть у групу 
ксилотрофів [Eriksson et al., 1990]. Це гриби-деструктори стовбурів живих та 
відмерлих деревних рослин, деревного відпаду, заготовлених лісоматеріалів, 
дерев’яних споруд і предметів. Із цієї групи, у свою чергу, можна виділити 
ксилосапротрофів (які розвиваються на відмерлих або заготовлених стовбурах 
дерев, інших дерев’янистих рослинних рештках, будівлях тощо) і ксилотрофів- 
біотрофів, тобто паразитів, які, оселяючись на ослаблених деревах, руйнують
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деревину та погіршують опірність рослин до дії інших несприятливих чин
ників. У лісових біоценозах процес деструкції деревини часто починається на 
пошкоджених ділянках деревних рослин. їх заселяють ксилофільні гриби -  фа
культативні паразити, які після відмирання уражених ділянок дерева живлять
ся як сапроксилотрофи, використовуючи мертву деревину.

Характерною особливістю багатьох грибів, які руйнують деревину, є значна 
залежність від хазяїна: окремі види ксилотрофів можуть розвиватися лише на 
деревних рослинах певного виду. Деякі види ксилофільних грибів-деструкторів 
з’являються тільки тоді, коли на мертвому дереві вже живуть інші види грибів.

Вважають, що з 5 000-6 000 видів вищих грибів, які трапляються на те
риторії Європи, майже 900 видів належить до дереворуйнівних [Брендлі, До- 
вганич, 2003]. Серед ксилотрофів особливо розповсюджені гриби з відділу 
Basidiomycota та деякі представники відділу Ascomycota (у тому числі їхні ана- 
морфні форми) [Eaton, Hale, 1993; Hatakka, 1994; Акулов та ін., 2003; Lundell, 
2008; Дудка та ін., 2009]. Водночас велика кількість ксилотрофів є серед таких 
грибоподібних організмів, як міксомікотові слизовики, хоча їхня роль у руйну
ванні деревини, зокрема рослинних решток, досліджена значно менше порів
няно з іншими групами ксилотрофних організмів [Ing, 1994].

Як відомо, основну частку деревини становить целюлоза, інкрустована 
лігніном. Гриби, які здатні руйнувати ці речовини, належать до численних 
і найважливіших груп редуцентів у лісових екосистемах. Вони відіграють 
істотну роль у засвоєнні не доступної для інших організмів енергії органічних 
речовин, які містяться в рештках деревних рослин, і трансформации' у форму, 
яку можуть використовувати інші компоненти біоценозів.

Ксилотрофи синтезують комплекс ензимів, за участю яких здійснюється 
гідроліз целюлози та лігніну деревини. Гриби, які розкладають переважно целю
лозу, зумовлюють розвиток деструктивної, або бурої, гнилизни деревини. Якщо 
ж гриби руйнують лігнін, то розвивається корозійна, або біла, гнилизна [Tuor 
et al., 1995; Kirk, Cullen, 1998]. Руйнівна активність грибів-ксилотрофів така 
висока, що в лабораторних умовах вони розкладають деревину за 200-300 діб.

Ксилосапротрофи активно розкладають відмерлу деревину та деревний 
відпад у лісах, беручи участь у колообігу речовин. їхня діяльність особливо 
важлива у пралісах та інших природних лісах, які не використовує у своїй гос
подарській діяльності людина. Варто зазначити, що деякі ксилотрофи, оселяю
чись на дерев'яних конструкціях або будівельних матеріалах, зумовлюють їхнє 
пошкодження, чим спричиняють істотні економічні збитки.

Найважливіше значення в руйнуванні деревини мають трутові гриби, або 
трутовики, які входять до класу Agaricomycetes (Basidiomycota). Трутовики -  
це одна із життєвих форм агарикоміцетів, яка поєднує дереворуйнівні гриби 
з трубчастим або похідним від нього (лабіринтоподібним, псевдопластинчас- 
тим та ірпексоподібним) гіменофором. Переважна більшість видів трутових 
грибів має шільну консистенцію плодових тіл (дерев’янисту, коркову, шкірясту 
тощо). Ніжки у плодових тіл трутовиків зазвичай немає (Fomes fomentarius).
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інодісбічна(Сил0£/е/7яа/мєїї/иш), дуже рідко ueHTp'dJibHa(Polyporusarcularius) 
Серед трутових грибів переважають сапротрофні види, що розвиваються на 
відмерлих деревах (Antrodia xantha, Trametes versicolor, Trichaptum abietinum) 
або на відмерлих частинах живих дерев (Phe/linus robustus, Porodaedalea ріпі) 
проте трапляються й небезпечні паразитні види (Heterobasidion annosum, Phel- 
linus tubereulosus) [Johnson et al- 1990; Ryvarden, 1993; Hobbs, 2004].

Представники родів Fomitopsis, Ganoderma, Phellinus та ін. оселяються на 
ослаблених і загиблих деревах, пнях, частинах стовбура. Міцелій трутовиків 
розвивається всередині субстрату -  в деревині, а базидіокарп завжди утворю
ється на поверхні, що сприяє розповсюдженню спор із повітряними потоками.

Розмноження цих грибів здійснюється переважно базидіоспорами. які 
утворюються в гіменіальному шарі на плодових тілах. Потрапивши на відпо
відний субстрат, базидіоспори проростають і утворюють первинний міцелій, 
який складається з гаплоїдних одноядерних гіф. Після короткого періоду росту 
і розвитку два фрагменти первинного міцелію зливаються з утворенням вто
ринного дикаріонтичного міцелію, який, розвиваючись у деревині, спричиняє 
її руйнування. На ньому згодом утворюються багаторічні плодові тіла, різнома
нітні за формою та розмірами. Наприклад, у деяких видів вони можуть досягати 
величезних розмірів, а в інших представників трутових грибів, зокрема роду 
Tyromyces (порядок Polyporales), базидіокарп має лише 0,5—1,0 см у діаметрі.

Найбільші плодові тіла діаметром понад 1,5 м відзначені у Rigidoporus 
ulmarius [Tribe, 2003]. Трутовик Rigidoporus ulmarius із Королівських ботаніч
них садів К’ю (Royal Botanic Gardens, Kew) у Лондоні -  занесений 1995 року 
до Книги рекордів Гіннесса за найбільше плодове тіло (4,8 м в окружності, 
маса 284 кг) [Harrison, 2011]. У справжнього трутовика (Fomes fomentarius), 
грибів Tomophagus colossus (= Ganoderma colossus, ганодерма велетенська) 
і Ganoderma lipsiense (= Ganoderma applanatum, трутовик плоский) базидіо
карп може досягати 1 м у діаметрі та маси понад 10 кг.

Гігантський трутовик Fomitiporia ellipsoidea знайдений 2010 року на ост
рові Хайнань на півдні Китаю під час досліджень деревних грибів. Гриб має 
ресупінатне плодове тіло, яке займає майже всю нижню поверхню великого по
валеного стовбура Quercus patelliformis у тропічному лісі. Вік гриба -  20 років, 
розмір -  до 10,85 м у довжину, 82-88 см у ширину та 4,6-5,5 см у товщину. За
гальна маса, за розрахунками, становить 400-500 кг, а кількість пор -  452 млн 
(у середньому 49 пор/мм2). Загалом цей гігантський гриб здатний утворювати 
один трильйон базидіоспор на добу [Dai, Cui, 2011].

Багато трутовиків відомі своєю здатністю селективно руйнувати лігнін, 
спричиняючи розвиток білої гнилизни деревини (до найбільше досліджених 
у цьому аспекті належать Phanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor, 
Ganoderma spp., Polyporus spp., Phlebia radiata, Fomes fomentarius та ін.). Низ
ка видів (Fomitopsispinicola, Phaeolus schweinitzii, Laetiporus sulphureus та ін.) 
зумовлюють розвиток бурої гнилизни [Hogberg et al., 1999: Wang et al., 2005]. 
Деякі види можуть практично повністю покривати субстрат (Trametespubescens.
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phellinus punctatus), інші формують плодові тіла окремими, іноді невеликими, 
групами (Inonotus radiatus, Phellinus rimosus, Ph. conchatus та ін.).

Відомими ксилотрофами є представники роду Pleurotus (відділ Basidiomy- 
cota). На нинішній день налічують майже 70 видів цих грибів. Багато з них 
є основними руйнівниками дерев листяних порід і поширені по всьому світу 
[ M u s h World, 2004; Jo et al., 2008]. Типовий представник роду -  плеврот черепи- 
частий (Pleurotus ostreatus) -  популярний їстівний гриб (місцеві назви -  глива, 
дублянка). Він поширений у районах із помірним кліматом і добре пристосову
ється до умов середовища та субстратів. Трапляється по всій території України. 
Шапинка 3-10 (до 15) см у діаметрі, опукло- або увігнуторозпростерта, лій
коподібна, черепашкоподібна, віялоподібна, з різним забарвленням (білувате, 
сірувате, попелясто- або зеленувато-сіре, буре, фіолетово- або червонувато-ко
ричневе, синювате, іноді вицвітає до вохряного або жовтуватого). Пластинки 
вузькі, низько спускаються на ніжку, білуваті або сіруваті. Ніжка здебільшого 
ексцентрична, іноді бічна або майже відсутня, фільна, біла, іноді згодом корич- 
невіє. М ’якуш білий, з присмаком анісу завдяки наявності бензальдегіду [Зеро- 
ва та ін., 1979; Beltran-Garcia et al., 1997]. Росте групами, рідше -  поодиноко, на 
пнях, хмизі, сухостійних або живих, але ослаблених, деревах листяних порід 
(дуб, береза, горобина, осика, верба), дуже рідко -  на хвойних породах у листя
них і змішаних лісах, парках і садах. На деревних стовбурах трапляється високо 
над землею. Часто росте густими пучками з 30 і більше плодових тіл, зроста
ється біля основи, утворюючи “багатоярусні конструкції”. З’являється з вересня 
по листопад-грудень (масове утворення плодових тіл -  наприкінці вересня -  
у жовтні), добре переносить зниження температури. За холодної погоди може 
з’являтися й у травні-червні. Плеврот черепичастий, як і інші види Pleurotus, 
спричиняє розвиток білої гнилизни стовбурів дерев листяних, рідше хвойних 
порід. Зараження рослини зазвичай відбувається через тріщини в корі, що утво
рюються під впливом морозу. Плодові тіла утворюються у місці найбільшого 
розвитку гнилизни. Гриб продовжує розвиватись і на мертвій деревині.

До грибів, які руйнують відмерлу деревину, належать домові гриби, що 
пошкоджують дерев’яні споруди, завдаючи тим самим значних економічних 
збитків. Найвідоміший із них -  справжній домовий гриб (Serpula lacnmans) -  
представник родини Coniophoraceae (відділ Basidiomycota, порядок Boletales). 
Це один із грибів, які зумовлюють розвиток бурої гнилизни деревини. Уперше 
він описаний під назвою Merulius lacrymans 1720 р. Цей гриб особливо не
безпечний для житлових будівель і дерев’яних конструкцій, які за відповідних 
умов може повністю зруйнувати [Schmidt. 2006]. Найінтенсивніше гниття де
ревини відбувається за вологості повітря 90-95% і температури 18-23°С. Пло
дові тіла гриба утворюються лише за умов освітлення та аерації.

Хоча домовий гриб вражає, головним чином, деревину всередині примі
щень, він також виявлений у природному середовищі -  в Гімалаях [White et al.,
2001], Північній Каліфорнії [Cooke, 1955], Чеській Республіці [Kotlaba, 1992] 
та Східній Азії [Kauserud et al., 2007]. Результати досліджень еволюційного
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походження та поширення цього виду з використанням генетичних маркерів 
свідчать про наявність двох основних форм гриба: неагреснвної (у Північній 
Америці) й агресивної, шо вия&тяється на всіх континентах -  і в природному 
середовищі, і в дерев'яних спорудах [Kauserud et al., 2004].

Кснлотрофамн є більшість міксомікотових слизовиків (Myxomycota). Пред
ставники порядків Trichiales та Phvsarales найчастіше трапляються на деревині 
листяних дерев, а більшість видів із порядків Stemonitales та Liceales (особливо 
представники родини СгіЬгагіасеае) -  на деревині хвойних порід. Представники 
порядків Echinosteliales та Protosteliales можуть утворювати спорофори на дере
вині хвойних і листяних порід [Ing. 1409: Романенко, 2006].

У процесі досліджень установлено прив'язаність міксоміцетів до дереви
ни певних порід як субстрату [Леонтьев. 200"’; Дудка. Кривомаз. 2009]. У по
мірній зоні, зокрема в широколистяних лісах Полісся, найбільш принадлн- 
вою ятя міксоміцетів є деревина дуба. Перевагу цій деревині надають такі 
слизовики, як Arcyria incarnata, A. stipata, Badhamia macrocarpa, Comatricha 
nigra, Fuligo septica, Lveogala epidendrum. Physarnm album. Менша кількість 
видаляється на вільховому й березовому опаді та детриті. До деревини Alnus 
glutinosa тут прив'язані Arcyria cinerea A. ferruginea. На відмерлій деревині 
Betula pendula виявляються Ceratiomyxa fluticulosa, Didymium squantulosum, 
Reticularia lycoperdon, Trichia varia. Для останнього характерна субстратна 
прив'язаність і до інших дерев -  Ulmus sp., Populus tremula. На корі трапляють
ся Diachea leucopoda, Fuligo septica, Lycogala epidendrum, на опаді -  Didymium 
melanospermum, D squamulosum [Дудка, Кривомаз, 2009].

Один із найбільших слизовиків, розповсюджених на території Європи та 
на інших континентах -  ретикулярія дощовик (Reticularia lycoperdon) із поряд
ку Liceales [Ing, 1994,1999]. Це ранньовесняний слизовик, який росте, утворю
ючи блискучі сріблясто-сірі еталії діаметром до 8 см. Під їхньою оболонкою 
згодом утворюється коричнева спорова маса. Зазвичай Reticularia lycoperdon 
росте на всохлих гілках вільхи, колодах, пеньках, а також у вологих місцях біля 
річок, струмків і боліт. Цей слизовик трапляється і на всохлих деревах в’яза, 
бука, тополі, а також на чагарниках після пізніх заморозків навесні та восени.

Широко розповсюджений слизовик лікогала деревна (Lycogala epidendrum, 
порядок Liceales), який утворює спороношення з червня по жовтень. Цей вид 
має широку субстратну амплітуду -  ірапляєгься на деревині ялини, осики, дуба, 
берези та ясена тощо [Дудка та ін., 20091. Молоді рожеві або червоні (дозрілі -  
коричневі) еталії до 1,5 см в діаметрі ростуть щільними групами, розташовани
ми на тонкому підшарку. На корі всохлих стовбурів або сухих гілках ще живого 
дерева можна побачити білосніжні переливчасті плями, утворені спорангіями 
бадамії капсулоносної (Badhamia capsulifera). На відмерлій деревині трапляєть
ся слизовик Cribraria cancellata, який утворює повислий сітчастий перидій ку
лястої форми, забарвлений у коричневий або коричнювато-пурпуровий колір, 
на шилоподібній ніжці заввишки 1-4 мм. Загалом, представники роду Cribraria 
є надають перевагу деревині хвойних порід, але можуть рости й на субстратах, 
похідних від покритонасінних рослин (береза, вільха, каштан) flng, 1994].
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Великі сірувато-білі еталії (до 20 см завширшки) утворює фуліго септич
ний (Fuligo septica), а його жовтий різновид фуліго гнильний (Fuligo septica var. 
flava) унаслідок специфічного вигляду та забарвлення у різних народів має ці
каві назви. Зокрема, мешканці Великої Британії називають його “слизовик-яєч- 
ня” (scrambled egg slime), "масло троля” (troll butter), “сірчана квітка” t flowers 
of sulphur), Німеччини -  “відьмине масло” (Hexenbutter), Польщі -  “піниста 
висипка” (wykwit piankowy). Через те, що фуліго гнильний часто трапляється 
на корі, заготовленій для дублення, жителі західноєвропейських країн нази
вають його “квітка дубильної кори ’. На території Українських Карпат місцеві 
мешканці вживають цей слизовик у їжу. Плазмодій слизовика живе в сирих 
темних місцях, у підстилці або в гнилих колодах, а для розмноження випо
взає на поверхню субстрату. Плодові тіла слизовика -  подушкоподібні еталії, 
вкриті товстим кортексом, який просякнутий вапном і може бути забарвлений 
у білуватий, сірий, жовтий, бурий і навіть червонуватий колір. За несприятли
вих умов (надмірна сухість субстрату, брак живлення) слизовик може перетво
ритися на затверділий склероцій. який тривалий час зберігає життєздатність, 
а за сприятливих умов середовища перетворюється на плазмодій. Показано, що 
Fuligo septica має дуже високу здатність нагромаджувати цинк (містить майже 
в 240 разів більше цього елемента, ніж листя чорниці) [Zhulidov et al.. 2002].

На відмерлій деревині розповсюджені, зокрема в Карпатах, слизовики 
Stemonitis axifera і Stemonitopsis typhina [Леонтьев та ін., 2010]. Перший утво
рює зібрані в пучки спорокарпи 7-20 мм заввишки, a Stemonitopsis typhina 
утворює групи спорокарпів 2-5 мм заввишки, що мають лілово-сірий зі срі
блястим блиском перидій на ніжці, оточеній сріблястою оболонкою.

3.10.3. Розкладання решток деревних рослин 
у природних екосистемах

Гриби-сапротрофи -  це один із найважливіших компонентів гетеротроф
ного блоку лісових угруповань організмів. Як відомо, лісова рослинність 
є складним багатоярусним біогеоценозом із багаторічним життєвим циклом. 
Періодичний цикл розвитку добре простежується у гіралісових екосистемах, 
які сформовані різними віковими групами дерев [Стойко, 2006]. Щорічно 
певна частина фітомаси відмирає у вигляді деревного відпаду, струхлявілих 
частин іерев, усохлих і повалених вітроломами стовбурів тощо. Після відми
рання дерева стоять або лежать ще кілька десятків років, поки їхня дереви
на повністю не розкладеться за участю організмів-деструкторів. Відомо, шо 
в лісах Швейцарських Альп частка мертвої деревини змінюється від 1,1% 
У передгір’ях (зона листяних лісів) до 6,1% у горах (зона хвойних лісів). Част
ка мертвої деревини у пралісах (де дерева ростуть до своєї природної вікової 
межі) в 10-20 разів вища, ніж у господарських лісах. За результатами дослі
джень, у чистих букових пралісах частка мертвої деревини становить 5- 10% від
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загального запасу деревостану. У лісах із високою частотою ялиці або дуб^ 
деревина яких піддасться розкладу повільніше, ця частка може бути більшою 
[Брендлі, Довганич, 2003].

У розкладанні всіх цих рослинних решток гриби мають надзвичайно важ
ливе значення. Загалом, діючи як редуценти органічної речовини в лісових 
екосистемах, ці організми значною мірою визначають інтенсивність біоло ч- 
ного колообігу речовин і хімічних елементів та беруть участь у формуванні 
особливостей трофічних ланцюгів. Часто рівень видового різноманіття грибів 
є показником стану лісових екосистем [Eaton, Hale, 1993; Tuor et al., 1995].

Особливо істотною є роль грибів-ксилотрофів, які розкладають рештки де
ревних рослин і чагарників, здійснюючи процес деструкції деревини стовбурів 
рослин та деревного відпаду. Якщо легкодоступні субстрати можуть засвою
ватися різними групами редуцентів, то в розкладанні деревини саме гриби- 
ксилотрофи відіграють найважливішу роль. Вони здатні до синтезу великого 
набору ферментів, у зв'язку з чим ці організми є активними деструкторами 
складних органічних компонентів здерев’янілих стінок рослинних клітин.

Деревина стовбурів деревних рослин являє собою субстрат, який надзви
чайно повільно зазнає біологічної трансформації у природних умовах. Дере
вина хвойних і листяних порід містить, відповідно, майже 60 і 45% целюлози, 
а решта маси складається з лігніну, пентозанів, смол, восків, невеликої кіль
кості білків тощо. У природних умовах розкладання решток деревних рослин 
відбувається в кілька етапів, у зв’язку з чим у ньому беруть участь гриби, які 
належать до різних таксономічних і еколого-трофічних груп. Установлено, що 
під час цього процесу відбувається сукцесія видів грибів, які заселяють і пере
творюють субстрат. Загалом їх поділяють на ранніх, середніх і пізніх колоніза
торів деревини [Tan et al., 1989]. Ранні колонізатори використовують легкодос
тупні компоненти (резервні вуглеводи й інші сполуки). Проміжні та пізні коло
нізатори використовують структурні полісахариди, лігнін і дубильні речовини 
[Eaton, Hale, 1993; Tuor et al., 1995; Kirk, Cullen. 1998].

Гриби які д ію ть на початковій стад ії деструкц ії деревини. Перша ста
дія розкладання відмерлих частин дерев і кущів відбувається за участю пред
ставників відділу Ascomycota та групи анаморфних грибів, які використовують 
найдоступніші поживні речовини. Ці гриби руйнують внутрішній вміст клітин, 
істотно не виливаючи на структуру клітинних стінок. Процес руйнування дере
вини часто починається на пошкоджених ділянках деревних рослин. Ці ділян
ки заселяють гриби, які під час відмирання дерева живляться як сапротрофи, 
використовуючи мертву органічну речовину. Під час цього процесу спочатку 
відбувається зміна забарвлення деревини під впливом представників родів 
Ceratocystis, Chdospormm, AUenuiria, Aureobasidium та інших, діяльність яких 
надає ураженим ділянкам сірувато-синього га коричнюватого відтінків. Це зу
мовлюється вивільненням пігментів, головним чином меланінів, локалізова
них у клітинних стгнках грибів [Zink Fengel, 1990; Eaton, Hale, 1943; Schmidt. 
2006 Дудка та in., 2009].
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Вважають, що деревозабарвлювальні гриби формують окрему екологічну 
групу, представники якої першими, одночасно з цвілевими грибами або вслід 
за ними, заселяють відмерлі та зрубані дерева і чагарники. Крім того, цей про
цес відбувається на всохлих частинах деревних і чагарникових рослин, а іно
ді -  на живих деревах. Зараження деревини здійснюється спорами, які поши
рюються вітром, водою, комахами або міцелієм під час контакту з деревом. 
Заселення деревини деревозабарвлювальними грибами може відбуватися за 
температури 5...30°С і вологості понад 22%. Розвиток грибів зазвичай триває 
до тих пір, поки деревина зберігає природну вологість. Після її висихання жит
тєдіяльність грибів майже повністю припиняється [Eaton, Hale, 1993].

Деревозабарвлювальні гриби -  це сапротрофи, які живляться вмістом від
мерлих клітин заболоні, головним чином, багатих на поживні речовини клі
тин паренхіми серцевинних променів. Тому міцелій грибів розростається саме 
в них, потім переходить у трахеїди, поширюючись у глибину деревини крізь 
пори та невеликі отвори, зроблені гіфами у клітинних стінках. Ці гриби май
же не руйнують клітинні оболонки і, отже, не розкладають лігніноцелюлозні 
комплекси, що формують основну масу деревини. їх розрізняють за спеціалі
зацією (вражають окремі або різні листяні та хвойні породи) та іншими ознака
ми. Деревозабарвлювальні гриби зумовлюють різноманітне за розташуванням, 
малюнком, кольором та інтенсивністю патологічне фарбування деревини, яке 
зазвичай проявляється у вигляді кольорових смуг або плям, рідше -  у вигля
ді суцільного забарвлення. Особливості забарвлення залежать від виду гриба, 
глибини проникнення міцелію в деревину, кількості й кольору синтезованого 
у клітинах гриба пігменту, тривалості впливу гриба на деревину. Забарвлен
ня деревини поділяють на внутрішнє та зовнішнє, або заболонне, забарвлення 
(кольорова заболонь), яке іноді з’являється на відмерлих і вітровальних дере
вах, але найчастіше -  в деревині зрубаних стовбурів під час її повільного про
сихання. У більшості випадків розвиток забарвлення (синява, кавова темни- 
на, жовтизна, а також червоне, помаранчеве, зелене та ін.) відбувається тільки 
в заболоні та не проникає в серцевину дерева [Eaton, Hale, 1993; Schmidt, 2006].

Найчастіше виявляють зумовлену дією грибів синяву, що має різні відтінки 
(сірий, голубувато-сірий, синюватий, зеленувато-синій, сіро-коричневий і синю
вато-чорний). Вона вражає заболонну деревину зрубаних і сухостійних стовбу
рів дерев різних порід, переважно хвойних Пошкодження кори, в тому числі 
під впливом стовбурових шкідників, полегшують ураження заболоні грибами. 
Синяву спричиняють понад 100 видів грибів. Деревину хвойних порід, в осно
вному, сосни та ялини, найчастіше вражають гриби роду Ceratocystis із відділу 
Аскомікотових (С. coerulescens, С. comata, С. imperfecta) та інші представники 
цього відділу, гриби Ophiostomapiliferum, О. minus, О. piceae, Ochrocladosporium 
elatum, а також анаморфні гриби Leptographium lundbergii, Aureobasidium 
pullulans, Discula pinicola, Alternaria humicola та ін. Деревину листяних порід 
вражають Ceratocystis buxi, Ophiostoma quercus, О. piceae, анаморфні гриби
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Cladosporium herbarum, Discula pinicola, Phialophora americana та ін u 
що гриби з роду Ceratocystis утворюють дрібні чорні кулясті плодові тіла Л4"’ 
ритеції з коротким або довгим хоботком, а також конідіальне спороношеннГ 
коремії на поверхні ураженої деревини, що сприяє поширенню ураження 
мальні умови для більшості збудників синяви -  температура 20...27°С, вологі^ 
деревини 35-80% та наявність у ній повітря (не менше 15% від об’єму) \7і*. 
Fengel, 1990; Schmidt, 2006].

Фарбування деревини в коричневий колір спричиняють анаморфні грибц. 
а саме: у сосни Burgoa anomala, кедра -  Graphium аигеит, бука -  Graphium album 
Розвиток коричнево-чорного забарвлення спричиняють у берези та бука -  Bis. 
рога antennata і Monodictys antiqua. як: належать до анаморфних грибів; бука - 
Bulgaria inquinans (Ascomycota). У бурий колір деревину різних хвойних порід 
забарвлює гриб Stereum sanguinolentum (Basidiomycota), а хвойних і листяних - 
Chaetomium murorum (Ascomycota) [Zabel, Morrell, 1992; Schmidt, 2006].

Розвиток червоного забарвлення різних відтінків спричиняє гриб із відділу 
Базидіомікотових Cylindrobasidium evolvens, що утворює невеликі м’які плодо
ві тіла рожево-жовтого або світло-коричневого кольору, які зливаються в тонкі 
плівки. Гриб вражає деревину різних хвойних порід, зрідка осики, зумовлюю
чи глибоке червонувате або рожево-оранжеве забарвлення заболоні у вигляді 
смуг. У міру просихання деревини забарвлення блідне. Криваво-червоне за
барвлення деревини хвойних порід і дуба спричиняє гриб Phanerochaete san
guinea (Basidiomycota), що виділяє червоний пігмент, який накопичується 
у клітинах серцевинних променів і трахеїдах. На поверхні уражених лісомате
ріалів гриб утворює тонкі плівчасті плодові тіла та шнури червонувато-оран
жевого і червоного кольору. Яскраво-пурпурове поверхневе забарвлення дере
вини хвойних порід розвивається під впливом анаморфного гриба Ерісоссит 
nigrum (= Ерісоссит purpurascens). У червоний колір деревину листяних і хвой
них порід фарбують анаморфні гриби Clonostachys rosea (базіонім Penicillium 
roseum), Penicilliumpurpurogenum, Acrostalagmus luteoalbus. Фіолетове й мали
нове забарвлення деревини горіха волоського спричиняють, відповідно, Fusa
rium javanicum і F. sambucinum var. sambucinum. Останній зумовлює розвиток 
червонувато-малинового, рожевого й фіолетового забарвлення у сосни та яли
ни. Утворення червоних плям у деревині клена ясенелистого (Acer negtmdo) 
спричиняє F. reticulatum [Batra, Lichtwardt, 1962; Bell, 2003; Mendez et al., 2011]-

Глибоке лимонно-жовте забарвлення (у вигляді переривчастих смуг і плям) 
заболоні хвойних і листяних порід спричиняє анаморфний гриб VerticilliuM 
glaucum, який розвивається за високої вологості деревини. Жовтизна дереви
ни дуба виникає внаслідок фарбування клітинних оболонок золотисто-жовтим 
пігментом, який синтезує та виділяє в середовище анаморфний гриб Eidamia 
catenulata. Цей гриб, крім того, утворює конідії жовтого кольору. Жовте у ЩИІН 
ді язиків забарвлення деревини листяних порід зумовлює Hericium diversidens 
(Basidiomycota). Зеленувато-жовте забарвлення соснової та ялинової деревмии 
спричиняє анаморфний гриб Trichoderma viride.
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Зелене забарвлення часто можна виявити на сушняку і пнях. У листяних 
поріД(березэ, осика, клен, бук, верба) глибоке фарбування деревини в інтенсив
ний синьо-зелений колір спричиняють гриби Chlorociboria aeruginosa і Chlo- 

jjoria aeruginascens (A scom ycota). Зелене забарвлення різних відтінків ви- 
ікає також і під впливом анаморфних грибів Penicillium commune. P. divergens, 

Fusarium cavispermum, Trichoderma koningii та інших. Фарбування деревини мо
жуть спричиняти деякі дереворуйнівні гриби, виділяючи пігменти. Наприклад, 
коренева губка на початковій стадії гниття деревини забарвлює її в сірувато-ф - 
олетовий колір [Schm idt, 2006].

Деревозабарвлювальні гриби слабо впливають на клітинні стінки і се
рединні пластинки та зазвичай не мають помітного впливу на хімічний склад 
і фізико-механічні властивості деревини. Однак за тривалого впливу деякі гри
би (наприклад, ті, щ о зумовлюю ть синяву), частково розкладають молекули ге
міцелюлоз та збільш ую ть проникність клітинних стінок внаслідок перфорації 
їх своїми гіфами.

Проміжний і заключний етапи руйнування деревини. Друга стадія роз
кладання деревини здійсню ється, головним чином, за участю трутовиків та ін
ших грибів-ксилотрофів, які здатні руйнувати важкодоступні полімери -  лігнін і 
целюлозу. Ці гриби є збудниками бурої та білої гнилизни деревини. Гриби білої 
гнилизни надають перевагу деревині листяних дерев, а розпад деревини хвой
них здійснюється переважно за участю грибів бурої гнилизни [Tuor et al„ 1995].

Збудники бурої гнилизни перетворюють деревину на червонувато-корич
неву масу, руйнуючи, головним чином, її целюлозний і геміцелюлозний компо
ненти, майже не впливаючи на лігнін (деструктивний розклад). Це представни 
ки роду Coniophora. гриби Fomitopsis pinicola, Phaeolus schweinitzii, Laetiporus 
sulphureus, F istulina hepatica  та ін. [Hogberg et al., 1999; Wang et al., 2005].

Збудники б іл ої гнилизни руйнують деревину, перетворюючи її на білу масу. 
Вони впливають, у перш у чергу, на лігнін і лише частково розкладають целю
лозні волокна (корозійний розклад). Д о грибів, які інтенсивно руйнують лігнін, 
належать трутовики та інші базидіомікотові гриби (наприклад, Phanerochaete 
chrysosporium, Trametes versicolor. Ganoderma lucidum. Phlehia radiata. Stereum 
hirsutum, Fomes fom entarius, Pleurotus ostreaius та ін.) [Schmidt, 2006]. Розкла
дати лігнін здатні й представники родів Armillaria, Pholiota, Clitocvhe га ін.

Розкладання лігніну за участю грибів білої гнилизни -  це оксидативний 
процес, який охоплю є деметилювання, утворення біфенілів, розщеплення їх 

впливом диоксигеназ. Крім того, лігнофільні гриби здатні розщеплювати 
.атичні кільця лігніну й інші компоненти цього полімеру.
Відомо, що гриби біл ої гнилизни синтезують позаклітинні ензими, які 
ифікують структуру лігніну. Найкраще з них охарактеризовані лаказа (КФ 

>10.3.2), лігнінпероксидази (КФ 1.11.1.14) і Mn-залежні пероксидази (КФ 
113) [Lundell, Hatakka, 1994; Martinez et al., 2005]. Дослідження біоде- 

іації лігніну проведені головним чином із використанням збудника білої 
пизни Phanerochaete chrysosporium, який синтезує декілька ізоферментів
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лігнінпероксидази і Mn-залежної пероксидази, але не продукує лаказу Баг 
інших ф и бів  білої гнилизни продукують, крім лігнін- і Мп-пероксидаз, лакГ° 
причому ці ферменти виявляються в різних поєднаннях. Враховуючи наявні^ 
зазначених ферментів, гриби, шо спричиняють розвиток білої гнилизни, П0ді 
ляють на три категорії [Hatakka, 1 *>Q4; Tuor et al., 1995]:

•  група, що містить лігнін- і Мп-пероксидази (Phanerochaete chrysosporiu^ 
і Phlebia radiata)',

•  група, що містить Mn-пероксидазу і лаказу (наприклад, Dichomitus squa. 
lens Rigidoporus microporus)',

•  група, що містить лігнінпероксидазу і лаказу (наприклад, Phlebia ochra- 
ceofuha  і Junghuhnia lacera).

До першої групи належать найефективніші деструктори лігніну, а до дру. 

тої групи -  гриби, які розщеплюють лігнін найбільш селективно, хоча вони 
розщеплюють цей субстрат із помірною швидкістю. Гриби третьої групи мета- 
болізують іігнін найменш ефективно [Hatakka, 1994].

Окрему групу становлять гриби, які містять лаказу, арилалкогольоксида- 
зу та інші оксидази. Зокрема, арилалкогольоксидазу синтезують представники 
різних родин, у тому числі й із групи гастероміцетів (наприклад, Nidulariaceae). 
Високу активність цього ензиму виявляють у клітинах грибів Pleurotus ostrea
tus, P. eryngii, Bjerkandera adusta, Cyathus olla  [Pelaez et al., 1995].

Під час досліджень здатності представників в ідділу Basidiomycota до 
деградації лігніну проаналізовано 68 видів із різних родин, проте у кліти
нах жодного з них не виявлено активності лігнінпероксидази. Натомість ла
казу виявлено у 50% тестованих видів грибів, арилалкогольоксидазу і Мп- 
залежну пероксидазу -  відповідно, у  40 і 29% видів, які досліджували [Peliez 
et al., 1995]. Висока активність лакази виявляється у клітинах грибів Trametes 
versicolor, Phellinus torulosus, Cerrena unicolor і Pleurotus eryngii, а експре
сію Mn-залежної пероксидази виявляють у  більш ості видів Phellinus, при
чому найактивніше цей ензим функціонує у клітинах грибів Phellinus ribis, 
P. torulosus і P. igniarius var. trivialis [Pelaez et al., 1995]. Різноманітне поєд
нання ензимних комплексів у лігнінруйнівних грибах пов'язане, перш за все. 
з екологічними особливостями грибів, трофічною спеціалізацією  та є наслід
ком тривалої еволюції рослин і грибів.

Серед деструкторів деревини виділяють групи грибів, які здатні однаковою 
мірою розкладати і лігнін, і целюлозу, зокрема Pleurotus ostreatus, GanoderM 
lipsiense, Bjerkandera adusta, Armillaria mellea. їх  об'єдную ть у групу грибів- 
збудників м’якої гнилизни. Потрібно зазначити, що наявність у субстрм ІШ ^И  
лози сприяє інтенсивнішому руйнуванню лігніну, ніж за умов відсутності цього 
полімера. Целюлоза прискорює розклад лігніну, оскільки являє собою 
кове джерело енергії. Крім того, у грибів білої гнилизни виявлений комплек
сний фермент -  целобіозохіноноксидоредуктаза, за участю якого, з одного боку, 
відбувається відновлення хінонів до фенолів, а з іншого — здійснюється окис
лення целобіози продукту розкладу клітковини. Слід зазначити, що проиес
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адвовлеинл хінонів суттєво сприяє руйнуванню субстрату за участю грибів, 
ільки хінони важкодоступні для ферментативного розщеплення.
Для грибів, які руйнують деревину, характерне ефективне використання 

(заного у складі органічних сполук Нітрогену, якого в деревині дуже мало, 
дідомо, шо співвідношення С : N у деревині може становити 350 : 1 і більше, 
д о с я г а ю ч и  навіть такого високого значення, як 1250:1 [Мирчинк, 1988].

Заключний, третій етап деструкції деревини найдовший і триває десятки 
років. У ньому беруть участь і ксилотрофи, і сапротрофи інших груп, зокрема 
ті що розвиваються на лісовій підстилці. На цьому етапі відмерлі стовбури 
и частини дерев заростають лишайниками та мохами і зберігають свої обриси 
тільки за рахунок елементів деревини (зазвичай кори), які розкладаються най-
повшьніше.

Серед грибів-деструкторів, які розкладають деревину, є організми, які ін
тенсивно розщеплюють різні групи ліпідів (зокрема, нейтральні ліпіди, воски), 
а також їхні похідні, що входять до складу рослинних клітин. Це зумовлюється 
високою здатністю цих організмів до синтезу ліпаз та інших ферментів, які бе
руть участь у перетвореннях ліпідів і ліпідоподібних речовин. Найбільша ак
тивність ліполітичних ферментів характерна для грибів-мікроміцетів, зокрема, 
таких видів, як Mucor lipolyticus, Rhizopus nigricans, Aspergillus niger, Penicillium 
verrucosum, P. roqueforti. Багато таких грибів є мікроепіфітами і здатні розклада
ти восковий наліт на поверхні рослин [Abbott et al., 2004; Schmidt, 2006].

Загалом на швидкість розкладання деревини у природних екосистемах 
впливають різноманітні чинники: видовий склад деревних рослин, їхнє поло
ження (сухостій чи повалене дерево), кліматичні та інші природні умови (тем
пература, вологість середовища тощо). У чистих букових пралісах деревина 
товстих буків розкладається впродовж 10-30 років, а ялиці та дуба -  повільні
ше. Залежно від д ії всіх цих чинників термін повної деструкції деревини три
ває від п’яти до  ста років і навіть довше.

3.10.4. Сапротрофи лісової підстилки

Велика еколого-трофічна група грибів, особливо в лісах, -  це сапротро- 
фи, міцелій яких розвивається у лісовій підстилці та рослинному відпаді. Для 
фибів цієї групи характерні тісні зв’язки з лісовими екосистемами. Саме цим 

іибам належить провідна роль у розкладанні целюлози і лігніну рослинних 
лишків -  листя, хвої, гілок, шишок, шматочків кори тощо.

З точки зору л ісової біоценології підстилку розглядають як самостійний 
^іогоризонт, що о б ’єднує фітоценоз і фунт. Відповідно, вона є важливим дже

мом живлення наземних консументів і редуцентів, забезпечення органічни- 
- речовинами грунтового блоку біоценозу та утворення гумусу [Чорнобай, 
*00; Ворон, 2004; Д ідух, Гаврилов, 2007]. У зв’язку з цим фиби, здійснюючи 

фукцію і трансформацію цього субсфату, оеруть участь і у ірунтоутворю- 
юму процесі.
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За складом лісову підстилку можна розподілити на активну (листя 
суха трава, мох. насіння) та інертну, або відпад (гілки, шишки, плоди 1*>*' 
коріння). У підстилці вирізняються два підгоризонти, або шари: аі ц  lu, 
складений опадом минулого року переважно з листя, яке зберегло свою <Ь 
але втратило пігменти і маг сірувато-світло-бурий колір (цей шар легко відд' 
лягться від решти підстилки!: б) ферментативний -  являс собою буру масу Q 
складається зі шматків листя, кори, гілок, жилок та інших органічних рещТп 
[Киричок Бабіч, 2004].

Слід зазначити, шо серед підстилкових сапротросЬів значно більше ви 
дів, які руйнують активний шар підстилки, ніж грибів, які функціонують на 
відпаді. На швидкість деструкції підстилки істотно впливають видовий склад 
і функціональні особливості організмів, які беруть участь у цьому процесі 
а також фізико-хімічні властивості середовиша. На початкових етапах у р0з. 
кладанні цих субстратів беруть участь нижчі гриби, які споживають водороз
чинні органічні сполуки, згодом до цього процесу залучаються представники 
відділу Ascom ycota й анаморфні гриби, які споживають крохмаль та інші ре
зервні вуглеводи. У нижньому шарі підстилки субстрат (напіврозкладене листя 
і хвоя) розкладається відносно невеликою кількістю видів грибів, які змінюють 
один одного в часі. Тут відбувається процес інтенсивного розкладання целю
лози і лігніну за участю Базидіомікотових грибів. Зокрема, під впливом агари- 
кальних грибів розкладається майже 80% опалого листя дуба і клена в лісових 
екосистемах [Переведенцева, 1999].

Серед сапротрофних макроміцетів виявляється чітка спеціалізація не тіль
ки за фракціями підстилки (листя, хвоя, дрібні опалі гілки, шишки), але й за 
видовою приналежністю рослин, хімічним складом і міцністю  тканин. Окре
мі представники редуцентів спеціалізовані щ одо певних субстратів. Так, до 
грибів, які розкладають, головним чином, лігнін, належить веселка звичайна 
(Phallus impudicus), а з агарикальних -  представники родів міцена (Мусепа), 
плютей (Pluteus) та ін. Гриби, які впливають і на лігнін, і на целюлозу, -  пред
ставники родів колібія (Collybia), маразміус (Marasmius), клітоцибе (Clitocybe). 
Вважають, що представники цих родів становлять майже 20% видів, які тра
пляються в лісах [Переведенцева, 1999]. Крім представників перелічених так
сонів, на підстилці можна виявити Cystoderma granule sum, Lentaria dendroid^ 
Xeromphalina caulicinalis, Sistotrema confluens та ін. [Кочунова, 2007].

Відпад хвойних рослин розкладається повільніш е, ніж листяний, оскіль
ки він містить смоли та більшу кількість лігніну. Крім того, важливе значення 
має вміст у деревному відпаді Нітрогену -  чим більший цей показник і мен
ше співвідношення С : N, тим інтенсивніше відбувається процес розкладання 
зазначеного субстрату.

Виділяють групи макроміцетів, які функціонують на різних фракціях хво!г 
ного відпаду. Наприклад, на ялиновій підстилці трапляються Clavariadel^^k 
ligula, Gymnopus perforates (= Micromphale perforans), Mycena rosella, M 
ris, на опалих шишках сосни — Auriscalpium vulgare, Athelia acrospora, на
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пні -  GymnopuS androsaceus (=  Marasmius androsaceus) і Crinipellis piceae, 
на хвої кедра -  Gymnopus impudicus (= Collybia impudica) [Спирин, 2001]. 
Гриби Marasmius bulliardii та Gymnopus perforans здатні розкладати хвою  
j дрібні гілки ялини діам етром  до  0,5 см, проте перший пристосований, го
ловним чином, д о  розкладання хвої а другий -  де розкладання гілок. Зазна
чеНі види відрізняються й ф енологічно. Гак, Marasmius bulliardii з ’являється 
в червні та продовжує свій розвиток до кінця вегетаційного періоду, a Gymnopus 
perforans масово трапляється у серпні й закінчує плодоношення теж до  кінця 
жовтня (у помірній зоні).

На опалому листі та гілках широколистяних порід (липа, дуб) живуть інші 
види грибів -  Marasmius rotula, Gymnopus dryophilus\ на листі берези — Mycena 
ilebilis, М. mucor, в ’яза -  Marasmius minutus. На опалих гілках граба поселя
ються Microporus affinis, Helotium  spp. Це свідчить про значну спеціалізацію  
макроміцетів д о  відпаду різних видів дерев, а також структурних елементів  
субстрату.

Цікаві результати отримані під час дослідж ень інтенсивності розкладу 
клітковини та лігніну за участю  різних видів роду Marasmius безпосередньо  
в рослинному відпаді з точним урахуванням вихідних і кінцевих концентрацій 
цих сполук у складі субстрату [Мирчинк, 1988]. Установлено, що майже всі 
вони здатні розкладати лігнін, проте для різних видів характерна різна інтен
сивність деструкції цього полімеру. У зв'язку з цим усередині роду Marasmius 
можна виділити групи, які розкладають, головним чином, лігнін і групи, які 
більше спеціалізовані на розкладанні целюлози. Деякі види здатні однаковою  
мірою розкладати обидва полімери.

У розкладанні листяної підстилки беруть участь і слизовики. У дослідж енні 
[Романенко, 2006] п ід  час аналізу міксоміцетів лісових фітоценозів Кримсько
го природного заповідника виявлено значну кількість підстилкових міксоміце
тів, причому більш ість (24  види) відзначено на листі, що перезимувало лише 
один рік. Таке листя у процесі розкладання руйнується лише частково і в масі 
утворює шар значної потуж ності, в якому довш е утримується волога. На цьо
м; :убстраті найчастіш е відзначали Arcvria сіпегеа. Craterium leucocephalum, 

minutum, Didymium squamulosum , D. leucopus. Physarum bivalve. Значно мен- 
іідстнлкових міксоміцетів виявлено на листі, що перезимувало кілька років 
идів). На такому листі найчастіше трапляється Cribraria violacea. На цій 

розкладу старе листя практично зруйноване, воно більш ущ ільнене під  
эю знов опалого торіш нього листя і при підвищеній вологості піддається  
ікому розкладанню. Й мовірно, за таких умов плазмодій обирає для утво- 

спорофорів більш  або  менш відкриті місця, де листки не дуж е щільно 
ігають один д о  одного і не заважають формуванню спорофорів. У процесі 

заду лісової підстилки збільшується її  зольність, тому у верхньому горн
ил стилки зольність нижча, ніж у більш глибоких горизонтах. Цей фак- 

гакож зумовлює значне зменшення видової різноманітності підстилкових
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міксоміцетів у глибших горизонтах лісової підстилки. Отже, видова різнома 
нітність підстилкових міксоміцетів, як і грибів, залежить від стану деструкиц 
та потужності лісової підстилки [Романенко, 2002].

На швидкість розкладання лісової підстилки суттєво впливає склад орга
нічних речовин в опалому листі й деревному відпаді. Листя з високим вмістом 
танінів (дубильних речовин) зазвичай характеризується низьким рівнем біо
логічного розкладання [Gallardo, Merino, 1992; Kalburtji et a l . ,1999]. Деякі гри
би, шо спричиняють розвиток білої гнилизни, представники родів Aspergillus, 
Fusarium, Cylirtdrocarpon, Gliocladium, Endothia, Calvatia, Penicillium і Tricho
derma, а також ерикоїдно-мікоризк, гриби здатні розкладати таніни, хоча їхня 
активність сильно залежить від структури цих речовин [Scalbert, 1991; Field, 
Lettinga, 1992].

Загалом дубильні речовини можуть обмежувати розкладання лісової під
стилки різними способами. Причина такого обмеження:

•  молекули конденсованих танінів стійкі до біодеградації;
•  таніни формують комплекси з білками, і ці комплекси також стійкі до 

розкладання;
•  таніни оточують інші сполуки, такі як целюлоза, захищаючи їх від мі

кробної атаки;
•  таніни проявляють безпосередню токсичність щодо мікроорганізмів;
•  таніни утворюють комплекси з екзоферментами, які виділяють мікро

організми, або інакгивують молекули ферментів.
Ще в дослідженнях, проведених у 1960-х роках, показано, що білки опалого 

листя у поєднанні з поліфенольними сполуками значно стійкіші до розкладан
ня за участю мікроорганізмів, ніж білки з незміненою структурою [Basaraba, 
Starkey, 1966; Benoit, Starkey, 1968b; Benoit et al., 1968]. Згодом установлено, 
що Нітроген із білок-танінових комплексів важкодоступний для грибів і бакте
рій [Howard, Howard, 1993]. Формування таких комплексів і їхня стійкість до 
біодеградації зростає зі зниженням pH середовища. V зв'язку з цим вважають, 
що дубильні речовини сильніше гальмують колообіг Нітрогену (мінералізацію 
цього елемента і процес нітрифікації) в кислих грунтах, ніж у нейтральних або 
лужних. Крім того, зв’язування білків із дубильними речовинами спричиняє 
зниження засвоюваності їх у травній системі тварин, а деякі таніни токсичні 
для фітофагів [Muir et al., 1999; Butter et al., 2001].

Результати низки досліджень свідчать, що дубильні речовини пригнічують 
процес розкладання також і небілкових речовин (хітин, крохмаль, сапоніни, 
пектини), однак меншою мірою, ніж білків [Lewis, Starkey, 1968]. Конденсова
ні таніни помітно знижують інтенсивність біодеградації геміцелюлоз і целю
лози [Benoit, Starkey, 1968а]. За умов in vitro показано, що наявність дубильних 
речовин зменшує рівень розкладання рослинного матеріалу на 50% [Benoit 
et al., 1968]. Вважають, що в цих випадках дубильні речовини можуть інгібува
ти розкладання інших субстратів безпосередньо, утворюючи з ними комплекси
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_____________________________  Гриби та рослими

Таблиця 3 6
Інтенсивність розкладання рослинного відпаду за участю різних видів гриОів 

культивованих на листі дуба та клена [Мирчинк. 1988)

і рупа
ВиА

Втрата маси 
субстрату, % 1

Gymnopus drvoohilus (= Collybm dryophna) 82.2
Macrolepiota procera ( tepiota procern) 76.1

Basidiomycota
Phallus impudicus 73.8
Lepista tlaccida i= Clilocvbe flaccida) 62,4
Clitocybe nebulans 53,2
Gymnopus andnosaceus (= Marasmius andmsaceus) 55,0
Penicillium sp. 18,3

Анаморфні Mycogone nigra 15,4
гриби Claaosporium herbamm 11.6

Inchoaerma lignorum 10,6
бактерії Cytoonaaa butchinsonii 9.5
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Відомо, що спосіб накопичення та швидкість розкладання підстилки зна
чною мірою характеризують функціонування лісової екосистеми. Зміна по
тужності шару лісової підстилки -  це один із найбільш помітних проявів по
рушення біологічного колообігу. Значне зростання запасу підстилки в лісових 
екосистемах спостерігають за умов аеротехногенного забруднення довкілля. 
Наприклад, аномальне нагромадження підстилки (більш ніж у 5 разів порівня
но з контролем) установлене за умов забруднення території викидами чорної 
металургії [Черненькова, Степанов, 1983].

Інші групи грибів-сапротрофів. До інших груп грибів-сапротрофів, які 
розкладають рослинні рештки, належать герботрофи -  сапротрофи на трав’яних 
рештках, бріосапротрофи -  гриби, які розкладають відмерлі рештки мохопо
дібних. Великим видовим різноманіттям відрізняються угруповання бріоса- 
протрофів, які заселяють сфагнові болота. Це представники родів Pholiota, 
Galerina, Collybia, Мусепа. Зазвичай відносний вміст цих груп сапротрофів не
значний. Основна частка (90-95%) представлена підстилковими і гумусовими 
сапротрофами, ксилотрофами та грибами, що належать до інших трофічних 
груп (симбіотрофи та ін.).



I

РОЗДІЛ 4

ГРИБИ 
ТА БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ

4.1. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ М ІЖ  ГРИБАМИ 
ТА ЧЛЕНИСТОНОГИМИ

У природі гриби та грибоподібні організми утворюють екологічні зв’язки 
з представниками різних таксономічних груп членистоногих (Arthropoda). Чис
ленні приклади симбіотичних взаємин із членистоногими, починаючи від ви
падкових (неміцних) асоціацій і до виразних мутуалістичних або паразитичних 
відносин, відомі в різних відділах Царства Fungi. Наприклад, аґарикальні гриби 
із триби Lencocoprini (відділ Basidiomycota) є облігатними мутуалі стичними 
симбіонтами мурашок-листкорізів із родини Formicidae [Вассі et al., 2009; Vo 
et al., 2009]. Представники відділу Chytridiomycota паразитують на ракоподіб
них, комахах, переважно двокрилих тощо, представники відділу Zygomycota - 
на попелицях, представниках рядів лускокрилих, двокрилих, твердокрилих, пря
мокрилих. Асоціації з членистоногими утворюють і гриби з відділу Ascomycota 
й анаморфні гриби [Коваль, 1974; Дудка та ін., 2002].

Багато членистоногих, які населяють деревину, що гниє, або тваринний по
слід, переносять на поверхні свого тіла не тільки широкий спектр всюдисущих 
сапротрогЬних грибів, але й конкретні групи більш спеціалізованих таксонів, 
пов’язаних із деградацією цих субстратів. Автори низки досліджень виділили 
і визначили гриби на поверхні тіла різних видів членистоногих, у тому числі 
фунтових ногохвісток [Visser et al., 1987], кліщів [Renker et al., 2005], oc 
[Gambino. Thomas, 1988]. жуків [Haberkem et al., 2002], термітів [Zoberi, Grace,
1990] з деревини та інших субстратів і встановили, що членистоногі, які при
ваблюються до  певного субс грагу, переносять пропагули грибів, що беру іь 
участь у розкладанні основних складових компонентів цього субстрату [Отеif, 
Currah, 2007], Таким чином членистоногі відіграють роль у розповсюдженні
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грибів [Levieux et al., 1989; Slippers et al., 2000] та перенесенні грибів-патогенів 
рослин з одного хазяїна на інший [Harrington, 1993; Jacobs. Wingfield, 2001].

Відомо, що деякі комахи містять мікангії, тобто спеціальні структури на 
тілі, пристосовані для перенесення симбіотичних грибів (зазвичай у формі 
спор). Це притаманне багатьом комахам-ксилофагам. Наприклад, вважають, 
що рогохвости й короїди певну частину свого харчового раціону отримують 
споживаючи гриби, які ростуть на тлі деревних волокон, а також самі перено
сять і розповсюджують спори цих грибів.

Здавна відомий мутуалістичний симбіоз між представниками родини 
Siricidae (Рогохвости), що належать до перетинчастокрилих (Hymenoptera), 
і дереворуйнівними грибами з відділу Basidiomycota [Cartwright, 1929; Talbot, 
1977; Martin, 1992; Simpers et al., 2003]. На сьогодні відомі 4 види грибів цієї 
групи, а саме: Cerrena unicolor, Amylostereum areolatum , A. laevigatum, A. chail- 
letii, які беруть участь у симбіозі з рогохвостами [Schiff et al., 2012]. Зокрема, 
комахи Tremex columba, Т. fuscicornis, Т. longicollis і Eriotremex formosanus 
пов’язані з грибом Cerrena unicolor [Tabata, Abe, 1995; Pazoutova, Srtitka, 2007]; 
SireX noctilio, S. nitobei і S. juvencus -  з грибом Amylostereum areolatum [Gaut, 
1969, 1970]; Urocerus japonicus і U. antennatus -  з грибом Amylostereum laevi
gatum [Tabata, Abe, 1997, 1999], а всі інші досліджені представники родини 
Siricidae (в тому числі Sirex cyaneus, S. imperial is S. areolatus, S. californicus, 
S. nigricornis, S. varipes, Urocerus californicus, U. flavicornis, U. gigas, U. augur, 
U. sah) -  з грибом Amylostereum chailletii [Stillwell, 1966, Gaut, 1970]. Відносини 
між організмами в цих симбіотичних асоціаціях специфічні і облігатні, в першу 
чергу, для комах-симбіонтів. Представники майже всіх родів із родини Siricidae 
переносять у черевних залозах (мікангіях) спори відповідного гриба -  необ
хідного компонента корму майбутніх личинок під час їхнього розвитку в стов
бурі ураженої деревної рослини. Вважають, що дерево-хазяїн, яке підтримує 
асоціацію комахи та гриба, є третім партнером симбіозу [Morgan, 1968; Kukor, 
Martin, 1983; Coyle. Gandhi, 2012].

Життєвий цикл рогохвоста (його ще називають деревною осою) зазвичай 
становить 1-3 роки. У самок Siricidae є свердлоподібний яйцеклад, за допомо
гою якого вони відкладають яйця у відмерлу або живу деревину стовбурів 
і гілок хвойних (сосна, ялина, ялиця, модрина) та листяних (дуб, бук, клен, то
поля) деревних рослин [Катаев, Мозолевская, 1981; Бобиляк, Сіренко, 2009]. 
Під час яйцекладки самка інокулює дерево симбіотичним грибом, що спричиняє 
гнилизну деревини [Graham, 1967; Morgan, 1968]. Виняток становлять представ
ники роду Xeris, самки яких мають редуковані мікангії та не переносять спор 
грибів-симбіонтів [Schiff et al., 2012]. Вони відкладають яйця винятково на дере
вах, які вже були атаковані представником іншого роду рогохвостів і заражені 
відповідним дереворуйнівним грибом [Stillwell, I960; Fukuda, Hijii, 1997].

Червоподібні личинки рогохвостів живуть у деревині, просвердлюючи довгі 
звивисті ходи, і можуть проходити у своєму розвитку багато вікових періодів (до 
12-ти, як у випадку Sirex noctilio). Живляться вони грибами, які розвиваються
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у пошкодженій личинками деревині, та/або розкладеною деревиною [Madden, 
1981; Neumann, Minko, 1981]. Поточені личинками рогохвостів живі дерева 
всихають. Швидкість відмирання зараженої деревини прискорюється через 
дію пов’язаних із комахами симбіотичних грибів, які спричиняють закупорку' 
судинної системи рослини [Madden, 1977]. Деякі види рогохвостів, наприклад 
Sirex noctilio, можуть виділяти токсичний слиз, який шкідливо впливає на 
фізіологічні процеси в рослині, тим самим сприяючи руйнуванню ураженого 
дерева [Spradbery, 1973; Madden, 1977; Bordeaux, Dean, 2012].

Принциповою перевагою такого симбіозу для гриба є те, що за участю ко
махи він розповсюджується та інокулюється у відповідний субстрат під час 
відкладання яєць. V свою чергу, іриб спричиняє гниття і всихання деревини, 
забезпечуючи сприятливі умови, поживні речовини та ферменти для личинки 
комахи під час розвитку. Однак руйнівна активність личинок Siricidae і грибів- 
збудників гнилизни роблять симбіоз комах і грибів потенційно небезпечним 
для дерев-живителів, зокрема за умов збільшення впливу додаткових стресо
вих чинників [Spradbery, Kirk, 1978].

Потрібно зазначити, що в нативному середовищі розповсюдження рого
хвости зазвичай є вторинними колонізаторами і атакують дерева, ослаблені під 
впливом абіотичних і біотичних чинників (наприклад, після колонізації первин
ної кори іншими комахами, які пошкоджують деревину) [Cameron, 1968; Sprad
bery, Kirk, 1978: Gandhi et al., 2009]. Нативні види Siricidae можуть бути еколо
гічно важливими, оскільки прискорюють розкладання грубих деревних відходів 
[Spradbery, Kirk, 1978] і, отже, вносять вклад у кругообіг поживних речовин. 
Однак немісцеві види можуть спричиняти значні економічні втрати, вражаючи 
живі дерева та спричиняючи їхнє відмирання [Rawlings, 1948; Madden, 1988; 
Coyle, Gandhi, 2012].

Дуже цікаві приклади харчового симбіозу грибів із деякими амброзійними 
жуками, які належать до підродин Scolytinae і Platypodinae з родини Curculio- 
nidae, ряд Coleoptera [Wilding et al., 1989; Six, Wingfield, 2011]. Ці жуки часто 
риють тунелі в мертвих деревах, у яких вони вирощують грибні сади, їхнє єди
не джерело харчування. На відповідному дереві амброзійний жук викопує ту
нель, у якому вивільняє спори гриба-симбіонта. Гриб проникає у тканини кси- 
леми рослини, перетравлює її та концентрує поживні речовини на поверхні 
утворених ходів. Таким чином, розповсюджуючи грибну інфекцію в деревині, 
амброзійні жуки тим самим стимулюють процеси її розкладання.

Більшість амброзійних жуків колонізують ксилему (заболонь і/або серце
вину) ще живих або нещодавно загиблих дерев. Види розрізняються за їхнім 
наданням переваги різним частинам дерев, р'зним рівнем руйнування, фор
мою їхніх тунелів (галерей). Ці жуки здебільшого не спеціалізуються на якій- 
небудь таксономічній групі рослин-хазяїв, на відміну від більшості рослиноїд
них організмів.

Дорослі особини жука-довгоносика Dendrociorms frontalis, якого вважають 
найнебезпечнішим шкідником сосни на півдні CUJA, є переносниками гриба
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Grosmannia clavigera . який, потрапивши всередину дерева, спричиняє блакит
ну цвіль деревини. Гриб колонізує тканини ксилеми. що призводить до загибе
лі рослини [Thatcher. Conner. 1985].

Тісно споріднені з амброзійними жуками короїди, які також вступають 
у взаємодію з грибами. Жуки-короїди прогризають численні ходи в деревині 
й корі, ці ходи заповнює грибний міцелій, який вони постійно переносять 
у своєму тілі. Міцелій слугує їжею для личинок комах Частково він зберігаєть
ся в їхньому організмі, а потім знову потрапляє назовні з екскрементами комах 
Таким способом гриб в організмі комах може переміщатися на значні відстані. 
Зокрема, за участю короїдів розповсюджуються гриб Ophiostoma ulmi. що 
спричиняє голландську хворобу в'язів, збудники гнилизни та інші патогенні 
гриби [Wingfield et al., 1993].

Симбіотичні взаємовідносини з грибами, засновані на їх культивуванні, 
розвинулись і в інших групах комах (терміти, мурахи-листкорізи) [Batra, 1979; 
Abe et al., 2000; Mueller et al., 2005; Caldera et al., 2009]. Колонії цих комах бу
дують великі гнізда, в яких вони культивують специфічні види грибів як об’єкт 
живлення. Симбіоз із грибами дав змогу мурахам і термітам зайняти раніше не 
доступні ніші з багатими ресурсами [Waller, 1988].

Терміти з підродини Macrotermitinae, які здатні до культивування грибів, 
розповсюджені по всій тропічній Африці й Азії, де вони домінують серед 
грунтових безхребетних [Wood, Sands, 1978; Abe, Matsumoto, 1979; Nobre et al.. 
2010]. Представники Macrotermitinae мають високоефективну систему для пе
ретравлення рослинного опаду в зв’язку з їхніми симбіотичними відносинами 
з грибами роду Termitomyces (відділ Basidiomycota) [Wood. Thomas. 1989]. Гриб 
росте у гнізді, формуючи специфічну структуру -  грибний гребінь. Терміти 
підтримують її шляхом безперервного додавання приготованого рослинного 
субстрату, а зрілий матеріал гребеня вони споживають [Wilding et al., 1989]. За 
участю гриба, що синтезує відповідні ферменти, відбувається розщеплення 
рослинного матеріалу (деревина, суха трава, опале листя) [Taprab еі аі., 2005]. 
Таким чином, завдяки симбіозу з грибами терміти істотно впливають на роз
кладання рослинного відпаду і колообігу Карбону в тропічних екосистемах 
[Wood, Thomas, 1989; Yamada et al., 2005].

4.1.1. Взаємовідносини грибів із мурахами-дисткорізами

Унікальні мутуалістичні взаємини з грибами сформувались у деяких мура
шок, розповсюджених у Південній Америці. Це мурахи-листкорізи, представ
ники триби Attini (родина Formicidae), які, як вважають, перебувають на найви
щому ступені еволюційного розвитку серед безхребетних тварин [Вассі et al.,
2009]. Усі з відомих нині 200 видів цих мурашок утворюють облігатні асоціації 
з грибами для отримання корму. Гриби, якими мурахи живляться, вони самі 
культивують, створюючи в мурашниках так звані грибні плантації, або сади

2 9 4



Гоиби та безхребетні тварини

Доглядаючи за цими садами, мурахи контролюють ріст грибів, забезпечую
чи їх субстратом і видаляючи паразитів [Currie et al.. 19991. У свою чергу, гриб 
постачає для мурашок поживні речовини, які можуть накопичуватися в утво
реннях в апексі гіфів -  гонідідіях. Отже, в такій асоціації обидва види організ
мів залежать один від одного [Mueller et al.. 2001 ] Вважають, що ней взаємови
гідний симбіоз виник у тропічних лісах басейну Амазонки 50-65 мільйонів 
років тому' [Chapela et al., 1994]. Започаткувати мутуалістичні відносини могла 
випадкова взаємодія мурашок із грибами, які росли на стінах гнізд, побудова
них із листкового опаду [Emery7. 1899]. або своєрідна “грибна мірмекохорія". 
в якій спеціалізовані гриби розповсюджувалися за участю мурах [Bailey, 1920] 
і під час якої мурахи випадково перенесли ці гриби з одного гнізда до іншого 
[Mueller et al., 2001].

Найбільш вивчений процес культивування грибних садів у мурах-листкорі- 
зів із родів Atta  і Асготугтпех, розповсюджених у Південній Америці. Як і біль
шість мурах триби Attini листкорізи родів Atta і Aeromyrmex вирощують гриби 
в губкоподібних тривимірних садах у порожнинах, викопаних у грунті, або 
у споруджених на землі та деревах солом’яних камерах. Закладаючи грибну 
плантацію, мурашки спочатку готують субстрат для вирощування грибниці 
з листя і квіток, які вони зрізують із пагонів і подрібнюють (фото. 4.1). Потім 
спресовують суміш щелепами, перетворюючи її у безформну масу, змочують 
слиною та іншими виділеннями. Цей субстрат мурахи транспорту ють у гніздо за 
допомогою передніх ніг і щелеп та вносять туди фрагменти міцелію грибів, 
культивованих у старому гнізді. Розростаючись, міцелій утворює грибний сад -  
джерело їжі для дорослих комах і личинок. Готуючи субстрат для вирощування 
грибів, мурахи використовують листя багатьох рослин, хоча й надають перевагу 
певним видам. Це може бути пов’язане з метаболічними потребами колонії. При 
цьому вони уникають рослин, які містять інгібітори росту [Pagnocca et al., 1996].

Мурахи родів Atta і Aeromyrmex найбільші за розміром (відповідно, 10
13 см і 8-12 см). Вони будують найбільші мурашники, діаметром до 10 метрів 
і глибиною до 6 метрів. їхня сім’я складається майже з 5-8  мільйонів робочих 
мурах і однієї самки. Ці мурахи формують найбільші грибні сади. Зокрема, 
сади мурашок Atta -  це дискретні одиниці, зі середнім розміром майже 
30x20*20 см3 Зріла колонія представників роду Atta містить сотні й тисячі са
дів їза оцінками, до 5 000 садів [Moreira et al., 2004; Moser. 2006]), тоді як коло
нія мурах роду Aeromyrmex маг або один великий сад, або невелику кількість 
садів у тісній просторовій близькості (як правило, менше десяти). У підземних 
вмістилищах о б ’ємом понад 1 000 м3 можуть бути розташовані сотні садів 
[Mueller et al., 2010]. Зріла колонія використовує для саду 1-2 кг свіжих лист
ків. Вважають, що представники родів Atta і Aeromyrmex зрізують і утилізують 
майже 20% листя дерев у  лісах Південної Америки.

Вид грибів, який вирощують у своїх садах мурахи роду Atta, вперше описав 
А. Меллер 1893 року, давши йому назву Rozites gongylophora (Agaricales, відділ 
Basidiomycota). Це базіонім загальноприйнято нині назви -  Leucoagaricus
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gongylophorus (= Leucocoprinm gongylophorus, Pholiota gongvlophora). Ана- 
морфна форма -  Attamyces hromatificus [Chapela et al., 1994; Mueller, 2002; Vel- 
linga, 2004]. Гриби Attamyces, імовірно, є облігатними симбіонтами, оскільки 
досі не встановлено можливості їхнього росту незалежно від мурашок [Muelier 
et al., 1998; Vo et al., 2009]. У симбіозі з мурахами-листкорізами живуть і деякі 
інші види грибів. Усі вони -  аґарикальні іриби відділу Basidiomycota, їх об’єд
нують у трибу Leucocoprini [UniProt Taxonomy (on-line)].

Гриби ростуть у садах у формі вегетативного міцелію і не утворюють спор. 
На гіфах утворюються гонглідії, які й є кормовим субстратом для мурашок. Од
нак принаймні деякі види цих симбіотичних грибів здатні до утворення плодо
вого тіла і можуть формувати спорокарпи за утримання колоній у лабораторії 
або в умовах симбіозу з мурахами роду Асготугтех, які формують покриті со
ломою сади на поверхні землі та на насипах польових гнізд [Moller, 1893; 
Pagnocca et al., 2001; Mueller, 2002].

Слід зазначити, що кожна колонія мурах триби Attini культивує лише один 
штам гриба в монокультурі, який вони клонально розмножують в усіх садах, 
що закладаються у гнізді. Це допомагає стабілізувати мутуалістичну асоціацію 
(внаслідок того, що нема конкуренції між штамами всередині гнізда) [Mueller 
et al., 2010]. Самка-королева забирає (Ьрагменти міцелію гриба зі собою, коли 
відходить, щоб почати нову колонію [Weber, 1966].

Вважають, що гриби виділяють певні сполуки-інгібітори, які поширюють
ся по всіх садах і роблять неможливим співіснування двох ліній грибів у одно
му гнізді [Poulsen, Boomsma, 2005]. Однак загалом гриби, які культивують му
рахи Асготугтех і Atta, тісно споріднені і навіть можуть бути спільними через 
передачу клонів між гніздами цих двох родів комах [Mikheyev et al., 2007].

Походження мутуалізму між мурахами-листкорізами і грибами. Аналі
зові мутуалістичних взаємин між мурахами триби Attini та грибами присвяче
но багато наукових досліджень. У них простежено дві можливі послідовності 
еволюційних поведінкових змін у мурах-листкорізів, які завершилися культи
вуванням грибів. Традиційна та загальноприйнята модель, згідно з якою по
чатковим етапом було споживання, докладно викладена в працях Н. Вебера 
[Weber, 1957, 1958, 1966, 1972а, Ь]. Ця модель припускає, що на початковій 
стадії неспеціалізовані гриби, які, можливо, випадково росли в м>рашиних 
гніздах, стали компонентом їхнього корму; згодом мурахи розвинули здатність 
підтримувати ріст грибів додаванням субстрату і врешті-решт розробили меха
нізм передачі грибів від батьківського гнізда до гнізда нащадків.

Альтернативна модель постулює, що на початковому етапі мурашки не 
живилися грибами, а замість цього спеціалізовані гриби використовували їх 
для свого розповсюдження; згодом мурахи включили ці гриби у свій раціон, 
а пізніше розвинули здатність культивувати ці гриби. Згідно з цією гіпотезою, 
на початковому етапі асоціацію організмів-симбіонтів, можливо, контролюва
ли гриби, які могли використовувати мурашок як засоби для розповсюдження 
спор або міцелію, і тільки згодом мурахи почали використовувати їх у своєму 
живленні [Bailey, 1920]. Таким чином, мутуалістичні взаємовідносини мурах
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і грибів виникли зі симбіотичної системи, аналогічної гін, що функціонує' між 
рослинами і мурахами, які розповсюджують насіння (мірмекохорія) [Beattie, 
1985]. Дві моделі розвил ку му туалізму мурах гриби Attini іа Грибів зображені 
на рис. 4.1 [Mueller et al., 2001].

Традиційна модель “Споживання"

______________________   ,_________       Гриби та безхребетні тварини

Споживання
Гриби -  компоненти 
живлення мурах

Культивування
Мурахи вирощують 
гриби, постачаючи 
субстрат

*
Розповсюдження

Мурахи розповсюджують 
гриби від гнізда до гнізда

Альтернативна модель “Розповсюдження"

Розповсюдження
Мурахи беруть участь 
у розповсюдженні 
грибів

Споживання
Гриби стають 
компонентами 
живлення мурах

*
Культивування

Мурахи вирощують 
гриби, постачаючи 
субстрат

Рис. 4.1. Моделі розвитку мутуалізму між мурахами триби Attini та грибами [Mueller et al., 2001]

інші види взаємодій між організмами в культивованих грибних садах.
Під час культивування грибних садів відбуваються складні взаємодії організ
мів. Успішному мутуалізму мурашок і грибів загрожують спеціалізовані пато
генні мікроскопічні гриби-паразити роду Escovopsis [Ascomycota, Hypocreales), 
які живляться культивованими грибами з грибних садів. Вважають, що асоціа
ція між мурахами триби Attini, їхніми грибами та спеціалізованим паразитом 
грибних садів E scovopsis  формувалася впродовж мільйонів років коеволюції 
цих організмів [Currie et al., 1999, 2003: Little et al., 2006]. Сади, інфіковані мі- 
кроміцетами E scovopsis , значно зменшують темпи росту і, за певних умов, мо
жуть повністю заростати патогенними грибами.

Щ об захистити багаті на поживні речовини грибні сади від інфекції, мура
хи формують мутуалістичні взаємини ще з іншими організмами -  актинобакте- 
ріями Pseudonocardia  (Actinomycetales), які поселяються на покривах деяких 
органів мурашок. Бактерії синтезують вторинні метаболіти -  антибіотики, що 
пригнічують розвиток грибів-паразитів роду Escovopsis (рис. 5.2) [Currie, 2001; 
Little et al., 2006].

Наприклад, доглядаючи грибні сади, мурахи Trachymyrmex cf. zeteki збира
ють спори паразитного гриба у підщічну порожнину (кишеню), де ті зазнають 
впливу продукованих за участю бактерій антибіотиків. Після наповнення кише
ні мурахи відригують непатогенний матеріал у формі гранул і згромаджують 
у купи. У результаті такого догляду рівень розповсюдження паразита в грибно
му саду строго контролюється (рис. 4.2) [Little et al., 2006].

Мутуалістичні асоціації з бактеріями Pseudonocardia характерні для всіх 
досліджених видів мурах триби Attini Мікроорганізми поселяються на спеці
альних ділянках кутикули і можуть переноситися до потомства під час спаро
вування самки за умов утворення нової колонії [Currie et al., 19^9].
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2,0 мм

Здооовий грибний сад

Збирання 
спор патогена

Escovopsis

8§Р 10 мкм 

^  антибіоз

1-І 
0,1 мм

Гранула 
в підщічній кишені

2,0

Гранули 
непатогенного матеріалу

Рис. 4.2. Видалення паразита Escovopsis із грибного саду за участю мурахи Trachymyrmex cf. zeteki: 
A -  збирання спор паразита в підщічну кишеню; Б -  у підщічній кишені спори Escovopsis 
зазнають впливу антибіотиків, синтезованих актинобактеріями; В -  гранули непатогеннолз 
матеріалу після відригування; Г -  знезаражений грибний сад [Little et al., 2006]

Викликає зацікавлення те, що цю складну асоціацію доповнюють ще й інші 
мікроорганізми-симбіонти -  чорні дріжджі з роду Phialophora  (відділ A scom y
cota). Останні розповсюджуються на кутикулі мурашок, специфічно локалізую
чись у місцях, де функціонують бактерії-мутуалісти [Little, Currie, 2007]. Ре
зультати молекулярного філогенетичного аналізу, а також поширення та специ
фічна локалізація чорних дріжджів свідчать, що ці організми є п'ятим симбіон
том в асоціації мурашок триби Аиіпі з мікроорганізмами, та доводять складність 
і багатокомпонентність симбіотичних асоціацій.

Загалом слід відзначити, що взаємодії між компонентами цієї складної сим
біотичної системи повністю не вивчені. Так, мурахи-листкорізи старанно підтри
мують функціонування грибних садів, а проте листя, яке вони постачають як суб
страт, зазвичай заповнене ендофітними грибами. Отже, під час мутуалістичних
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взаємин мурахи і культивовані гриби можуть взаємодіяти зі сотнями видів гри- 
бів-ендофітів, однак про ці взаємодії відомо надзвичайно мало. Як свідчать ре
зультати досліджень, зрізуючи листя тропічного винограду Merremia umbellata 
з великою щільністю ендофітів, мурахи певним чином зменшують кількість цих 
грибів у листі перед використанням його у своїх садах. З іншого боку, культиво
вані в садах гриби пригнічують ріст більшості ендофітів, які використовувалися 
в експериментах. Важливо те, що інгібування відбуваються інтенсивніше щодо 
швидкорослих штамів ендофітів, які потенційно могли б виграти конкуренцію 
або “захопити” грибнии сад. Отже, обидва компоненти симбіозу -  мурашки та 
гриби їхніх садів поєднують активність для якомога стараннішого видалення ен
дофітів і зменшення їхньої активності у гнізді. Ця діяльність охоплює і поведін- 
кові реакції з боку мурашок, і алелохімічні -  з боку грибів [Van Bael et al., 2009].

Значення грибних садів. У формі грибних садів мурашині гнізда містять 
багато органічної речовини. Це специфічна речовина, перероблена мурахами 
й насичена продуктами їхньої життєдіяльності. Крім того, на цей субстрат ак
тивно впливають гриби, які на ньому ростуть. Перероблений субстрат надхо
дить у грунт, істотно змінюючи склад його органічних речовин. Таким чином, 
мурахи через свої сади збагачують ґрунт специфічними органічними речови
нами У зв’язку з цим їм належить важлива роль у модифікації компонентного 
складу ґрунтів у тропічних лісах.

4.1.2. Ентомопатогенні гриби

Своєрідний характер взаємовідносин складається між грибами й комахами, 
коли гриби поселяються усередині тіла комах, у кишечнику або окремих кліти
нах [Ekesi et al., 2005; Baverstock et al., 2010; Bruck, 2010; Enkerh et al., 2010]. 
Характерний приклад внутрішньоклітинного поселення грибів -  утворення так 
званих міцетом, або міцетоцитів, відомих у багатьох видів попелиць, щитівок 
і деяких мурах [Griffiths, Beck, 1975; Douglas, 1989]. Це групи великих поліпло- 
їдних клітин, які рідко діляться. В цитоплазмі цих клітин перебувають мікро- 
організми-ендосимбіонти (бактерії, дріжджі, дріжджеподібні гриби). Зокрема, 
дріжджі виявлені в міцетоцитах представників Cerambycidae та Anobiidae 
(Coleoptera). Вони піддатливі до культивування та ідентифіковані як представ
ники роду Torulopsis [Douglas, 1989].

Міцетоми постійно наявні в тілі деяких видів комах і характеризуються 
різним розташуванням. Ці клітини можуть бути асоційовані з кишечником, ле
жати вільно в черевному гемоцелі або розміщуватись у жировому тілі комахи. 
Ендосимбіонти можуть передаватися під час розмноження із покоління в по
коління як результат зараження поверхні яєць. У багатьох жуків (Anobiidae, 
Cerambycidae, Chrysomelidae і деяких представників Curculionidae) мікроорга
нізми потрапляють на яйця, а личинки після вилуплення споживають їх. У ін
ших комах ендосимбіонти переносяться з міцетоцитів в ооцити [Douglas, 1989]. 
Вважають, що ендосимбіонти можуть синтезуваги деякі поживні речовини.
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необхідні комахам. Отже, такий зв’язок між грибами й комахами має певні еле
менти симбіозу. Однак механізми цих взаємовідносин вивчені недостатньо.

Нині 700 видів грибів у 90 родах визнані патогенами комах [Roberts, Hum
ber, 1981]. Ентомопатогени -  це важливі природні вороги багатьох комах і клі
щів. Вони, відповідно, відіграють важливу роль у функціонуванні екосистем. 
Ентомопатогенні гриби широко досліджують для використання як біотичні за
соби контролю за розвитком шкідливих комах з метою поліпшення захисту 
сільськогосподарських культур від шкідників із мінімальним негативним впли
вом на навколишнє середовище [Vestergaard et al., 2003; Roy et al., 2010]. Тим не 
менше, лише невелику групу грибів нині застосовують як засоби біологічного 
захисту рослин. Часто спроби їхнього ефективного використання з цією метою, 
особливо для боротьби зі шкідниками на місцях, дають лише обмежений ефект, 
а в більшості випадків не виправдовують очікувань [Vestergaard et al., 2003; 
Chandler et al., 2008; Vega et al., 2009]. Це може зумовлюватися різноманітними 
та непередбачуваними чинниками, що значно зменшують рівень їхньої ефек
тивності порівняно з хімічними пестицидами [Waage, 1997; Vega et al., 2009].

Незважаючи на велику кількість ентомопатогенних грибів [Roberts, Humber, 
1981], на основі лише 12 видів розроблено приблизно 170 продуктів для бороть
би зі шкідниками [de Faria, Wraight, 2007]. Отже, незважаючи на те, що розумін
ня екології цих організмів значно розширилось упродовж останніх десятиріч, як 
і раніше, необхідні глибокі екологічні дослідження для використання грибів як 
ефективних біотичних чинників [Vega et al., 2009]. Упродовж еволюції в ентомо
патогенних грибів розвинулися складні взаємодії з членистоногими, рослинами 
та іншими мікроорганізмами. Уся важливість і складність цих взаємовідносин 
лише тепер стає очевидною [Douglas, 2007; Chaves et al., 2009].

4.2. НЕМАТОФАГОВІ ГРИБИ-ХИЖАКИ

Важливе місце серед грибів займають гриби-хижаки з особливим типом 
гетеротрофного живлення, які здатні ловити, вбивати й використовувати в їжу 
мікроскопічних безхребетних тварин -  нематод, коловерток, найпростіших або 
дрібних комах (Collembola) [Pramer, 1964; Balan Gerber, 1972; Barron, 1975; 
Jatala, 1986; Nordbring-Hertz et al., 2006; Yang et a l , 2011]. Більшість грибів-хи- 
жаків належить до анаморфних грибів, однак до них включають і деяких пред
ставників із інших таксономічних груп (відділів Зиґомікотових, Оомікотових 
і Хітридіомікотових грибів). Загалом, вони представлені обмеженою кількістю 
систематично відособлених родів (яких нині відомо принаймні 12). Найбіль
шою кількістю видів представлені роди Arthrobotrys і Golovinia. Багато родів 
і видів цих грибів описано лише в 70-х роках XX ст.

Вважають, що нематофагових грибів-хижаків, які мають харчові зв’язки 
з нематодами, за способом життя не можна зараховувати ні до паразитів, що 
існують на живих тваринах і рослинах, ні до звичайних сапротрофів, що по
селяються на мертвих рослинних або тваринних залишках. Хижацтво в них -
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це особлива форма сапротрофного способу живлення, ча якого гриб уловлює здо
рові живі особини нематод, швидко їх умертвляє і живиться вбитими тваринами. 
Таким чином, гриби-хижаки відрізняються від звичайних сапротрофів за спосо
бом добування джерел живлення. Це ґрунтові гриби, що займають особливу еко
логічну нішу [Мирчинк, 1988]. Разом із тим, більшість грибів, здатних до влов
лювання нематод, можуть вести і сапротрофний, і паразитичний спосіб життя 
[Pramer, 1964; Nordbring-Hertz et al., 2006]. Так, один із найкраще вивчених не- 
матофагових грибів, Arthrobotrys oligospora  (телеоморфна стадія O rbilia aurico- 
lor) [Nordbring-Hertz, 2004; Nordbring-Hertz et al., 2006] розповсюджений як са- 
протроф у різних типах ґрунту (в тому числі, і в забрудненому важкими метала
ми) та на деревних рештках, що розкладаються, а за наявності нематод A. o ligo
spora переходить у паразитичну стадію [Pfister, Liftik, 1995; Mo et al., 2005].

Вперше грибів-хижаків виявив М.С. Воронін (1869), який звернув увагу на 
своєрідні петлі гриба Arthrobotrys oligospora. Значення цих структур у вловлю
ванні нематод установив Ф. В. Цопф (F W. Zopf) 1888 року. Однак поглиблене 
вивчення цієї групи грибів розпочалося в 1930-1950 роках з робіт Ц. Дречлера 
(С. Drechsler) та Ц. Л. Дадінгтона (С. L. Duddington) [Pramer, 1964; Ф едоров  
и др., 1974].

Відомо, що у зв’язку з особливим способом життя гриби-хижаки мають 
специфічні морфологічні структури -  пристосування для вловлювання мікро
скопічних тварин, головним чином нематод (фото 4.2) [Nordbring-Hertz еі аі., 
2006; Schmidt et al., 2007; Yang et al., 2007, 2011]. Вони можуть бути такими: 
загнутий на кінці відросток, який зовні нічим не відрізняється від звичайних 
гіфів; диференційовані, вигнуті або гачкоподібні відростки; поодинокі липкі 
бруньки або їх  ланцюжки; кулясті або широкоеліптичні липкі голівки, розта
шовані на гіфоподібних ніжках; липкі петлі та утворені з них сіткоподібні 
структури; округлі дво- або триклітинні стислі кільця, розташовані на товстих 
ніжках; гантелеподібні головки, оточені кулястою липкою краплею й розташ о
вані на брунькоподібних виростах [Мирчинк, 1988; Yang et al., 2011]. Ф орму
вання таких пристроїв є важливим показником переходу від сапротрофного до  
хижацького способу життя [Nordbring-Hertz et al., 2006; Yang et al.., 2007].

Захоплення нематоди ініціює ряд процесів, в тому числі адгезії, проник
нення та ммобілізації тварини [Nordbring-Hertz, 2004; Nordbring-Hertz et al., 
2006]. Коли наявні петлі -  нематода проникає в петлю, липкі головки тварина 
прилипає до їхньої поверхні. В обох випадках рух нематоди поступово припи
няється, міцелій гриба пронизує все тіло та згодом повністю асимілює її  вміст.

Умертвіння нематоди відбувається унаслідок механічного пошкодження тва
рини і токсичної д ії продуктів метаболізму гриба. Після потрапляння тварини 
в ловильне кільце, яке стискається, гриб виділяє токсичну речовину “немато- 
токсин”, близьку за структурою до похідного терпенів грихотецепу, що пара
лізує нематоду [Olthof, Estey, 1963; Balan, Gerber, 1972; Krizkova et al., 1976]. 
У результаті такого впливу нематоди швидко гинуть. Тільки після умертвіння 
нематоди або після припинення її руху в тип нематоди утворюється інфекційна
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структура гриба, що дає відростки, у всіх напрямках пронизуючи тіло нематоди 
Вони слугують асимілятивними гіфами, які використовують речовини мертвої 
тварини. Таким чином, гриб активно вловлює живі особини тварин, хоча жи
виться за рахунок тканин убитих ним нематод; джерелом живлення грибів-хи- 
жаків є тваринні білки. Влучення й уловлювання нематод не випадкове, тому 
що відбувається активне приваблювання цих тварин до ловильних пристосу
вань завдяки виділенню летких пахучих продуктів, які діють як атрактанти. 
Водночас вони можуть проявляти нематоцидні властивості. Це липкі, нероз
чинні у воді речовини, близькі до терпенів. Таким чином, ці сполуки мають 
двояке значення -  приваблювання й отруєння нематод [Olthof, Estey, 1963].

Гриби-хижаки здатні до звичайного сапротрофного живлення, їх можна 
культивувати в лабораторних умовах. На відміну від звичайних сапротрофних, 
хижі гриби надають перевагу середовищу з підвищеним вмістом Нітрогену, що 
стимулює утворення ловильних пристосувань.

Хижі гриби широко розповсюджені на Земній кулі. Вони живуть на різно
манітних субстратах, багатих на органічні речовини, на рослинних залишках, 
які розкладаються, підстилці, мохах, екскрементах тварин, а також у водоймах, 
намулі тощо. Основне середовище життя цих грибів -  ґрунт [Pramer, 1964; 
Nordbring-Hertz et al., 2006]. Виявлення їх на інших субстратах може бути на
слідком різноманітного потрапляння або перенесення на ці субстрати ґрунто
вих частинок. Необхідні умови для розвитку грибів-хижаків -  наявність орга
нічної речовини, доступної для сапротрофних мікроорганізмів, оптимальна 
вологість, слабокисла або нейтральна реакція середовища, достатня забезпече
ність середовища Оксигеном, захищеність від прямої д ії сонячних променів, 
наявність у ґрунті нематод.

У ґрунті є велика кількість мікроорганізмів, здатних пригнічувати розви
ток хижих грибів. Це, головним чином, актинобактерії та спорові бактерії, такі 
як Bacillus subtilis, В. megaterium. Добре виражений антагонізм стосовно гри
бів-хижаків є у деяких грибів-мікроміцетів. головним чином, представників 
родів Penicillium  і Aspergillus [Rosenzweig, Ackroyd, 1984].

Імовірно, що в еволюційному аспекті гриби-хижаки походять від сапро
трофних грибів, які функціонували на тваринних рештках. Про пристосова
ність до тваринних субстратів свідчить інтенсивніший обмін білків у їхніх клі
тинах і наявність у зв’язку з цим активних протеолітичних ферментів, на від
міну Від грибів-сапротрофів. які живуть на рослинних залишках. Для останніх 
характерна потреба у вуглеводах і наявність гідролітичних ферментів. Ловиль
ні апарати грибів-хижаків утворюються, головним чином, за наявності тварин
них субстратів, а не рослинних.

У процесі поступового пристосування до захоплення організмів у грибів- 
хижаків виникали й удосконалювалися спеціальні ловильні апарати, які забез
печували їм зв’язок зі субстратом, вловлювання та знешкодження жертви. При
стосування до захоплення тваринного субстрату у формі живих організмів за
безпечило їм більшу конкурентоздатність.

302



Гоиби та безхребетні тварини

Здатність вловлювати нематод дає змогу використовувати нематофагові 
гриби як чинник біоконтролю нематод-паразитів рослин і тварин [Nordbring- 
Hertz et al., "006; Yang et al., 2007]. На основі двох споріднених до Arthrobotrys 
oligospora видів (A. robusm  і A. irregularis) розроблено комерційні біологічні 
нематоциди: “Royal 300” [Cayrol et al., 1978] і “Royal 350” [Cayrol, 1983].

На сьогодні є спроби практичного використання грибів-хижаків у боротьбі 
з нематодозами людини, тварин і рослин. Коли умови зовнішнього середовища 
с п р и я ю т ь  розвитку гриба, інокуляція грунту хижими грибами призводить до 
значного зменшення кількості нематод і відсотка заражених ними рослин. Най
кращий ефект від застосування грибів-хижаків одержують на огірках, ураже
них галовою нематодою в умовах закритого ґрунту. Однак для ефективного 
використання грибів-хижаків із практичною метою необхідне дотримання ці
лої низки умов вибір активних штамів і встановлення рівня їхньої активності 
\  фунті, створення оптимальних умов для їхнього розвитку.

4.3. ІНШІ ВИДИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 
МІЖ ГРИБАМИ ТА БЕЗХРЕБЕТНИМИ

Гриби як харчові об’єкти безхребетних тварин. Значну частку екологіч
них взаємодій грибів із тваринами становлять трофічні зв’язки з фунтовими  
безхребетними. Відомо, що в лісових фунтах безхребетні тварини можуть 
формувати угруповання з понад 2,5 тис. видів [Сгриганова, 1680, 2006]. Зага
лом фунтові безхребетні становлять понад 90% видової різноманітності, чи
сельності та біомаси гетеротрофів у наземних екосистемах.

Незважаючи на існування грибів-хижаків, які проявляють агресію щодо 
безхребетних (головним чином, нематод) гриби самі слугують харчовим суб- 
сфатом для багатьох безхребетних тварин. Як було вказано вище, нематоди 
є кормом грибів-хижаків. Разом із тим, є багато нематод, для яких гриби слугу
ють харчовим субстратом, частково мікофагові нематоди, що живляться гриба
ми родів Alternaria , Fusarium  та ін. [Chen, Ferris, 1999; De Ley, Blaxier., 2002; 
Karim et al., 2009]. Зокрема, нематода Aphelenchus avenae, яка широко розпо
всюджена в ґрунті, може живитися сапротрофними. патогенними і мікоризни
ми грибами. Як міцетофаг A. avenae має потенціал як чинник біологічного 
контролю проти ґрунтових грибів-патогенів рослин [Barker, 1964; Klink et al., 
1968; Barnes et al., 1981; Choo et al., 1985; Ishibashi, Choi, 1991]. Багато інших 
безхребетних також живляться міцелієм грибів. Такі відносини мають важливе 
значення для функціонування ґрунтової мікро- і мезофауни.

Мешканці лісової підстилки -  енхітреїди -  використовують певні види гри
бів як харчовий субстрат [Hedlund, Augustsson, 1995]. Дощові черви переважно 
споживають гриби роду Penicillium.

Серед кліщів є міцетофаги, які використовують для живлення багато гри
бів із ф упи  анаморфних, представників різних родів [Mitchell. Parkinson, 1976;
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Balazy ct al., 1987; Maraun et al., 1998; Schneider et al., 2005]. Кліщі роду Tyrophagus 
поїдають спори грибів-хижаків. Для панцирних кліщів гриби є основними 
об'єктами живлення. Вони використовують ферменти грибів» яких заковтують 
під час живлення, для подальшого розкладання рослинної тканини.

Широко розповсюджений кліщ Tyrophagus pu trescen tіае із надродини Аса- 
roidea, який живе у р1 т и х  середовищах (грун г, мохи, підстилка, гнізда тварин, 
продукти під час зберігання, будинковий пил), живиться як сапрофаг і міцето- 
фаг різними грибами, в тому числі представниками родів Penicillium Fusa
rium. A lternaria , Geotrichum , Mucor і Trichophyton. Це також поширений шкід
ник грибів, які є о б ’єктом культивування, і переносником грибів-шкідників 
культивованих грибів [Bahrarm et al., 2007].

Багатоніжки та ногохвістки можуть живитися грибами, однак вони не є 
регулярними харчовими о б ’єктами цих тварин [Kampichler et al., 2004; Scheu. 
Folger, 2004]. У лісовій підстилці живуть черевоногі молюски-міцетофаги, які 
живляться грибами.

Взаємодії тварин із грибами в ризосфері рослин. Значна кількість мік
робної біомаси ґрунту представлена великою мережею гіфів ґрунтових грибів. 
В орних і лісових екосистемах грибні гіфи можуть досягати довжини, відповід
но, до 400 і 2 000 м на 1 г ґрунту [Christensen, 1989]. Не дивно, що тварини, які 
живляться грибами (міцетофаги), виявляються в усіх таксонах грунтових без
хребетних, і вони відіграють значну роль у колообігу поживних речовин та ви
вільненні їх для рослин [Bardgett, Chan, 1999; Chen, Ferris, 1999; Bonkowski et al., 
2000a: Gange, 2000]. Ризосферна фауна може також забезпечувати надходження 
поживних речовин до мікоризи [Wilkinson, 2008]. Разом із тим, гриби належать 
до найважливіших кореневих симбіонтів і патогенів, і ґрунтова фауна відіграє 
важливу роль у формуванні взаємозв’язків між рослинами і грибами.

Хоча, загалом, мало відомо про стратегії захисту грибів від міцетофагів, 
ці взаємодії, ймовірно, є доволі складними [Kampichler et al., 2004; Scheu, Folger, 
2004; Scheu, Simmerling, 2004; Harold et a ) , 2005; Bretherton et al., 2006; Tordoff 
et al., 2006, 2008; Wood et al., 2006]. У низці експериментів показано, що пред
ставники багатьох таксонів грибоїдних тварин мають схожі харчові уподобання, 
причому до найбажаніших харчових о б ’єктів у їхньому раціоні належать гри- 
би-фітопатогени [Bonkowski et al., 2000b], а мікоризні гриби -  менш привабливі 
[Klironomos, Kendrick, 1996; Gange, 2000; Sabatini, Innocenti, 2001; Bracht Jorgen
sen et al., 2005]. Відповідно з цими спостереженнями міцетофаги втручаються 
у міжмікробну конкуренцію і мають важливе значення у встановленні співвід
ношення між мікоризними і сапротрофними грибами в ризосф ері трав’яних 
рослин [Tiunov, Scheu, 2005]. Переконливим прикладом такої залежності є най
більш вивчена група міцетофагів ґрунту, представників ряду C ollem bola  
(ногохвістки). Так, у дослідженнях ґрунту на пасовищах показано, що, залежно  
від типу ґрунту і видового складу рослин, сапрогрофні гриби становили 
40-80%  рашону колембол, у той час ендомікоризні гриби становили до б0°о
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їхнього раціону [Jonas et al., 2007]. В інших лабораторних і польових дослі
дженнях зареєстроване значне зменшення вмісту грибів-пагогенів рослин під 
впливом найпростіших [Chakraborty, 1983], ногохвісток [Sabatini, Innocenti, 
2001; Shiraishi et al., 2003] і дощових черв’яків [Stephens. Davoren, 1997; Clap- 
perton et al., 2001 ].

Водночас кількість міцетофагів регулюється наявністю поживних ресур
сів. Існують докази того, що грибоїдні тварини і представники вищих трофіч
них рівнів у харчовій мережі значною мірою залежать від надходження сполук 
Карбону з кореня рослини в ризосферу [Larsen et al., 2007; Ostle et al., 2007]. 
У роботі [Steinaker, W ilson, 2008] проведено детальне польове дослідження 
відносин між кореневою системою рослин, наявністю мікоризи та кількістю 
ногохвісток. Показано, що кількість колембол тісно корелює з продуктивністю 
коренів упродовж всього вегетаційного сезону на луках і в лісах, що може вка
зувати на загальну залежність вмісту і рибоїдних тварин від надходження речо
вин у підземну частину рослин. Разом із тим, міцетофаги можуть впливати на 
продуктивність рослин та рівень мікоризації кореня, і такий вплив залежить 
від їхньої щ ільності [Klironomos, Ursic, 1998; Bakonyi et al., 2002]. Наприклад, 
розриваючи мікоризну мережу позакореневих гіфів, ногохвістки значно змен
шують розподіл Карбону в підземній частині рослини і можуть призвести до 
порушення функції мікоризи [Johnson et al., 2005], хоча в кінцевому результаті 
це не призводить до  негативного впливу на ріст рослин [Setala 1995]. Так, що
річна продуктивність кореня і мікоризи була максимальною за щільності ко
лембол 3 0 0 -7 0 0  і 600-1  500 особин на 1 м2, відповідно, на пасовищах і лісових 
ґрунтах [Steinaker, W ilson, 2008].

Показано, що хижаки на вищих трофічних рівнях регулюють щільність 
населення міцетофагів, таким чином скеровуючи потік поживних речовин та 
енергії, що походить від кореня рослин, вгору по харчовому ланцюгу. Напри
клад, хижий кліщ H ypoaspis aculeifer приваблюється до грибних харчових ре
сурсів його колембол-жертв леткими речовинами гриба Alternaria alternata 
[Hall, Hedlund, 1999] і, таким чином, регулює щільність населення ногохвісток 
[Hedlund, Sjogren Ohm. 2000].

4.4. ЕКОЛОГІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 
ГРИБОПОДІБНИХ ОРГАНІЗМІВ 
ІЗ БЕЗХРЕБЕТНИМИ ТВАРИНАМИ

Асоціації з безхребетними утворюють не тільки справжні гриби, а й грибо
подібні організми, зокрема міксомікотові слизовики. У низці наукових робіт на
явні відомості про їхні зв’язки з конкретними групами комах ряду твердокри
лих, або жуків tColeoptera). Визначено основні таксони твердокрилих, представ
ники яких утворюють стабільні асоціації з міксоміцетами. Найчастіше в цих 
асоціаціях беруть участь жуки, що належать до таких восьми родин: Rhyso- 
didae (підряд Adephaga), Leiodidae, Staphylinidae (надродина Staphyiinoidea),
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Clambidae, Eucmetidae (надродина Scirtoidea), Sphindidae, Cerylonidae, Latri- 
diidae (надродина Cucujoidea) [Дудка та ін., 2002]. Численні повторні знахідки 
конкретних видів жуків вищеназваних таксонів на одному і тому ж виді міксо- 
міцета свідчать про наявність обліґатного зв’язку між цими організмами.

Дослідженням вмісту шлунків жуків, у яких були виявлені численні спори 
міксоміцетів, експериментально доведено, що міксоміцети є кормовими об’єк
тами твердокрилих. Причому деякі види жуків використовують для живлення не 
тільки спори, а й плазмодії міксоміцетів. Явище живлення жуків міксоміцетами 
отримало назву міксоміцетофагії [Newton, 1984; Newton, Stephenson, 1990].

Показано, що види міксоміцетів роду Stemonitis є кормовими об’єктами 
для представників 10 родів, а слизовики з роду Fuligo -  для представників 
9 родів жуків. На міксоміцетах із родів Агсугіа  і Tubifera живляться представ
ники семи родів твердокрилих [Дудка та ін., 2002].

Вивчення міксоміцетів, які найчастіше трапляються в асоціаціях із різними 
представниками твердокрилих, а саме використовуються ними як кормові об’єк
ти, дало змогу визначити низку спільних морфологічних та екологічних ознак 
для досить віддалених у систематичному відношенні слизовиків. До характер
них ознак міксоміцетів, котрі є об’єктами живлення жуків, належать: 1) наяв
ність численних спор, які містяться у великих простих спорангіях або у крупних 
еталіях, котрі являють собою комплекс спорангіїв, об’є днаних спільною оболон
кою (кортексом) у великі подушкоподібні утвори; 2) тривалий період утворення 
спорангіїв протягом вегетаційного сезону; 3) формування спорангіїв, які здатні 
довго зберігатися; 4) значна частота трапляння виду; 5) розвиток на деревному 
субстраті; 6) утворення спор із шипуватою, бородавчастою або сітчастою обо
лонкою, 4—(5—9)—15 мкм у діаметрі. Серед видів міксоміцетів, які до певної міри 
відповідають наведеним критеріям, є Stemonitis axifera, S. fusca, S. splendens, 
Lycogala epidendrum. Stemonaria tonga, Fuligo septica та ін. [Blackwell, 1984].

Харчовий преферендум деяких видів жуків стосовно міксоміцетів пояснює 
їхню постійну присутність в асоціаціях із цими організмами. Водночас наявні 
відомості про те, що твердокрилі беруть участь у розповсюдженні спор міксомі
цетів. Встановлено, що частина спор Fuligo septica  проходила непошкодженою 
через шлунок жуків із родини Sphindidae; показано також, що жуки-латридиди 
розповсюджували спори F. septica та Physarum straminipes із поверхні їх екзо- 
скелету на поверхню агаризованого середовища [Blackwell et al., 1982].

В Україні здійснено низку досліджень з метою аналізу зв’язків міксоміко- 
тових слизовиків із твердокрилими. Зокрема, проаналізовано асоціації, утворе
ні жуками-лейодидами (Leiodidae) з надродини Staphyhnoidea, поширеними 
в лісах помірного поясу Північної півкулі, з 10 видами міксоміцетів, у тому 
числі із Stemonitis axifera, S. fusca, Fuligo septica , Reticularia Ivcoperdon, Tubifera 
ferruginosa, Lindbladia tubulina тощо [Перковский, Кривомаз, 2000], а також 
асоціації, які утворюють міксоміцети з представниками твердокрилих з над
родини Cucujoidea, родини Latridiidae [Дудка та ін., 2002].
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РОЗДІЛ 5

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ГРИБІВ 
ІЗ ХРЕБЕТНИМИ ТВАРИНАМИ 

ТА ЛЮДИНОЮ

До організмів, п ов’язаних екологічними зв’язками з грибами (мікроміцети 
та макроміцети), належать не лише безхребетні, а й хребетні тварини. Ф орму
вання таких взагмин можна розглядати в різних аспектах. З одного боку, гриби 
(мікроміцети) п ов’язані з хребетними тваринами та людиною симбіотичними  
відносинами різного типу, використовуючи макроорганізм як середовищ е жит
тя і джерело живлення, а з іншого -  деякі хребетні тварини й людина викорис
товують грибів-макроміцетів як компонент харчового раціону. Крім того, вели
ку кількість грибш лю дина використовує в господарській діяльності як джерело  
лікарських препаратів, антибіотиків, ферментів, вітамінів і біологічно активних 
речовин [Chang, B usw ell, 1996; Sullivan et al., 2006; Aida et al., 2009; Gidijala 
et al., 2009; Van Den Berg et al., 2010], як організм и-антагоністи в захисті рослин 
від патогенів і шкідників, як організми-ремедіатори під час відновлення забруд
нених компонентів природного середовищ а (вода, ірунт) тощо [Литвинов, Д уд
ка, 1975; W hite et al., 1997; Gadd, 2007].

Взаєм овідносини грибів із тваринами у природних екосистемах, сим біо
тичні зв’язки з лю диною  та використання цих організмів у харчуванні, медици
ні та різних галузях економічної діяльності базується на метаболічних, ф ізіо 
логічних і екологічних особливостях грибів. У механізмах цих багатогранних 
зв’язків ф и б ів  з лю диною  і тваринами беруть участь продукти їхнього первин
ного та вторинного метаболізму. Зокрема, під час первинного метабол і $му гри
би синтезують органічні речовини, які мають високу поживну цінність (білки, 
ліпіди, вуглеводи), що зумовлює використання макроміцетів у харчуванні лю
дини та живленні деяких тварин. І Іід час вторинною метаболізму гриби син те
зують велику кількість сполук, які мають корисні властивості (вітаміни, орга
нічні кислоти та інші) або, навпаки, небезпечні для тварин і людини. Д о сполук, 
які шкідливо впливають на організм людини і хребетних тварин, належать міко
токсини, які продукують гриби-мікроміцети і токсини, які синтезують грибн- 
макроміцети [W ieland, 1^86; Karlson-Stiber, Pcrsson, 2003; Н )А /С Т SA N , 2006].
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5.1. ї РИБИ-СИМБІОНТИ ТА ЗБУДНИКИ ХВОРОБ 
ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН І ЛЮДИНИ

Гриби пов язані з хребетними тваринами і людиною різними типами еколо
гічних взаємозв'язків -  від нейтралізму до різних видів симбіозу (коменсалізм. 
паразитизм, а в окремих випадках -  мутуалізм). Деякі гриби є компонентами 
нормальної мікробіоти тіла тварин і людини, проте частина з них за певних 
умов можуть призводити до розвитку інфекційного ураження. За останні три 
десятиліття спостерігають різкий стрибок захворюваності на інвазійні грибні 
інфекції, головним чином, у результаті збільшення чисельності сприйнятливих 
пацієнтів з порушенням функцій імунної системи [Collette, Lorenz, 2011; Situen- 
tes-Osomio et al., 2012]. Багато важких захворювань, зумовлених впливом пато
генних грибів пов’язані зі специфічними імунологічними умовами, зокрема, 
криптококовий менінгіт спостерігають у хворих на СНІД, дисемінований кан- 
дидоз -  за умов нейтропенії, аспергільоз -  у разі трансплантації кісткового моз
ку і т.д. [Lorenz, 2010]. Однак усупереч поширеній думці про те, що здорова 
імунна система легко поборює грибні патогени, наявні дані, що гриби спричи
няють широкий спектр захворювань (зокрема, шкіри та слизових оболонок) 
у людей без будь-яких серйозних порушень імунної функції [Sipsas et al., 2008; 
Sifuentes-Osomio et al., 2012]. Наприклад, представники родів Coccidioides і His- 
toplasma можуть бути причиною інфекційних захворювань у загалом здорових 
осіб (шахтарів, геологів, спелеологів, археологів, фермерів та ін.) [Wheat. 20U9; 
Munoz et al., 2010; Bonifaz et al., 2011; Hage et al., 2012]. Умовний патоген 
Cryptococcus gattii (=Cryptococcus neoformans var. gattii), географічний ареал 
якого традиційно обмежують територіями з тропічним і субтропічним кліма
том, у деяких місцевостях став первинним патогеном та призвів до спалахів 
криптококозу на територіях із помірним кліматом [Kidd et al., 2004; Datta et al., 
2009; Lorenz, 2010]. Деякі гриби розвинули здатність уникати виявлення імун
ними клітинами, маскуючи поверхневі антигенні компоненти, або модулювати 
окремі функції імунної системи людини [Collette* Lorenz, 2011 ].

Гриби, які інфікують хребетних, виявляють у всіх основних таксономічних 
групах. Таким є, наприклад, Batrachochytrium dcndrobatktis, представник відді
лу Chytridiomycota, який вражає представників земноводних [Fisher et al., 2009]. 
Патогени хребетних тварин і людини є також у відділах Zygomyeota (представ
ники родів Rhizopus, Mucor) [Ribes et al., 2000; Mantadakis, Samonis, 2009; Ibra
him et al., 2012], Basidiomycota (наприклад, дерматофіти з роду M alassczia), 
Ascomycota (патогенні види Candida) [Lafarchia et al., 2005; Buommino et al., 
2013; Mayer et al., 2013]. Вважають, що вірулентність виникла незалежно в різ
них відділах грибів під час їхньої еволюції, і багато хвороботворних мікроорга
нізмів мають унікальну стратегію вірулентності [Heitman, 2011].

Гриби-збудники хвороб риб. Інфекційні хвороби, зумовлені водними па
разитними грибами, спричиняють значні втрат іхтіофауни в природному сере 
довиті іа в аквакультурі [Roberts, 1989; Noga, 1906; Bockliscla, Otto, 2000;
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Yanong, 2003]. Хоча на тілі дорослих особин, зародках і яйцях риб паразитують 
різні види водяних грибів [Scott, O’Bier, 1962; Shah et al., 1977; Noga, 1993], 
найрозповсюдженішими збудниками інфекційних захворювань є представники 
родів Saprolegnia, Achlya і Branchiomyces (відділ Oomycota) [Khulbe et al., 1995; 
Willoughby, 1997; Paxton. Willoughby, 2000: Ke et al., 2009].

Saprolegnia spp. Представники роду Saprolegnia зазвичай є сапротрофа- 
ми, які живуть на гнилих рослинних або тваринних рештках. Тим не менш, цей 
рід також охоплює паразитні види, які належать до найважливіших патогенних 
мікроорганізмів у прісноводних водоймах різних континентів. Зараження риб 
цими грибами спричиняє захворювання на сапролегніоз, що вражає популяції 
гідробіонтів, у тому числі, економічно важливих видів риб [Soderhall et al., 
1991; Beakes et al., 1994; Kiesecker et al., 2001; van West, 2006]. Крім того, гриби 
Saprolegnia spp. є збудниками інфекційних захворювань різних видів земно
водних [Tiffhey, 1939; Blaustein, Kiesecker, 2002].

До роду Saprolegnia належить багато видів грибів з різними морфологічни
ми, фізіологічними та генетичними особливостями, які мають різний рівень 
вірулентності і можуть паразит} вати на різних водних тваринах [Mousavi et al.,
2009]. Ці гриби мають складний життєвий цикл, який включає в себе і статеве, 
і безстатеве розмноження (рис. 5.1). Статеве відтворення відбувається завдяки 
утворенню гаметангіїв -  антеридій та оогоній, які об’єднуються для заплід
нення [Seymour, 1970; Pickering, Willoughby, 1982]. Запліднені яйцеклітини -  
ооспори -  покриваються двошаровою оболонкою і після періоду спокою про
ростають, розвиваючись у зооспорангії. Проростання ооспори, яка являє собою 
диплоїдну фазу розвитку цих грибів, супроводжується редукційним поділом 
ядра. Безстатеве розмноження полягає в утворенні рухливих первинних зоо
спор, які містять 2 джгутики на передньому кінці [Willoughby, 1994]. Зрілі зоо
спори після вивільнення із зооспорангію активні тільки протягом кількох хви
лин, а потім інцистуються. проростають і утворюють вторинні зооспори з двома 
джгутиками збоку [Seymour, 1970; Willoughby, 1994]. Вторинні зооспори рухли
ві впродовж тривалішого періоду, ніж первинні зооспори, і є основним спосо
бом розповсюдження гриба [Pickering, Willoughby, 1982; Beakes et al., 1994]. 
Далі відбувається повторне інцистування та вивільнення зооспор, так званий 
поліпланетизм [Beakes, 1982]. Це дає можливість вторинним зооспорам зроби
ти кілька спроб, щоб знайти відповідний субстрат. Вторинні зооспори вважають 
інфекційною стадією Saprolegnia spp. [Hatai, Hoshiai, 1994]. Після інцисту вання 
вторинні зооспори утворюють волоски для прикріплення [Beakes, 1982; Wil- 
oughby, 1994]. Припускають, що ці структури також слугують для збільшення 

плавучості [Pickering, Willoughby, 1982; Hatai, Hoshiai, 1994], зниження швидко
сті осідання [Beakes et al., 1994] і впізнавання хазяїна [Beakes, 1982].

У недавніх дослідженнях встановлено здатність грибів Saprolegnia (зокре
ма S. parasitica та S. australis) утворювати біоплівки за участю інших мікро- 
°Рганізмів. У складі біоплівки гриб росте і розмножується, продукуючи рухомі 
ифекційні зооспори [а іі et al., 2013].
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Рис. 5.1. Схематичне зображення життєвого циклу гриба Saprolegnia parasitica [Van West, 2006]

Різні представники рсду Saprolegnia здатні проростати за різних умов на
вколишнього середовища та рівня поживних речовин [Bruno, Wood, 1999]. Де
які ізоляти Saprolegnia можуть рости у воді [Willoughby, 1986] та на відходах, 
що утворюються під час вирощування риб [Willoughby, Roberts, 1992]. Гриб 
S. parasitica  може рости в розбавлених поживних середовищах, таких як риб я
чий слиз [Pickering, Willoughby, 1982].

Деякі види, наприклад, S. parasitica , який вважають найбільш патогенним 
представником роду Saprolegnia [Beakes et al., 1994; Hatai, Hoshiai, 19Q4], є пер
винними патогенами, інші (такі як S. declina і S. saprolytica) -  спричиняють 
хвороби риб тільки за наявності іншого захворювання, механічних пошко
джень або екологічних стресів. Ці гриби колонізують яйця і тіло риб особливо 
на початкових етапах розвитку, заражають рани і проникають в епідерміс. Інфі
кування риб зазвичай відбувається на голові або плавниках із можливим по
ширенням ураження по всій поверхні тіла [Willoughby, 1994]. У місцях інвазії 
розвивається нитчастий ватоподібний міцелій, що має вигляд білих або сірих 
плям [Beakes et al., 1994]. Згодом гіфи впроваджуються в глибші шари шкіри, 
м’язи та зябра, руйнуючи клітини і спричиняючи некротичні зміни [Pickering, 
Willoughby, 1982]. Збудник продукує гідролітичні ферменти, які сприяють про
никненню міцелію в тканини хазяїна, синтезує токсини, що спричиняють ура
ження клітин і порушення балансу в біологічних рідинах тіла тварини. Коли 
захисні сили організму хазяїна є низькими, інфікування грибами Saprolegnia
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може призвести д о  осм оти ч ного  дисбалансу, гемолнлюци та дихальної н ед о 
статності [Stueland et al., 2 0 0 5 ]. Хворі особини втрачають рівновагу, стаю ть  
млявими та сприйнятливими д о  інших інфекцій і без лікхвання зазвичай не  
одужують [Pickering, W illoughby. 1982].

Гриби роду S apro legn ia  вражають різні види іхтіофауни, однак най чутливі
ші до сагіролегніального ураження лососеві види, такі як O n co rh w ch u s  s p p . 
Salmo spp. та ін. [Hatai, H oshiai, 1992; N oga, 1993; D ieguez-U nbeondo et al . 1996. 
Roberge et al., 2007 ]. Вважаю ть, щ о майже кожна особина цих риб за час свого  
життя зазнає впливу принаймні одного з видів грибів Saprolegn ia  spp [N oga. 
19961, особливо від стад ії запліднених яйцеклітин д о  смолтифікації (стадія, на 
якій розвиваються механізми адаптації до  зміни солоності води) [Pickering. 
1994; Bruno, W ood, 1999].

Значну чутливість д о  інфікування грибами роду S apro legn ia  проявлю ка
нальний сом { le ta lu ru s  p u n c ta to s)  [Durborow et al., 1991; B ly et al., 1992; H ow e  
et al., 1999]. М асова загибель цього виду риб унаслідок грибного ураж ення  
шкіри збудником S a p ro leg n ia  p a ra s itic a . так звании зимовий сапоолеї н ю з, час
то трапляється п ід  час холодних зим [B ly  et al., 1992].

Д о інш их костистих риб які можуть зазнавати ураження під впливом Saf*- 
rolegnia spp , належать: щука [W illoughby, 1985], окунь [N oga, 1996], ву гор, при
липало [Roberts, 1989], плотва, короп, сазан, лин, мінога, осетер , барам унді, ти- 
лашя. кефаль [Bruno, W ood, 1999]. Крім того, гриби роду S aprolegn ia  інфікую ть  
тропічних риб, таких як: гурамі, гупі, риба-меч, м ечоносець [Roberts, 1989  
Willoughby, 1994].

ГрибИ'Збудники хвороб земноводних. На сьогодні понад 70% видів тем
новодних на планеті перебуваю ть у стані біологічного регресу, причинами якого 
вважають підвищ ення см ертності та зниження репродуктивної здатності (H ayes 
et a l , 2010]. Як відом о, ам ф ібії виявляють особливу чут ливість до екологічних  
стресів природного та антропогенної о походження, і зміни умов середовищ а, 
зумовлені діяльністю  лю дини, створю ють значну загрозу ж и т ію  цих іварин  
[Kerby et al., 2010]. Разом із тим, д о  найширше аналізованих причин ш видкого  
зменшення популяцій зем новодних належать хвороби, зумовлені впливом пато
генних грибів [Berger et al., 1998; D as/ak et al., 1999, Cunningham et al , 2008]. 
Природні чинники (сезон , іемнература і стадія розвитку*) і антропогенна діяль
ність впливають на еколої ічш взає мовідносини між хвороботворними грибами  
га земноводними і стійкість останніх до інфекційних захворювань (IV Iis et al., 
1996; Rollins-Sm ith, 1998; KjlTel et al., 2006; Davidson et al., 2007; H ayes ct al.,
2010]. Наприклад, зміна умов навколиш ньою середовищ а може п ідси л и ш  
шкідливий вплив патогенних ірнбів  шляхом підвищення інтенсивності Xнього 
росту або вірулентності. Розповсю дж енню  пагогенів може сприяти скупчення  
пзаришхазнїв, збільш ення чисельності популяції вторинних хазяїв, онтрофікя- 
нія, зростання вмісту поживних субстратів у середовищ і, атм осф ерні зміни зі 
створенням оптимальних умов для збудника Модифікація п р и р о д н о т еер ед о в н -  
Ща може збільшувані вірулентність патогенних грибів Крім гою . те градова не
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середовище життя зумовлює розвиток стресу; шо знижує імунну функцію тва
рин і тим самим збільшує їхню сприйнятливість до захворювань [Christm et al.. 
2004,2013]. Таким чином, забруднення навколишнього середовищ а (добривами 
важкими металами, токсичними хімічними речовинами) та хвороби, зумовлені 
патогенними грибами, можуть діяти синергічно, спричиняючи зменшення по
пуляцій земноводних [Blaustein et al., 2003: Davidson et al., 2007].

Найбільше даних нагромаджено щ одо патогенного впливу на амфібій двох 
видів грибів -  Batrachochytrium  dendrobatidis  (відділ Chytridiom ycota) і Sapro- 
legnia ferax  (відділ Oomycota) [Berger et al., 1998: Kiesecker, Blaustein, 1995a; 
Blaustein et al., 2005; Fisher et al., 2009; Romansic et al., 2009]. Разом із тим, відо
мо, що багато інших грибів, у тому числі різні представники родів Saprolegnia , 
Achlva , Leptolegnia , можуть паразиту вати на тілі та яйцях земноводних на окре
мих стадіях розвитку [Czeczuga et al., 1998; Petrisko et al., 2008; Ruthig, 2009; 
Ault et al., 2012]. Наприклад, під час дослідж ень у лабораторних умовах пока
зано, що на ікрі кількох видів земноводних можуть розвиватися 52 види водних 
грибів, серед яких -  представники відділів Chytridiom ycota, Hyphochy triomycota, 
Oomycota. Zygomycota; з них 23 види відомі як паразити або некротрофи риб 
[Czeczuga et al.. 1998].

B atrachochytrium  d en d ro b a tid is . Важливим відкриттям, зробленим в остан
ні роки, стазо з'ясування того що Batrachochytrium  dendrobatidis , представник 
одного з найменш вивчених відділів грибів, Chytridiomycota, став причиною 
спу стошливого зниження чисельності земноводних та зникнення багатьох видів 
цих тварин [Skerratt et al., 2007; Fisher et al., 2009; Rollins-Sm ith et al., 201 і]. Цей 
вид водних грибів, які утворюють рухливі зооспори, ідентифікований 1999 року. 
Збудник вражає понад 350 видів амфібій і розповсюджений на всіх континентах, 
окрім Антарктиди [Fisher et al., 2009].

Гриб Batrachochytrium dendrobatidis колонізує клітини шкіри дорослих 
земноводних і кератинізованого ротового апарату личинок, спричиняючи роз
виток хпридюмікозу -  захворювання, яке часто призводить до  загибелі тварин 
[Blaustein et al., 2005; Berger, 2009]. Зараження відбувається, коли зооспори по
трапляють на шкіру або ротову частину тіла та інцистуються (під час цього 
процесу відбуваться припинення руху зооспор, резорбція джгутика та утво
рення клітинної стінки) [Longcore et al., 1999; Pessier et al., 1999; Berger et al., 
2005]. За допомогою певних і ще не дослідж ених) механізмів збудник рухаєть
ся від поверхні шкіри до зернистою шару епідермісу і дозріває в роговому 
шарі. Там він збільшується в розмірах і розвивається в зооспорангій, у якому 
утворюються зооспори. Згодом зооспорангій дозріває та відкривається з ви
вільненням зрілих зооспор [Longcore et al., 1999; Pessier et al., 1999; Berger et 
al., 2005]. Зооспори рухливі приблизно 24 год при 234? , перш ніж ищи с т у к и  ь- 
ся або гинуть, але при 4  14°С вони живуть понад 48 год [Piotrowski et al., 2004. 
Woodhams et al., 2008]. Pyx зооспор спрямований у напрямі до  харчових сигна
лів. таких як ілюкоза, лактоза, цистеїн і кератин (основний компонені к піни  
шкіри земноводних) [Moss et al., 2008]. На відміну в*д інших грибів- ібудників.
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які переміш ую ться від вогнищ а інфекції в інші орг ани, В. demb'ohatidis обм еж у
ється ш кірою дор осл и х  тварин або ротовим апаратом личинок.

М еханізми хітридіом іко1ту остаточно не з'ясовані, проте на сьогодні запро
поновані дві гіпотези щ одо причин смертності земноводних, інфікованих гри
бом В. den drobatid is. Згідно з першою гіпотезою, збудник спричиняє порушення 
функціонування еп ідерм ісу інфікованих тварин, втрату електролітів та осмотич
ний дисбаланс, щ о в результаті призводить до зупинки серця [Berger et al., 1998; 
Yoyles et al.. 2007 , 2009]. Згідно з іншою гіпотезою, В. dendrobatidis продукує 
токсин, який зумовлю є інтоксикацію організму тварин [Berger et al.. 1998]. Оби
два ці механізми можуть діяти одночасно [Daszak et al.. 1999; Vovles et al., 2007].

S a p ro leg n ia  spp. Інша часто згадувана група захворювань, які спричиняють 
загибель зем новодних, -  це так звані “сапролегніальні інфекції"', шо впливають 
на водні етапи розвитку деяких видів амфібій [Blaustein et al., 1994; Kiesecker, 
Blaustein, 1997]. Вважають, щ о хвороби, зумовлені представниками Saprolegnia 
spp.. спричиняють зникнення популяцій Rana pipiens і Bufo terrestris [Bragg, 
1962]. П ідвищ ену смертність саламандри Ambystoma maculatum  [Walls, Jaeger, 
1987] та масову загибель яєць очеретяної ропухи (Bufo calamita) і трав'яної жаби 
(Rana tem poraries  також пов’язують із цим типом інфекції [Banks, Beebee, 1988; 
Beattie et al.. Г99} ]. Летальний ефект сапролегніальної інфекції встановлений і на 
ембріонах Bufo bore as  і Rana cascadae  [Kiesecker. Blausiein. 1995b].

У зем новодних інфікування грибом Saprolegnia  sp. ідентифікують за на
явністю характерного ватоподібного нальоту із переплетених гіфів, який по
криває яйця або м ісце проникнення збудника в тіло тварини [Femandez-Beneitez 
et al., 2008]. В ид патогенного гриба в багатьох випадках визначити не вдається, 
тому збудники сапролегніальної інфекції у цих тварин недостатньо вивчені. 
Донедавна вважали, що єдиним збудником сапролегніальних захворювань, 
який зумовлює загибель земноводних у природних умовах, є гриб Saprolegnia  
ferax  [Blaustein et al., 1994; Kiesecker et al., 2001]. На сьогодні нагромаджено 
багато даних щ одо ураження під впливом S. ferax різних видів амфібій на емб
ріональній та ювенільній стадіях життя [Rontansic et al., 2009; Ault et al., 2012]. 
Отримані експериментальні дані про роль райдужної форелі (Oncorhynehus 
ту kiss) у передачі S. ferax  до  популяції жаб Bufo bore as (Anaxyrus boreas) 
[Kiesecker ei al., 2001].

Однак у недавніх дослідженнях показано, що спричинягп смертність земно
водних. може й інший представник роду Sapm legnia  -  S. dielina. Цей патоген ін
фікує зародки Bufo calam ita  та Pelobates eultripes, розповсюджених у гірських 
районах центральної частини Іспанії [Femandez-Beuditez et al., 2008, 2 0 1 1].

Гриби-збудники інвазивних інфекцій в організмі людини. Незважаючи 
на безліч грибних спор у довкіллі, відносно невелика кількість грибів може без
посередньо впливати на здоров'я людини. Однак ті гриби, які спричиняють за
хворювання у людей, є серйозною  проблемою для медицини та клінічної мікро
біології. Вважають, що розвиток хвороб людини зумовлюють близько 100 видів
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грибів [San-Blas, 1982], із них окремі представники родів Candida і Aspergillus 
широко визнані як найнебезпечніші патогени [Balajee et al., 2007; Moran et al., 
2011; Abdala et al., 2012, Horn et al., 2012]. Ці гриби здебільшого інфікують 
хворих з ослабленим імунітетом, які перебувають у лікарнях, хоча є випадки 
й позалікарняної кандидемії [Sofair et al., 2006]. Захворюваність на хвороби, 
зумовлені грибними патогенами, продовжує зростати [Pfaller, Diekema, 2010], 
часто зі смертельними випадками через труднощі, пов’язані з ранньою діагнос
тикою грибних інфекцій і в результаті відсутності відповідного та своєчасного 
лікування [Gudlaugsson et al., 2003; Morgan et al., 2005].

Однак не всі гриби здатні спричиняти розвиток захворювань навіть у паці
єнтів з ослабленим імунітетом, і вірогідно, що патогенним видам грибів при
таманні специфічні властивості, які сприяють ураженню організму людини 
[Moran et al., 2011]. Іноді грибні інфекції супроводжуються лише невеликим 
запаленням, але часто спричиняють утворення хронічних абсцесів, виразок 
або пухлиноподібних гранульом [Davies, 1994; Sumi et al., 1994; Pirhonen et al., 
1996; Zumla, James, 1996; Mitakakis et al., 2001; Kauffman, van der Heide, 2003]. 
Оскільки ідентифікація факторів вірулентності грибних збудників зазвичай 
складніша, ніж виявлення бактеріальних і вірусних патогенів, патогенез гриб
них захворювань менш зрозумілий порівняно з іншими мікробними інфекція
ми. Разом із тим, механізми розвитку захворювань, зумовлених низкою найпо
ширеніших патогенних грибів, зокрема Aspergillus spp., Candida spp., Cocci- 
dioides spp., Cryptococcus spp., та чинники вірулентності цих збудників нині 
інтенсивно досліджують [Atkins, Clark, 2004; Li et al., 2004; Balajee et al., 2007; 
Hay, Jones, 2010; Moran et al., 2011; Horn et al., 2012].

Aspergillus fum igatus. Із відомих на сьогодні 200 видів грибів роду Asper
gillus менш ніж 20 спричиняють хвороби людини [Gugnani, 2003; Dagenais, 
Keller, 2009]. Серед них Aspergillus fumigatus є найбільш поширеним збудни
ком низки небезпечних захворювань у пацієнтів з ослабленим імунітетом 
[Brakhage et al., 1999; Latge, 1999, 2001; Dagenais, Keller, 2009]. Зумовлені цим 
грибом інвазивні інфекції, що виникають на фоні зниження захисних сил орга
нізму хазяїна, інколи стають такими, що загрожують життю і асоціюються 
з високими показниками смертності. Ці інфекції можуть виникати і в позалі- 
карняних умовах, але найчастіше вони розвиваються в стаціонарах і розгляда
ються як нозокоміальні інфекції [Beck-Sague, Jarvis, 1993; Rogers, 1995; Незго
да, Тхоровський, 2008; Pappas et al., 2010].

Як відомо, гриб Aspergillus fumigatus є одним із широко розповсюджених 
сапротрофів, який відіграє важливу роль у мінералізації органічних речовин 
[Pitt, 1994; Haines, 1995]. Природна екологічна ніша гриба -  ґрунт, де він росте 
на органічних рештках. Це один із видів грибів, конідії яких містяться у великій 
кількості в повітрі та розповсюджуються за участю повітряних потоків [Mullins 
et al., 1976, 1984]. Конідії, що вивільняються в атмосферу, мають малий діаметр 
(2-3 мкм) і здатні досягати легеневих альвеол [Raper, Fennell, 1965]. Екологічні  
дослідження показують, що люди вдихають принаймні кілька сотень конідій
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I  fumigatus на добу [Chazalet et al., 1998; Hospenthal et al., 1998]. Тому в біль
шості пацієнтів зумовлені цим грибом захворювання розвиваються переважно 
в органах дихання, хоча у найбільш схильних осіб A. fumigatus може вражати 
практично будь-який орган (шкіра, очеревина, нирки, кістки, очі, шлунково- 
кишковий тракт) [Kwon-Chung, Bennett, 1992; Prescott et al., 1992; Denning, 
1998; Кравченко та ін., 2007]. Однак нереспіраторні інфекції A. fumigatus є рід
кісними [Latg6, 1999].

Захворювання органів дихання, зумовлені впливом гриба A . fumigatus, кла
сифікують залежно від місця ураження дихальних шляхів і ступеня їхньої коло
нізації міцелієм [Dixon, Walsh, 1992; Kwon-Chung, Bennett, 1992]. Алергічні за
хворювання. такі як астма, алергічний синусит і альвеоліт, виникають у резуль
таті багаторазового впливу конідій або антигенів Aspergillus за відсутності коло
нізації органів міцелієм [Kurup. Kumar, 1991]. На відміну від алергічних хвороб, 
бронхолегеневий аспергільоз, аспергілома, інвазивний аспергільоз, тобто син
дроми, за яких відбувається ріст міцелію A. fumigatus в організмі, зазвичай по
требують терапевтичного втручання [Latge, 1999, 2001]. Показано, що в разі 
захворювання на інвазивний аспергільоз рівень смертності в деяких групах па
цієнтів досягає 90% [Dagenais, Keller, 2009].

Потрібно зазначити, що вдихання конідій рідко має негативні патологічні 
наслідки в імунокомпетентних осіб, оскільки спори ефективно видаляються за 
допомогою вроджених імунних механізмів. Тому до недавнього часу A. fum iga
tus вважали слабким патогеном, здатним спричиняти, головним чином, алергіч
ні захворювання, такі як екзогенний алергічний альвеоліт (“легеня фермера”) -  
клінічний стан, який розвивається в осіб, що тривалий час періодично вдихають 
конідії, або аспергілома -  розростання міцелію гриба на поверхні вже наявних 
порожнин у легенях пацієнтів, які лікуються від туберкульозу [Pennington, 1988; 
Dixon, Walsh, 1992; Kwon-Chung, Bennett, 1992]. Однак у зв'язку зі збільшенням 
числа пацієнтів з імунодефіцитом, а також частоти застосування імуносупре- 
сивної терапії ситуація різко змінилася в останні десятиріччя [Rogers, 1995; 
Ruchlemer et al., 1996]. Наприкінці XX ст. A. fumigatus став найбільш пошире
ним у повітрі грибним патогеном, що спричиняє важкі та зазвичай смертельні 
інвазивні інфекції в осіб із ослабленим імунітетом у розвинених країнах [Dixon  
etal., 1996; Groll et al., 1996; Denning, 1998]. За оцінками, інвазивний аспергі
льоз становить майже 30% від усіх грибних інфекцій у хворих на рак, і трапля
ється у 10-25% усіх хворих на лейкемію [Bodey et al., 1992; Denning, 1996; Groll 
et al., 1996; Verweij et al., 1997; Person et al., 2010]. Захворювання на інвазивний 
аспергільоз часто є причиною смерті пацієнтів після трансплантації кісткового 
мозку та інших органів [Salonen, Nikoskelainen. 1993; Derouin, 1994; Patel, Paya, 
1997; Kontoyiannis et al., 2010; Neofytos et al., 2010].

Хоча A. fumigatus є найбільш поширеним етіологічним чинником, що зумов
лює приблизно 90% інфекцій у людей [Dixon, Walsh, 1992; Derouin, 1°94; Latge 
et al., 1997], інші представники роду Aspergillus (A. fiavus, A. terreus, A. niger
A. maulans) також можуть спричиняти інфікування організму людини.
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Candida spp. Збільшення частоти випадків інвазивних інфекцій, зумовле
них представниками роду Candida , впродовж останніх десятиріч супроводжу
ється деталі ширшим визнанням ролі цих дріжджоподібних грибів як потен
ційних збудників хвороб людини [Eggimann et al., 2003; Pfaller, Diekema, 2007, 
2010; Ahmad, Khan, 2012].

Гриби роду Candida є всюдисущими, і на сьогодні їх описано понад 200 
видів [Gray, Roberts, 1988; Armstrong, 1995]. Це одноклітинні організми оваль
ної або круглої форми. Всім видам Candida  притаманне утворення бластоконі- 
дій, які формуються на кінцях конідіоносних гіфів-конідіофорів. Більшість ви
дів цих грибів утворюють псевдогіфи, а деякі штами Candida  утворюють 
справжні гіфи та хламідоспори [Eggimann et al., 2003].

Деякі види Candida є компонентом мікробіоти тіла людини, де живуть як 
коменсали або опортуністичні патогени. їх виявляють на шкірі, в органах 
шлунково-кишкового тракту, сечостатевих, а також у дихальних шляхах [Lou- 
гіа, 1965; Cohen et al., 1969]. Однак за фізіологічних умов їхня частка в мікро
бній популяції мізерно мала. Зростання чисельності й реалізацію патогенних 
властивостей Candida spp. стримують лейкоцити і нормальна кишкова мікро- 
біота з її метаболітами. Коли контроль над ростом Candida  spp. втрачається, 
розвивається кандидоз із надмірним розмноженням цих грибів. Популяція гри
бів Candida може збільшуватись у разі захворювання на цукровий діабет, вагіт
ності, гормональної терапії, використання антибіотиків або оральних контра
цептивів [Fidel 2004]. Гриби Candida також розповсюджені повсюдно в навко
лишньому середовищі і часто утворюють біоплівки в асоціації з іншими мікро
організмами на різноманітних поверхнях, у тому числі на лікарняному облад
нанні [Klotz et al., 1985; Chandra et al., 2001; Mayer et al., 2013]. Таким чином, 
кандидозні інфекції можуть спричинятися власною мікобіотою пацієнта або 
походити з екзогенних джерел. Гриби Candida -  аероби або факультативні ана
ероби і в організмі хазяїна найчастіше вражають органи і тканини, які добре 
забезпечуються киснем.

Спектр захворювань, пов’язаних з Candida spp., доволі широкий. Загальні 
прояви поверхневого кандидозу, такі як хронічний шкірно-слизовий кандидоз, 
хронічний атрофічний стоматит та деякі інші зазвичай не пов'язані з істотним 
погіршенням імунного статусу хазяїна і легко лікуються заходами місцевої тера
пії [Vazquez, Sobel, 2002; Лесовой и др., 2003]. Однак інвазивна форма кандидозу 
може зумовлювати небезпечні для жиггя інфекції, пов’язані з розладами діяль
ності багатьох органів і несприятливим загальним прогнозом, який можна по
рівняти зі септичним шоком [Fraser et al., 1992; Debusk et al., 1994; Leleu et a l,
2002]. Відомі інвазивні кандидозні інфекції кишечника та інших органів трав
лення, ендокарда, очей, дихальних і сечовивідних шляхів [Г'убергриц и др., 2005; 
Шевяков, 2005; Levy et a l, 2006; Baddley et a l, 2008; Pappas et a l ,  2009].

У пацієнтів з ослабленим імунітетом під терміном інвазивннй кандидоз ро
зуміють два близьких патологічних стани: кандидемія, системний, або дисеміно- 
ваний кандидоз. Розвиток інвазивного кандидозу зумовлюється впровадженням
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міцеліальної форми гриба Candida у тканини організму хазяїна. Під час цього 
процесу послідовно проходять такі етапи: адгезія клітин гриба до епітеліоцитів, 
інвазія в епітеліальний шар і лімфогематогенна дисемінація (системний канди- 
доз із ураженням внутрішніх органів). Про дисемінований кандидоз стверджу
ють у випадках, коли гістологічно або методом клітинних культур доведено 
вторгнення Candida sp. у несуміжні, зазвичай стерильні органи [Eggimann et al.,
2003]. Про наявність кандидемії стверджують у разі принаймні однократного 
виділення цих грибів із крові пацієнтів. Кандидемія часто пов’язана з дисеміно- 
ваними захворюваннями [Gudlaugsson et al., 2003; Morgan et al., 2005b].

Системний (дисемінований) кандидоз є руйнівною хворобою, що супрово
джується високою смертністю (до 50%), навіть за терапії протигрибними пре
паратами [Pedroth et al., 2007; Pfaller, Diekema, 2007, 2010]. Основними факто
рами ризику розвитку системного кандидозу є нейтропенія та пошкодження 
слизової оболонки шлунково-кишкового тракту [Koh et al., 2008; Zhu, Filler,
2010]. До інших чинників, які сприяють розвитку цього патологічного стану, 
належать: застосування центральних венозних катетерів, які забезпечують 
прямий доступ гриба в кров, застосування антибіотиків широкого спектра дії, 
які сприяють росту грибів, пригнічуючи ріст бактерій-антагоністів, поранення 
та опіки, а також хірургічне втручання в органи травного тракту, яке руйнує 
слизові бар’єри [Koh et al., 2008; Spellberg et al., 2012].

Представники роду Candida нині є в числі найчастіших причин внутріш- 
ньолікарняних системних інфекцій, які часто закінчуються летально [Peres- 
Bota et al., 2004; Hidron et al., 2008; Ahmad, Khan, 2012]. Більшість зумовлених 
Candida spp. інвазивних інфекцій спричиняють чотири види цих грибів, а саме: 
С. albicans, С. glabrata , С. parapsilosis і С. tropicalis [WisplinghofFet al., 2004]. 
Хоча роль інших представників Candida spp. загалом незначна, невеликі спала
хи інфекції, спричиненої деякими іншими видами також іноді відзначають се
ред певних груп пацієнтів [WisplinghofF et al., 2004; Khan et al., 2007]. Однак 
у зв’язку зі збільшенням кількості хворих з імунодефіцитом або таких, що про
ходять тимчасову чи довготривалу імуносупресію, перелік видів опортуніс
тичних грибів, які можуть спричиняти захворювання, зростає [Rinaldi, 1993]. 
Загалом, розвиток інфекційного ураження можуть спричиняти принаймні 17 
видів Candida. тобто понад 10% усіх відомих видів [Rinaldi, 1993; Jarvis, 1995].

Найрозповсюдженішим патогенним представником роду Candida є С. albi
cans -  компонент мікобіоти людини, який зазвичай міститься на шкірі та сли
зових оболонках. Наприклад, С. albicans (і меншою мірою -  інші види Candidal 
наявні в порожнині рота у майже 75% людей [Ruhnke, 20и2]. Крім того, цей 
Дріжджоподібний гриб функціонує як мінорний, а іноді -  як основний член мі
кробно! біоти шлунково-кишкового тракту [Winner, Hurley, 1964; Rogers, Balish, 

*80; Губергриц и др., 2005]. Відомо, що С. albicans може вражати майже кожен 
°рган в організмі та зумовлює широкий спектр клінічних проявів Це найбільш 
поширений вид дріжджів, які можна виявити в крові. Але впродовж останніх

ків також почастішали інфекції крові, зумовлені іншими видами Candida
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[Pfaller, Diekema, 2007; Horn et al., 2009]. Зокрема, в дослідженнях, проведених 
у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, показано, що в ізолятах крові розподіл ін
ших (кпім С . albicans) видів Candida, здебільшого, був таким: С. parapsilosis ~ 
16%, С. tropicalis -  14%, С  glabrata -  10% [Pfaller, Diekema, 2007].

Хоча інвазивний кандидоз найчастіше трапляється в осіб зі значно ослабле
ним імунітетом [Jarvis, 1995; Hughes et al., 2002], клінічні дані за останні два 
десятиліття чітко показують, що це захворювання може розвиватися й у паці
єнтів, імунна система яких не є в загрозливому стані [Abi-Said et al., 1997; Eggi
mann et al., 2003].

Розрізняють ще й неінвазивний кандидоз, який реалізується без трансфор
мації гриба в міцеліальну форму і супроводжується швидким розмноженням 
його клітин у просвіті кишечника [Шевяков, 2005; Палій та ін., 2007]. Патоге
нез неінвазивного кандидозу пов’язаний із порушенням нормальної мікробіо
ти кишечника (дисбіоз) та розвитком змішаної інфекції, а також резорбцією  
продуктів аномальної ферментації поживних речовин і метаболітів гриба. Про
те за такого виду ураження інтоксикаційний синдром не розвивається [Губер- 
гриц и др., 2005].

Анаеробні гриби-симбіонти жуйних тварин. Деякі гриби пов’язані муту- 
алістичними зв’язками з організмом тварини-хазяїна. Такими, зокрема, є гри
би-симбіонти, що живуть у деяких відділах шлунково-кишкового тракту траво
їдних тварин (насамперед у рубці жуйних) [Orpin, 1975; Hobson, Stewart, 1997; 
Kamra, 2005; Сологуб та ін., 2004, 2008; Lwin et al., 2011]. Це облігатні анаеро
би, вперше описані 1975 року [Orpin, 1975]. Показано, що молекули ДНК у цих 
грибів характеризуються незвично високим сумарним вмістом аденіну і тиміну 
(від 72 до 87 моль%) [Ljungdahl, 2008].

Анаеробні гриби функціонують у тісному контакті з бактеріями та іншими 
мікроорганізмами рубця жуйних тварин і відіграють активну роль у руйнуван
ні рослинних харчових волокон [Bauchop, 1979, 1980; Williams, Orpin, 1987; 
Янович, Сологуб, 2000; Paul et al., 2003; Сологуб та ін., 2004]. Частка цих гри
бів у рубці становить лише 5-10% від загального вмісту мікроорганізмів, проте 
незважаючи на малу чисельність, гриби займають важливу нішу в цьому відді
лі травного тракту, гідролізуючи етерні зв’язки між лігніном і геміцелюлозами 
або целюлозою [Cronje, Boomker, 2000; DijKstra et al., 2005; Янович, Сологуб, 
2000; Сологуб та ін., 2004].

Загалом, на сьогодні описано 17 видів анаеробних грибів, які належать до 
п’яти різних родів. Наявність таких грибів установлена принаймні у 50 видів 
травоїдних тварин, у яких вони живуть у різних відділах травного тракту (ру
бець, товстий кишечник) [Ljungdahl, 2008]. Більшість із них належить до 
Neocallimastigomycota, а деякі (Sphaeromonas communis) -  до відділу Chytridio
mycota [Kamra, 2005]. Зокрема, з рубця великої рогатої худоби виділені такі 
представники Neocallimastigomycota, як: Neocallimastix frontalis, N. hurlevensis, 
Orpinomyces bovis, Anaeromyces mucronatus, A. elegans; з рубця вівці -  Neocalli
mastix patrkiarum', з товстого кишечника коня виділені гриби Caecomvces equi,
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з травного тракту коня * слона -  гриби Piromyces communis P. mae, P. dumbonica 
[Kamra. 2005]. Унаслідок наявності широкого спектра ферментів ці гриби 
сприяють організмові хазяїна у перетравленні спожитого рослинного корму. 
Встановлено, що вони здатні розщеплювати лігноцелюлозу і синтезують комп
лекс ензимів, необхідних іля ефективного гідролізу целюлози та геміцелюлоз 
[Williams, Orpin. 1987; Paul et al., 2003 Ljungdahl. 2008]. Водночас на функціо
нальну роль цих грибів-симбіонтів вказують результати, згідно з якими вида
лення грибів із рубця призводить до значного зменшення рівня деградації во
локнистих кормів.

Хоча деякі ферменти гриби видаляють у середовише. більшість із них по
в'язані в целюлосомальні та поліцелюлосомальні комплекси на поверхні гриб
них клітин. Такі комплекси, притаманні анаеробним грибам, мають багато 
спільних властивостей із целюлосомами анаеробних целюлолітичних бакте
рій. Анаеробні гриби не містять мітохондрій замість цього в них є гідрогено- 
соми. за допомогою яких відбувається утворення молекул Гідрогену і CO. 
з піруват* та малату в процесі ферментації вуглеводів. Виділення Гідрогену 
з клітин цих грибів залежить від парціального тиску молеку л Оксигену в сере
довищі [Yarlett et al.. 1987].

Зідомо, що анаеробні гриби рубця функціональне пов'язані з метаногенни- 
ми бактеріякш, які асоціюють з гіфами грибів та переСупають із ними в певному 
симбіотичному зв’язку [Bauchop. Mountfort. 1981]. Метаногени використовулоть 
значну частішу Гідрогену, утвореного піл час метаболізм} грибів (а також інших 
бактерій і найпростіших/ для відшжлення СО до метану' [Teunissen et al.. 1992: 
Joblin. Naulor. 1994: Сологу б та ін.. 2008].

V дослідженнях in vitro показано, що спільне культивування бактерій-ме- 
таногенів :з грибами призводить до зменшення утворення за участю гриоів від
новлених продуктів (етанол, су кцинат. лактат) і до збільшення (на 5-28% ) ін
тенсивності розшеп іення клітинних стінок рослин [McAllister et al.. 1996]. 
Сп льне культивування з метаногенами зменшує інгібіторний вплив іонофорів 
на ріст рубцевих грибів [Stewart. Richardson. 1989]. Показано, що за умов куль
ти ву вання з метаногеном M ethanobrevibacter smithii у  клітинах грибів значно 
знижується активність лактатдегідрогенази, алкогольдегідрогенази. фумарат- 
редуктази. Разом із тим. швидкість використання глюкози та збільшення маси 
грибів значно вищі під час спільного вирощу вання, ніж під час росту- цих мі
кроорганізмів окремо [Rees et al.. 1995].

Гриби метаболічно взаємодіють і з іншими групами мікроорганізмів ру бця. 
Наявні дані про те, шо під час вирощування грибів Neocallimastics sp. з ацето- 
генними бактеріями Acetitomaculum ruminis, які використовують водень, про
дукція ацетату зростає, а нагромадження лактату-, форміату, етанолу. Н. і сук- 
Цинату зменшується. Інтенсивність росту грибів за таких умов підвищується 
[Rees etal., 1995]

Аналізуючи взаємовідносини грибів травного тракту рослиноїдних тварин, 
потрібно зазначити, що переважна більшість тварин позбавлена ферментів.
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л о т )  Цс і ііч V» і ми  і хребемшх, і 6c о ,роботи*  і марин ( зокрема. аи/цляюп. 
с кол о і німу і руну і рибне нм жиму і її у (Ситках ч і с м її с. юмог и х ) I Mmra, I icluwafdi 
І000; НсПсІг Whiit.  1012 От?» 11 White tOI2) Вважають, пш м а й ж е  во фпофа* 
їм, но v ум, ініливнь собой) симбіотичні комплекси, які складним be я і і марини 
хазяїна і рі т о м а т  і них мнфпорі АНпмін (Млкісри, іриби, найпростіші) Ролі. 
сі|мбіпіімм не ню ш ім  и лише чи ронпенлепня рослинних полісахаридів вони 
можу її. також у т л і  іуилги к і ітс ін  п р о д у к т  обміну нігроісилміеиих еГкмгук ха 
інша ї ї сшмсзуи.іш деякі необхідні їли \л ія їн а  речовини, відсутні у  рослинній 
і жі . акрі м т і  о, неп і ралі іума і и ни псу юкснмін [Dowd, 1989; Shcn, Dowd, 1991
( i i h s o n ,  11ил и*г ,  2 0 10 1

Г».2. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ГРИБІВ

Впродовж і нсячоді 11, гриби німують ик харчовий і а лікувальний ресурси 
для людства Лікарські гриби маюіі .  д а в н ю  м горію використання її традицій 
ній с іародлншй медичній практиці,  а и сучасних  д о с л і д ж е н н я х  гидіверджено  
нілчну час міну древнього «нанки н цій галузі  Іі останні  десятиліття постала 
міждисциплінарна ідлузь науки, шо ииича( лікарські і р и б и ,  та засвідчено по- 
і*> ж 111 и унікальні властивості сполук,  виділених и  різних видів грибів,  зокре
ма. макромщсі  in |< hang, 1999;  Wasscr, Weis,  1999; R c s h c l m k o v  cl al., 2001;  
С hang. Hu wel l .  2003;  I uuJcquisl cl al 2005;  ( hang, Wasscr,  2 0 12 1.

Сучасна клінічна практика и східних країнах (Японія. Китай, Корея та ін ) 
істотно иоюіа іаі м.ся на ефективність отриманих із грибів препаратів jMizuno, 
|999; Wasscr, Weis, 1999; Van Gnensvea, 2009; Wasscr, 2010а|. ( га рода в ні східні  
традиції підкреслюю і ь важливість кількох видів і рибні, таких як рейші (0 'ипо- 
dk’im a  Jucidum) іа іпіпакс (Lcn linus cdodes)* І риби гакож відіграють важливу 
роль у народній медицині крані Східної Європи |M olilons, І994 |. 11 ай важливі
ші види в цих країнах визначені як: березовий гриб, або грутовнк скошений 
(jnonniH.s ohliquus), модринова і убкл (трудовик модриновий, або лікарський, 
{‘OmitapsLs o ffn in a h s ), грутовнк березовий ( /* ip toporns b c ln iin u s ), трутовик 
справжній {I'nmcs /omcniarbu.i) та 111. ІІЧкІег, 2О05|. Ці види використовують 
у лікуванні шлунково-кишкових розладів, бронхіальної астми, туберкульозу, 
рі т и х  форм раку і і.д.

Наприклад, екиракі її наростів трутовика скошеного (humntus ahliqmts), 
відомих під назвою “чага давній засіб народного лікування шлунково-киш
кових, пухлинних мі інших хвороб у Росії, Польщі і а країнах Баптії. У народ
ній медицині крапі С хідної Європи чагу використовують ще з X V I  або X V II  ст 
[Moliloris, 1994). У практ ичну медицину чага введена в 1955 р. П репарат і ри
ба застосовують у лікуванні виразкової хвороби, гастриту, ракових пухлин 
шлунка, легенів та інших внутрішніх органів (у міх випадках, коли променева 
терапій і хірурЦмие втручання виключені), і йісртензії, діабету [I iiulequist ct al., 
2005, Chen cl al., 20101. Часто використовую! ь густ пн оке трак і чаги бефунгін.
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а також настій (linctura Fungi betulini), як активний біогенний стимулятор, 
загальнозміцнювальний засіб та препарат для лікування ран і опіків. Нині відо
мо, що чага містить поліфенольні сполуки, стероїди, тритерпеноїди, зокрема 
інотодіол, агарицинову кислоту, пігменти, смоли, алкалоїди [Rzymowska. 1998; 
Kukuiyanskaya et al., 2002; Song et al., 2008]. Останнім часом встановлено біо
логічну активність багатьох із цих сполук, у тому числі гіпоглікемічний [Kirn 
et al., 2006] та гепатопротекторний [Wasser, Weis, 1999] ефекти. Екстракти полі
фенольних речовин чаги проявляють сильну антиоксидантну активність і мо
жуть захищати клітини від оксидативного стресу [Cui et al., 2005]. Один із три
терпеноїдів -  інотодіол -  пригнічує проліферацію лейкемічних клігин. індукую
чи апоптоз [Nomura et al., 2008]. Полісахариди клітин цього гриба також прояв
ляють різні види біологічної активності, в тому числі протипухлинний [Park 
et al., 2005; Kim et al., 2006; Chen et al., 2010], антиоксидантний, гіпоглікемічний 
та імуностимулювальний ефекти [Kim et al., 2005; Fu et al., 2010].

Привертає увагу гриб герицій коралоподібний (Hericium coralloides) який 
в Україні та деяких інших країнах належить до видів, що охороняються [Бренд- 
лі, Довганич, 2003; Исаев, 2009; Придюк, Гелюта, 2009]. Серед вуглеводних 
компонентів клітин цього гриба виявлено D -ксилозид герикал, який проявляє 
широкий спектр бактерицидної та протигрибкової активності, має цитотоксич
ні й гемолітичні властивості [Anke et al., 2002]. З екстракту Н. coralloides виді
лено й іншу біологічно активну сполуку -  еринацин Е [Saito et al., 1998; Wata- 
nabe, Nakada, 2008]. Еринацин E -  високоселективний агоніст опіатних к-ре- 
цепторів, а, крім того, це потужний стимулятор синтезу фактора росту нейро
нів [Kawagishi et al., 1996]. Властивості цього продукту метаболізму И. coral
loides мають терапевтичне значення, оскільки стимулятори синтезу фактора 
росту нейронів нині вивчають як потенційні засоби для лікування дегенератив
них розладів нервової системи (хвороба Альцгеймера) та периферичної реге
нерації нервових клітин [Yamada et al., 1997].

Існує також довга історія традиційного використання грибів, як цілющих 
засобів, у Центральній Америці, Африці (зокрема, у народу йоруба, що про
живає на південному заході Нігерії та південному сході Беніну, у жителів А л
жиру та Єгипту). Специфічна роль була відведена мухомору червоному {Ama
nita muscaria) в сибірському і тибетському шаманізмі, буддизмі та в кельт
ських міфах [Wasson. 1968; Wasser, Weis, 1999; Van Griensven, 2009; Wasser, 
2007, 2010a].

Нині гриби оцінюють за їхньою поживною цінністю, смаковими якостями 
та прийнятністю для організму людини, а також за фармакологічними власти
востями. Гриби є продуцентами біологічно активних речовин, антибіотиків, 
ферментів, великої кількості вітамінів тощо. Вони становлять величезне і ще 
не використане джерело нових ефективних продуктів фармацевтичної галузі.

До встановлених останнім часом лікувальні ефектів грибів належать проти
пухлинний, імуномодулюючий, антиоксидантний, антибактеріальний, противі
русний, протипаразитарний, антифунгальний, детоксикаційний, гепатопротек-

321



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

торний, антидіабетичний та антигіперхолестеринемічний ефекти, а також вплив 
на серцево-судинну систему [Gao et al., 2002, 2003, 2004; Didukh et al., 2003; 
Rowan et al., 2003; Sullivan et al., 2006; Zhang et al., 2007; Dai et al., 2009; Ichi- 
nohe et al., 2010; Wasser, 2010a].

Найголовніше для сучасної медицини те, що лікувальні гриби є необмеже
ним джерелом полісахаридів і полісахарид-білкових комплексів із протипух
линними та імуностимулювальними властивостями. Багато, якщо не всі, бази- 
діомікотові гриби містять біологічно активні полісахариди в плодових тілах, 
культивованому міцелії та можуть виділяти їх у культуральну рідину [Wasser, 
2002, 2010а; Smith et al., 2003].

Показано, що полісахариди грибів запобігають онкогенезу, проявляють пря
му протипухлинну активність щодо різних синергетичних пухлин і запобігають 
метастазуванню пухлин. Вони особливо ефективні в разі використання у поєд
нанні з хіміотерапією. Протипухлинна дія полісахаридів вимагає інтактного 
Т-клітинного компонента, їхня активність опосередковується через тимус-за- 
лежні імунні механізми. Вони активують цитотоксичну активність макрофагів, 
моноцитів, нейтрофілів, природних клітин-кілерів, дендритних клітин і хімічних 
месенджерів (цитокіни, такі як інтерлейкіни, інтерферони, колонієстимулюваль- 
ні фактори), які зумовлюють комплементарну та гострофазну відповіді. Крім 
того, полісахариди грибів здатні індукувати експресію генів різних імуномоду- 
люючих цитокінів і рецепторів цитокінів [Chihara et al., 1970; Wasser, 2002,2010a; 
Smith et al., 2003; Gao et al., 2003,2004; Sullivan et al., 2006; Radic et al., 2010].

Полісахариди з інших, менш відомих, але перспективних для медицини ви
дів грибів також дають позитивні результати в лікуванні раку in vitro та в при
родних умовах. Ці види включають Agaricus brasiliensis, Phellinus linteus, Grifola 
frondosa, Hypsizygus marmoreus, Flammulina velutipes та інші. Новий клас проти
пухлинних препаратів лікарських грибів названий модифікаторами біологічної 
відповіді (biological response modifiers, BRMs). Застосування BRMs став новим 
підходом до лікування раку разом із хірургією, хіміотерапією та променевою 
терапією [Mizuno, 1999; Wasser, 2002, Gao et al., 2002; Zhang et al., 2007].

Імуноактивні препарати, виділені із понад 30 видів грибів, продемонстру
вали протипухлинну активність у дослідженнях на тваринах. Однак лише деякі 
з них перевірені на протипухлинну активність у людини. Зокрема, протестова- 
ними сполуками є p-D-глюкани або P-D-глюкани, зв’язані з білками, причому 
останні проявляють більшу імуномодуляторну активність, ніж вільні глюкани. 
У багатьох клінічних дослідженнях доведено інгібувальні ефекти щодо ракових 
клітин таких грибів, як Lentinus edodes [Chihara et al., 1970; Hobbs, 2000; Wasser, 
2010b], Grifola frondosa [Zhuang, Wasser, 2004; Boh, Berivic, 2007], Sehizophyl- 
lum commune [Hobbs, 2005], Ganoderma luc;dum [Yuen, Gohel, 2005; Zhou et al., 
2005; Mahajna et al., 2009; Wasser, 2010c], Trametes versicolor [Hobbs, 2004], Ino- 
notus ohliquus [Mizuno et al., 1999; Park et al., 2005], Phellinus linteus [Kim et al.. 
2007], Flammulina velutipes [Maruyama, Ikekawa, 2007], Cordy'ceps sinensis [Hol
liday, Cleaver, 2008] і т.д. Імуноактивні препарати грибів діють головним чином
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шляхом підвищення активності шумної енсгеми хаіяїна. Цей пронес включая 
в себе активацію дсн др іп хи х клітин, NK -клітин, Т-лімфошпів, макрофагів та 
продукцію цнтокініл. Д еям  продукти із лікарських грибів, переважно полісаха
риди і особливо (С ток ам и , розроблені для клінічних і комерційних шлеи: КреС- 
1111 (PSK.) і полісахариди -1 ієн і н днин комплекс із іриба Irametes versicolor, ио- 
иеа\арпдо-пеп гпднпн комплекс із гриба ( onolus versicolor; лентінан, виділе

ний п  гриба Lentinus ed o d es; шпзопілан (Soiulilan, Sizofiran, або SI4I) із гриба 
Sehiiophvl/um  commune., бефунгін н  гриба !nonotus obliguus; D-фракція із гриба 
Grifola fmncfosii: полісахаридна фракція із гриба Ganoderma lucidum  і багато 
інших IMsiefa, et al., 2002, 2006; Wasser, 2011; Brown, Reetz, 2012].

Інші споду к и і рибів, що зумовлюють зацікавлення з точки зору лікувальних 
ефектів, це вторинні метаболіти, такі як лектмни, лактони, терпеноїди, алкалої
ди. антибіотики і метал хел агу вальні чинники, які також важливі для імунної 
функції організму. Лікарські гриби також містять низку ферментів, таких як ла- 
каза, супероксидднемутаза, глюкозооксидаза та пероксидаза. Показано, що ен- 
зимна тераіня відіграє важливу роль у лікуванні раку запобіганням оксидативно- 
го стресу та інгібуванням росту клітин [Wasser, Weis, 1999; Zaidman et al., 2005].

Експериментально підтверджено, що гриби виробляють величезну кіль
кість біологічно активних речовин, які не тільки стимулюють імунну систему, 
але й модулюють специфічні клітинні реакції, втручаючись, зокрема, в шляхи 
передачі регуляторних сигналів. Наприклад, фенетиловии етер кавової кисло
ти (catYeic acid phenethyl ester, CAPE), який специфічно інгібує зв’язування NF- 
kB з ДНК [Natarajan et al., 1996] і дає обнадійливі результати в дослідженнях із 
клітинною лінією  M CF-7 раку молочної залози людини, спричиняючи апоптоз 
[Watabe et al., 2004], продукують гриби Agaricus bisporus, M arasmius oreades , 
Lentinus edodes  і Phellinus linteus [Mattila et al., 2001; Nakamura et al., 2003; Was
ser, 2011]. Крім того, є повідомлення про те, що метаноловии екстракт Fomes 
fom entarius  пригнічує експресію  iNOS і СОХ внаслідок пригнічення зв’язування 
NF-kB з ДН К [Park et al., 2004]. Показано, що панепоксидон (сполука, виділена 
з Panus spp., а також виявлена в клітинах гриба Lentinus crinitus) так само втру
чається в N F -kB -опосередковані сигнали шляхом інгібування фосфорилюван- 
ня ІкВа (один з клітинних білків, які функціонують для інгібування транскрип
ційного фактора N F-kB), а отже, секвестує NF-kB в неактивній формі [Erkel 
et al., 1996]. Багато видів грибів виробляють й інші метаболіти, здатні модулю
вати різні внутрішньоклітинні шляхи, відіграючи важливу роль у лікуванні ра
кових захворювань [Zaidman et al., 2008; Yassin et al., 2008; Petrova et al., 2008, 
2009; Rouhana-Toubi et al., 2009; Dotan et al., 2010; Mahajna et al., 2010; Ruimi 
et al., 2010a, b].

Лікарські гриби цінні не лише завдяки ефективності виготовлених із них 
ліків, а й у зв’язку з тим, що вони є джерелом нового класу продуктів, відомих 
під різними назвами: харчові добавки, функціональні харчові продукти, нутри- 
невтики, мікофармацевтики та продукти, які проявляють сприятливу для здоро-
. У • .
в я дію за умов повсякденного використання як компоненти здорового раціону
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[Chang. B isw ell' 2003; Chang, 2006; Wasser, Akavia, 2008]. Значне зацікавлення 
викликають так звані грибні нутрицевтики. Вони являють собою  очищений 
або частково очищений екстракт сухої біомаси міцелію  або плодового тіла гри
ба, який споживають \  формі капсул або таблеток як харчову добавку. Регуляр
ний прийом таких добавок може підсилювати імунну відповідь організму лю
дини, тим самим збільшуючи стійкість до хвороб, і в деяких випадках спричи
няти регресію захворювання. Таким чином, діючи як підсилювачі імунної сис
теми, препарати лікарських грибів можуть впливати на проходження власних 
біологічних реакцій-відповідей організму [Wasser, 2011].

Потрібно зазначити, що виробництво харчових добавок, отриманих із 
грибів, швидко росте і нині оціню ється в понад 15 млрд доларів СШ А (що 
становить 10°о від загального ринку біологічно активних добавок). Щороку 
отримують нові експериментальні дані про позитивні ефекти харчових доба
вок із лікарських грибів [Chang, 1999; Wasser, A kavia, 2008]. Наприклад, нині 
на ринку є новий продукт для зменш ення проявів дем ен ц ії (особливо в разі 
хвороби Альцгеймера) заснований на запатентованому стандартизованому  
екстракті, який містить гериценонн й амілобан (обидва з грибів Н егісіит  егі- 
naceus) Wasser, 2011].

5.2.1. Гриби-продуценти антибіотиків.
Загальна характеристика дії антибіотиків

За визначенням, антибіотики -  це специфічні продукти життєдіяльності мі
кроорганізмів. які проявляють високу фізіологічну активність щ одо інших мі
кроорганізмів, затримуючи їхній ріст або повністю пригнічуючи розвиток 
[Waksman, 1947]. Специфічність антибіотиків полягає в тому, що вони синтезу
ються в клітинах організмів окремих видів і діють вибірково, пригнічуючи ріст 
або вбиваючи мікроорганізми певних систематичних чи морфологічних груп 
[Davey, 2000]. Характерну дію  виявляють за наявності в дуж е низьких концен
траціях. Термін антибіотики запровадив американський вчений, виходець із 
України, Зельман Ваксман СІ 888-1973), який у 1°43 р разом зі співробітниками 
відкрив стрептоміцин, ефективний проти збудника губеркульозч та багатьох ін
ших бактерій. За це відкриття вчений 1952 р. нагороджений По ба пвеькою пре
мією в галузі фізіології та медицини [Daniel, 2005; Zetterstrom, 2 0 0 ‘S ].

Загалом до групи антибіотиків входягь різноманітні за походженням, хіміч
ною будовою та характером дії речовини. Хоча основними продуцентами анти
біотиків є гриби та актинобактерії, протимікробні речовини синтезують і інші 
організми, у тому числі, рослини і тварини [Appleton, Tansey. 1975; Xnmachalam. 
1980; Smirnov et al., 199o; Clardy et al., 2006; Aerts et al., 2008; Li et al.. 2009; Qo- 
nadio et al., 2010; Barbosa Pelegrini et al., 2011]. За структурою це можуть бути 
похідні фенолів і хінонів, глікозиди, стероли,»зопреноідн, гетероциклічні сполу
ки, пептиди й поліпептиди [Dewick, 2001; Nagaraj et al., 2001; Reddy et al., 2004;
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Hughes, Femcal, 2010]. Антибіотики впливають на мікроорганізми, пригнічуючи 
їхній ріст і процес розмноження (бактеріостатична дія), зумовлюючи їхню за
гибель (бактерицидна д ія ) або лізис клітин (літична дія). Усі ці ефекти пов’язані 
з порушенням окремих ланок метаболізму або структури мікробних клітин. За
лежно від механізму дії антибіотики поділяють на кілька груп [Berdy, 1974; 
Thrum, 1977; Dewick, 2001; Paknikar, Narayana, 2012]. Зокрема, ці речовини інгі
бують активність ферментів, які беруть участь у синтезі компонентів клітинної 
стінки бактерій (наприклад, пеніцилін, цефалоспорин), пошкоджують структуру 
плазматичної мембрани, порушують процеси синтезу ДНК або РНК, пригнічу
ють синтез білків, енергетичні й інші метаболічні процеси [Green, 2002; Kohansk 
et al., 2007; Wright, 2007; Calvo, Martinez-Martinez, 2009; Liu, Imlay, 2013].

Хоча антибіотиками вважають токсини, які проявляють отруйну дію  
щодо бактерій та інших мікроорганізмів, деякі з цих речовин шкідливо впли
вають на організм або окремі типи клітин тварин і людини. Наприклад, ци
клоспорин та деякі інші антибіотики специфічно впливають на клітини імун
ної системи [Wang et al., 2004; Golling et al., 2009; Rubbenstroth et al., 2010].

Нині антибіотики -  це один із найчисленніших класів лікарських препара
тів, найчастіше їх застосовують у медицині для лікування інфекційних захворю
вань. Найширше увійшли у практику антибіотики, добуті з актинобактерій, -  
стрептоміцин, левоміцетин, біоміцин, тераміцин, тетрациклін, ауреоміцин, нео- 
міцин та ін. [Watve et al., 2001; Clardy et al., 2006; Chater et al., 2010]. Ці антибіо
тики використовують у лікуванні дизентерії, стрептококових і стафілококових 
септичних захворювань, пневмоній та низки інших інфекційних хвороб. Широко 
відомі антибіотики грибів-мікроміцетів: пеніциліни, цефалоспорини, ґрізео- 
фульвін та ін. [Van Den Berg et al., 2010]. Антибіотики рослин, у тому числі фі
тонциди, нині активно досліджують [Smirnov et al., 1996; Li et al., 2009]. Видо
буто антибіотики і з лишайників; із них вживають як зовнішній засіб уснінову 
кислоту [Halama, Van Haluwin, 2004].

Значний вклад у вивчення антибіотиків зробили українські вчені. Вони ви
ділили низку антибіотичних речовин -  препарат мікроцид (М. М. Підоплічко, 
В И. Білай, М.Ф. Гулий, 1947), рослинні антибіотики: іманін (В. Г. Дроботько 
зі співробітниками, 1949), аренарин -  антибіотик із рослин безсмертника -  та ін. 
Мікроцид виявився ефективним засобом лікування інфікованих ран і різних 
гнійних процесів.

Окрім природних, існує багато синтетичних (штучно синтезованих) і напів
синтетичних антибіотиків (ті, у яких ядро молекули отримують шляхом біосин
тезу, а добудову здійснюють хімічним способом). Загальна кількість цих речо
вин становить майже 20 000, хоча в медичній практиці використовують лише 
160 [Халдин. 2005; Bartoszewska et al., 2011]. Низку речовин, спершу ідентифі
кованих у клітинах грибів як антибіотики, нині застосовують як імуносупрееан- 
ти, а також за умов трансплантації органів (циклоспорин, мікофенолова кислота 
й ін.). Антибіотики використовують також у сільському господарстві, харчовій 
і мікробіологічній галузях промисловості, у біохімічних дослідженнях.
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5.2.2. Основні вили антибіотиків, які синтезують гриби

Гриби належать ло найважливіших продуцентів антибіотиків і синтезують 
ці речовини у процесі вторинного метаболізму. Синтез антибіотиків -  це одна 
із форм вияву антагонізму грибів щодо інших видів організмів. Утворення ан
тибіотиків має еволюційно-пристосувальний характер і тісно пов’язане зі за
гальними процесами метаболізму в клітинах грибів.

Загалом, із грибів різних систематичних груп виділено понад 250 антибіоти
ків. Проте лише небагато з них мають практичне застосування і детально дослі
джені. Найбільше клінічне значення мають Р-лактамні антибіотики (такі як пе
ніциліни та цефалоспорини), які становлять понад 40% на загальному ринку 
антибіотиків [Barber et al., 2004; Kresse et al., 2007; Van Den Berg et al.. 2010].

За впливом на різні види мікроорганізмів розрізняють антибіотики широ
кого і вузького спектру дії. Антибіотики широкого спектру дії впливають на 
грампозитивні і грамнегативні види бактерій, міцеліальні гриби, дріжджі, ак
тинобактерії, на збудників захворювань людини, тварин і рослин, а також на 
віруси та клітини злоякісних пухлин. Антибіотики вузького спектра дії згубно 
впливають лише на певні види або групи мікроорганізмів.

Значна кількість грибів, здатних до синтезу антибіотиків, функціонує у грун
ті. Активними продуцентами є різні види найрозповсюдженіших ґрунтових 
грибів, які належать до родів Penicillium, Aspergillus, Trichoderma.

Здатність синтезувати антибіотики мають також багато сапротрофних і дере- 
воруйнівних грибів -  представників відділу Basidiomycota. Наприклад, із плодо
вого тіла гриба Agrocybe cylindracea виділений антибіотик із пептидною струк
турою агроцибін молекулярною масою 9 kDa, який проявляє протигрибну дію 
[Ngai et al., 2005], гриб Agaricus campestris (= Psalliota campestris) продукує кем- 
пестрин [Bose, 1955], гриб Pycnoporus sanguineus (= Polvstictus sanguineus) -  no- 
ліпорин [Bose, 1945], деякі представники роду Lactarius (L. deliciosus, L. deter- 
rimus, L. sanguijiuus) синтезують лактаріовіолін [Anke et al., 198Q]. Зазначені спо
луки характеризуються бактерицидною активністю.

Пеніциліни та цефалоспорини. Пеніциліни -  це група подібних за хіміч
ною структурою природних і напівсинтетичних антибіотиків. Ядро молекули 
пеніцилінів -  6-амінопеніциланова кислота (6-АПК) -  гетероциклічна сполука, 
що складається з 4-членного [З-лактамного (А) і 5-членного тіазолідинового (В) 
кілець. Відрізняються пеніциліни за структурою радикала (R) у бічному лан
цюзі (рис. 5.2). У лікарській пракгиці застосовують бензилпеніцилін (R =
с н 2- с6н 5).

Природні пеніциліни синтезуються у клітинах багатьох видів грибів роду 
Penicillium і деяких інших мікроміцетів із відділу Ascomycota. Промисловий 
продуцент пеніциліну -  гриб РепісіШит chrysogenum (колишня назва -  Pttnic.il- 
lium notatum) [Van Den Berg et al., 2010]. Здатність цього гриба до синтезу пені
циліну встановив А. Флемінг 1928 р. Група дослідників, у тому числі Г. Флорі
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(Н. Florey) та Е. Чейн (Е. Chain) виділили й очистили пеніцилін у 1940 p., 
а в медичну практику цей антибіотик ввели в 1942 р. для лікування бактері
альних інфекцій [Demain, Elander, 1999].

Ензими біосинтезу пеніциліну на сьогодні широко охарактеризовані і біль
шість генів, які кодують їхню структуру, формують кластер у геномі грибної клі
тини. Процес біосинтезу пеніциліну компартменталізований: початкові стадії 
каталізують цитозольні ензими, а завершальні -  ензими, які локалізовані в перок- 
сисомах [Meijer et al., 2010; Van Den Berg et al., 2010; Bartoszewska et al., 2011].

Іншою важливою віхою, яка відкрила нову еру хіміотерапії було виявлення 
та виділення 6-амінопеніциланової кислоти в 1950-х роках [Batchelor et al., 
1959; Demain, Elander, 1999]. Цей попередник пеніциліну є основою для синте
зу напівсинтетичних пеніцилінів [Garcia-Estrada, Martin, 2011].

Пеніциліни проявляють: а) високу активність щодо стафілококів, стрепто
коків, пневмококів, гонококів, менінгококів, збудників газової гангрени, прав
ця, ботулізму, сибірської виразки, дифтерії, сифілісу, деяких хвороботворних 
грибів; б) низьку активність або її брак щодо бактерій кишково-тифозної гру
пи, збудників бруцельозу, чуми, туберкульозу, рикетсій, вірусів, найпростіших 
і майже всіх інших грибів.

Антимікробна активність пеніцилінів зумовлюється пригніченням процесів 
утворення клітинної стінки мікроорганізмів. На клітини, що не ростуть, а пере
бувають у спокої, пеніциліни не впливають. Деякі бактерії (наприклад, стафі
лококи) утворюють фермент пеніциліназу, яка інактивує пеніциліни, розще
плюючи р-лактамне кільце [Pantosti et al., 2007].

Цефалоспорини -  це група природних р-лактамних антибіотиків, які син
тезуються у клітинах грибів роду Cephalosporium, і напівсинтетичних похід
них цих сполук [Nagano et al., 1987; Harrison, Bratcher, 2008; Lim et al., 2011; 
Hernandez et al., 2012]. Основу структури цефалоспоринів становить 7-аміно- 
цефалоспоранова кислота (7-АЦК) (рис. 5.3).
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Рис. 5.2. Загальна формула пеніцилінів
Н
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Рис. 5.3. Структура 7-аміноцефалоспоранової кислоти
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Перший антибіотик групи цефалоспоринів (цефалоспорин С) виділений із 
гриба Cephalosporium acremonium  [Garcia-Estrada, Martin, 2011]. Згодом ство
рено велику кількість напівсинтетичних цефалоспоринових антибіотиків.

Природні цефалоспорини мають високу протистафілококову активність, 
діючи й на штами, що синтезують пеніциліназу. Механізм бактерицидної дії 
цефалоспоринів пов’язаний із пошкодженням клітинної стінки мікроорганіз
мів та специфічним інгібуванням ферментів клітинних мембран. Механізми дії 
цефалоспоринів подібні до механізмів д ії пеніцилінів. Патогени, чутливі до пе
ніцилінів, зазвичай сприйнятливі до цефалоспоринів [Harrison, Bratcher, 2008].

Ґрізеофульвін. Хлоровмісний антибіотик грізеофульвін вперше виділили 
1939 р. із міцелію гриба Penicillium griseofulvum  [Oxford et al., 1939]. Згодом 
показано, що його синтезують і деякі інші гриби, а саме: різні представники 
роду Penicillium , Aspergillus versicolor, деякі види Nigrospora  spp. та ін. [De 
Carli, Larizza, 1988; Saykhedkar, Singhal, 2004; Wang et al., 2004; Petit et al., 2004; 
Rezanka, Spizek, 2005]. За хімічною структурою це 7-хлор-2',4,6-триметокси- 
6'-метил-2'-грізен-3,4'-діон (рис. 5.4).

У медичну практику грізеофульвін впроваджений у 1960-х роках як специ
фічний протигрибковий препарат під час лікування дерматомікозів [Williams et 
al., 1958; Blank. Roth, 1959]. Ефективно діє проти дерматофітів, представників 
родів Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton  (відділ Ascomycota)[De Carli, 
Larizza, 1988; Caceres-Rios et al., 2000; Hay et al., 2003]. У зв’язку зі здатністю 
концентруватись у кератиновому шарі епідермісу і відносно низькою токсич
ністю щодо людини ґрізеофульвін широко використовують у лікуванні дермато- 
фітозів шляхом перорального введення [Knasmiiller et al., 1997; Nelson et al., 
2003; Bhanusali et al., 2012]. Грізеофульвін виявляє фунгістатичну активність 
завдяки зв’язуванню з мікротубулярними білками та порушенню структури 
мітотичного веретена у клітинах грибів, що призводить до затримки процесів 
мітозу в метафазі. Крім того, цей антибіотик зумовлює гальмування синтезу 
нуклеїнових кислот, спричиняє аномалії у структурі ядра та значні зміни в мор
фологічній будові гіфів, так звану кучерявість гіфів [Brian et al., 1946; De Carli, 
Larizza, 1988]. Мінімальна концентрація, за якої ґрізеофульвін пригнічує ріст 
грибів in vitro, становить 0,2-0,5 мкг/мл середовища, а в організмі проявляє 
протигрибкову дію в дозах 15-20 мг/кг маси на добу. Ґрізеофульвін проявляє

ОСН3 О ОСН3

Рис. 5.4. Ґрізеофульвін
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також п р о тза п іїл ь п і властивості и на юдилатато р ний ефект Метабол і:ту< гься 
и ге па гоц и і сіх та учас по мікросомалмш х ензимів [ Че/апка, Spizek, 2005).

І Іотрібно заш ачити, що крім вказаних ииіце і рибів-дерматофі іін ф ізсоф уль- 
він Tie впливає на більш ість інших міцеліальнмх і рибіи і дріжджів, Однак шс 
н 1950-х роках показано, що за концентрації у еерсдониніі І мкі /мл гртзеофуїь- 
gni інгібує на 50%  ріст таких Грибів, як Ат ііИагіа те!Ієн, Iіhomu bctae ( P leo  
sporu bctae), B otrytis a c la d a  ( Botrytis a tlli), а за концепт рації 20 мкг /мл на 90%  
пригнічує ріст B otrytis cinerea  | Brian, 1949], у зв’язку з чим цей чинник викорис
товували в захист і деяких рослин від і рибних захворювань (Brian, 19 5 2 1. Наявні 
дані и про те, що грізеофульвіп певною мірою приї ііічу* ріст Aspergillus spp. та 
Phialophora  spp [Rezanka, Sp i/ek , 2005].

М ікоф ен ол ов а кисл ота М ікофенолова кислота антибіотик, шо синтезу- 
сгься у клітинах різних видів грибів роду Pcm cilhum  (P. brevicom pactum , Р sc a b - 
rosum, P. v irid ica tu m )  jM uth, Nash, 1975; Vinokurova et al., 2 0 0 5 J. Уперше цю  
спонуку виділив Б. І о з іо  і культури плісеневого гриба 1896 року [Ciosio, 1896]. 
За структурою  це б -(4  гідрокси б-м егокси-7-меі ил-3-оксо-5-ф талаш л)-4-м е- 
тил-4-гексеноєва кислота (рис. 5 .5)

Взаємовідносини грибів із хребетними тваринами і пюОиною

М ікофенолова кислота виявляї різні види біологічної активності: противі
русну, прот ибактерійну, п р о т т  рибкову, а гакож імуносупрссивну та протипсорі- 
азну. У медичній пракгиш цю сполуку використовують як імуносугтресаш. Зо
крема, у складі могефілового етеру її застосовують для запобігання відторгнен
ню органів після трансплантації (нирки, печінка, серце) [Wang et al., 2004].

Застосування мі кофе полової кислоти зумовлюєтеся пригнічувальним  
впливом на процеси  проліферації В- и Ґ-лімфоцитів і утворення антитіл [A lli
son, Eugui, 1996]. М еханізм д ії мі кофе полової кислоти полягає у вибірковому 
га неконкурентному інгібуванні ш озинм оноф осф агдепдрогенази на шляху 
синтезу пуринів. Оскільки фермент сприяє перетворенню ін озинм оноф осф аіу  
до ксантинмонофосфату, пром іж ної сполуки в ут воренні гуанозинтрифосфату, 
приї нічения його акт ивност і призводить до  порушення процесів синтезу РИК, 
ДНК і білків [A llison . Eugui, 1996].

Циклоспорин. Ц иклоспорин (циклоспорин А, ЦсА) циклічний олігопеп- 
тид. що складається з 11 амінокислотних залишків (рис. 5.6), уперш е виділено  
* гриба Trichoderm a po lysporu m  1971 року. На початкових стадіях дослідж ень
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циклоспорин розглядали як протигрибковий антибіотик, проте спектр його дії 
був надто вузьким для клінічного застосування [Upton. 2001].

Упродовж кількох подальших років у дослідженнях швейцарського вчено
го Дж. Бореля (J. F. Вогеї) та інших дослідників установлено значний вплив 
цього препарату на імунні реакції в організмі тварин і людини, показано здат
ність циклоспорину А селективно пригнічувати процес активації Т-лімфоцитів 
[Borel et al., 1976; Kay, Benzie, 1983; Вогеї, 2002]. Вважають, шо цей чинник 
блокує лімфоцити у фазі G0 або G, клітинного циклу та пригнічує синтез мРНК 
IL-2 і деяких інших цитокінів (IL-1, IL-3, IL-4, IFN у) [Granelli-Pipemo et al.. 
1988; Golling et al., 2009].

Відомо, що циклоспорин зв’язується зі специфічними рецепторами з роди
ни циклофілінів [Erlanger, 1092]. Утворений ліганд-рецепторний комплекс інгі
бує активацію кальциневринфосфатази, вторинного месенджера у процесах де- 
фосфорилювання та переведення в активну форму ядерного фактора активації 
Т-клітин (nuclear factor o f activation o f T-cells, NF-AT). Останній належить до 
регуляторних білків, що сприяють транскрипції та синтезу IL-2 й інших цито
кінів, які стимулюють ріст і проліферацію Т-і В-клігин [Shaw et al., 1995]. При
гнічення утворення IL-2 під впливом циклоспорину зупиняє процеси проліфе
рації й активації хелперних і цитотоксичних Т-клітин [Suthanthiran et al., 1996]. 
Незважаючи на інгібувальний вплив щодо лімфоцитів, циклоспорин не при- 
гнічуе процесу кровотворення і не виявляє цитотоксичних ефектів щодо грану
лоцитів і моноцитів та виразної протизапальної активності [Green, 1981].

У дослідженнях на тваринах установлено, що циклоспорин збільшує тер
мін життя алогенних трансплантатів шкіри, серця, нирок, підшлункової залози.
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кісткового мозку, тонкої кишки, легенів, пригнічуючи розвиток клітинних реак
цій щодо алотрансплантата і реакції гіперчутливості уповільненого типу, при
чому виявляє високу спорідненість до Т-лімфоцитів [Borel et al., 1977; Green, 
1981; Rubbenstroth et al., 2010].

Завдяки імуносупресивній активності циклоспорин А застосов) ють у ме
дицині з метою профілактики відторгнення трансплантата під час пересадки 
тканин і органів (нирки, печінка, серце, легені, кістковий мозок), а також для 
лікування деяких аутоімунних захворювань [Heusier, Pletscher, 2001; Borel, 
2002; Yoon, Yang, 2009; Jun et al., 2010]. Установлена ефективність циклоспори
ну в лікуванні таких хвороб, як псоріаз, атопічний дерматит [Garcia-Bustinduy 
et al., 2004; Hijnen et al., 2007; Haw et al., 2010] Проте клінічні випробування 
показали, що циклоспорин може проявляти нефро-, гепато- і нейротоксичність, 
зумовлювати гіпертензію, гіперліпідемію та інші ускладнення, збільшує ризик 
серцево-судинних захворювань. Це значно обмежує його застосування [Lee, 
Коо, 2007; Yoon, Yang, 2009].

В організмі циклоспорин розподіляється значною мірою поза кров’яним 
руслом, Завдяки добрій розчинності в жирах він проникає в різні орі ани і тка
нини, здатний долати плацентарний бар’єр. У крові 33-47% циклоспорину ви
являють у плазмі, 4-9%  -  у лімфоцитах, 5-12% -  у гранулоцитах і 41-58%  -  
в еритроцитах. У плазмі понад 80% препарату зв’язується з ліпопротеїнами, 
решта -  переважно з альбуміном. В організмі людини і тварин циклоспорин 
зазнає біотрансформації, метаболізуючись, головним чином, у печінці. У ре
зультаті утворюється приблизно 15 метаболітів, у тому числі й таких, що ма
ють імуносупресивні властивості. Виводиться з організму переважно з жовчю 
і лише 6% п р и й н я т о ї  внутрішньо дози препарату виводиться зі сечею (причому 
в незміненій формі виводиться лише 0,1%).

5.3. ГРИБНІ ТОКСИНИ, 
ЯКІ ШКІДЛИВО ВПЛИВАЮТЬ 
НА ТВАРИН І ЛЮДИНУ (МІКОТОКСИНИ) 

5.3.1. Загальна характеристика мікотоксинів 
та їх надходження в організм тварин і людини

За визначенням, яке запропонував Дж. Беннетт [Bennett, 1987], мікотокси
ни -  це природні сполуки, що утворюються у грибах і здатні зумовлювати ток
сичні реакції у вищих хребетних, а також у інших і варин під час надходження 
в малих концентраціях природним шляхом. І (е визначення (з деякими доповнен
нями) використовують донині [Frisvad et al., 200о; Mazur. Кілі, 2006; FtzeJ, 2006: 
Bryden, 2007], хоча ві домо, шо деякі мікотоксини мають різнобічну дію, зумов
люючи фітотоксичні и антимікробні ефекти, крім токсичності щодо тваринних 
організмів.
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Мікотоксини -  це різноманітні за хімічною структурою вторинні метаболі
ти грибів-мікроміцетів. їхні шкідливі властивості й рівень токсичності зміню
ються залежно від способу надходження в організм людини і тварин (через 
травний тракт, дихальну систему, шкіру), хімічної структури та концентрації. 
Водночас вияв токсичності мікотоксинів залежить від віку та фізіологічного 
стану організму [Wood, 1992; Sheveleva, 2006].

За результатами наукових досліджень, важливим джерелом надходження 
мікотоксинів до організму людини і тварин (птиця, свині, коні, велика рогата 
худоба) є рослинні культури та продукти, уражені токсиногенними грибами. 
Забруднення сільськогосподарської продукції мікотоксинами -  широко розпо
всюджене явище, яке виявляють і у країнах, що розвиваються, і у країнах 
з високим рівнем економічного розвитку. За результатами оцінки, проведеної 
комісією ФАО (FAO, Food and Agriculture Organization) при ООН, майже 25% 
світового врожаю зернових культур щороку вражають мікотоксини, види й 
концентрації яких істотно залежать від річних змін погодних умов та інших 
екологічних чинників [Brown et al., 2006; Magan, 2006; Menkir et al., 2006; Gar
cia, Heredia, 2006; Pitt, Hocking, 2006; Bryden, 2007].

Із літературних джерел нині відомо понад 200 видів мікроміцетів, здатних 
до утворення мікотоксинів. Кількість ідентифікованих мікотоксинів обчислю
ється сотнями і постійно зростає [Смирнов и др., 2000; Hussein, Brasel, 2001; 
Frisvad et al., 2006]. Гриби-продуценти цих токсичних метаболітів широко роз
повсюджені у природному середовищі, живуть на рослинних кормах, харчових 
продуктах. їх виявляють у житлових приміщеннях, особливо вогких і підто
плених водою (табл. 5.1).

Таблиця 5.1
Токсиногенні гриби, які виявляють у вогких і пошкоджених водою будівлях

[Frisvad, Thrane, 1996]

Aspergillus flavus Penicillium chrysogenum
Aspergillus fumigatus Penicillium citrinum
Asperg>llus niger Penicillium corylophilum
Aspergillus ochraceus Penicillium digitatum
Aspergillus nidulans Penicillium expansum
Aspergillus parasiticus Penicillium italicum
Aspergillus ustus Penicillium roqueforti
Aspergillus versicolor Penicillium viridicatum
Chaetomium globosum Stachybotrys chartarum
Paecilomyces variotii Trichoderma harzianum
Penicillium aurantiogriseum Trichoderma viride
Penicillium brevicompactum

Основні продуценти мікотоксинів -  це представники родів Aspergillus, Peni
cillium, Fusarium, Alternaria, які широко розповсюджені у природі [Frisvad et al., 
2006; Duarte-Vogel, Villamil-Jimenez, 2006; Brown et al., 2006; Cary, Ehrlich, 2006;

332



Взаємовідносини грибів із хребетними тваринами і людиною

Bhatnagar et al., 2006]. Токсичні ефекти, що проявляються в умовах надходження 
до організму людини і тварин мікроскопічних грибів га високотоксичних про
дуктів їхнього метаболізму, різноманітні. Споживання забруднених мікроміце- 
тами та мікотоксинами харчових продуктів (переважно рослинного походження: 
злаки, насіння, горіхи, висушені фрукти й овочі, боби тошо) або кормів призво
дить до розвитку гострих і хронічних захворювань -  мікотоксикозів, які супро
воджуються пошкодженням функцій печінки, нирок, шлунково-кишкового трак
ту, серця, центральної нервової та імунної систем [Mazur, Kim, 2006; Takatori 
et al., 2006; Gray. 2007' Bryden, 2007]. Інтоксикація організму людини може від
буватися й через ураження токсигенними мікроміцетами травмованих ділянок 
шкірного покриву, слизових оболонок, вдихання забрудненого їхніми спорами 
повітря, що часто відбувається у осіб із пригніченням імунітету В таких умовах 
розвиваються мікози, пов’язані з пошкодженням шкіри та її придатків, слизових 
оболонок, а у важких випадках -  порушенням діяльності внутрішніх органів 
(легені, стравохід), нервової системи, опорно-рухового апарату.

5.3.2. Мікотоксикози та мікози

Захворювання людей, пов’язані з вживанням продуктів, заражених мікро
скопічними грибами, відомі з давніх часів. Зокрема, ще в китайських письменах, 
приблизно 1 100 років до н.е., виявлені повідомлення про токсичну дію фибів  
клавіцепсу пурпурового (Claviceps purpurea), шо спричиняє хворобу “ріжки” 
злаків, а епідемії отруєння людей зерном, забрудненим компонентами ріжків, 
описані у Європі в IX ст. Захворювання, що розвивалось унаслідок інтоксикації 
(ерготизм), характеризувалося тяжким перебігом і високою смертністю. Тепер 
відомо, що клінічні симптоми ерготизму зумовлені дією сильних нейротоксинів 
<ергоалкалоїдів), які виробляють гриби роду Claviceps [Rehacek. Sajdl. 1990; 
Minghetti, Crespi-Perellino, 1999; Schiff, 2006].

В Україні причини виникнення і механізми розвитку мікотоксикозів поча
ли досліджувати у 30-40-х роках XX ст. через масові захворювання коней 
і великої рогатої худоби. Ще в ті роки встановлено, що причина низки захворю
вань полягає у розвитку на зерні та інших кормах грибів (таких, як Stachybotrys 
chartarum, Denarodochium toxicum, Fusarium sporotrichiella), які проявляють 
токсичні властивості у зв’язку зі здатністю до синтезу отруйних речовин. Упро
довж 30-х років XX ст. за участю вчених під керівництвом М. М. Підоплічка 
проведено детальні дослідження в галузі механізмів розвитку фузаріотоксико- 
зів, ідентифіковано аліментарну токсичну алейкію (септичну ангіну), що роз
вивається після споживання хліба, випеченого з ураженого грибом Fusarium  
sporotrichiella зерна [Билай, 1960; Билай, ГІидопличко, 1970].

Слід відзначити роботи, здійснені за участю українських дослідників з Ін
ституту мікробіології Академії наук України наприкінці 1930-х років, які дали 
змогу з ясувати етіологію стахіботріотоксикозу -  небезпечного захворювання 
тварин (зокрема, коней) [Дроботько и др., 1946; Айзенман, Кудлай, 1978]. Спалах
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ціп хвороби (яку умовно на j и вал и “ИЗ” невідоме захворювання) спостерігався 
на території України, Молдови, Польщі, Словаччини впродовж 1930-1938 років. 
На кінних заводах України в 1937-1938 роках гинуло до  90-100%  поголів’я. 
У хворих тварин спостерігали ураження слизових оболонок та шкіри із розви
тком запалення й некротичних виразок, крововиливи на слизових оболонках, 
зміни у складі крові (лейкопенія) і в лімфатичних вузлах, а під час розтину -  не
кротичні вогнища та крововиливи в печінці, набряк легенів, некротичне переро
дження шлунково-кишкового тракту. Тварини гинули впродовж 1-3 діб  після по
яви симптомів захворювання. Хвороба вражала і людей, особливо тих, хто до
глядав за худобою 'Скрипаль, 2010].

Д о складу наукової' групи, завданням якої було дослідити причини хворо
би, входили: В. Г Дроботько, Б. Ю. Айзенман, Д . Г. Кудлай, Н. Ю Колесник,
В. Д. Мельниченко і ТІ. Д . Ягель, якии проводив мікологічні дослідження  
[Смірнов та ін., 2002]. Із корму хворих тварин виділили та ідентифікували ток
сичну форму збудника хвороби -  гриб Stachvbotrys alternans  var. ja te li  (1937). 
ГІ. Д. Ятель встановив, що головною умовою  ураження теплокровних тварин 
цим сапротрофним (непатогенним) грибом є його неконтрольоване і надмірне 
розмноження у грубих кормах (сіно, солома), які зберігають в умовах підвище
ної вологості. Гриб розмножується в кормах і накопичує в них токсин (названий 
пізніше стахіботріотоксин), який під час споживання корму здатний спричини
ти отруєння та швидку загибель тварин. Заміна зараженого корму на доброякіс
ні сіно або солому забезпечує припинення поширення хвороби та ї ї  зникнення.

Під час визначення токсичних властивостей гриба П. Д . Ятель уперш е за
стосував метод аплікації міцелію та екстракту токсинів із запліснявілих кормів 
на депільованій шкірі кролика, який нині відомий як “біопроба за Ятелем”. 
Відкриття ГІ. Д. Ятеля дало змогу встановити, що стахіботріотоксикоз -  це 
важке мікотоксичне захворювання всіх видів продуктивних сільськогосподар
ських і домашніх тварин, під час якого смертність становить 70-90% . Чутлива 
до стахіботріотоксину і людина.

Слід зазначити, що масове ураження коней на стахіботріотоксикоз в Укра
їні супроводжувалося траіічними подіями -  за звинуваченням у шкідництві 
були ув’язнені та розстріляні багато працівників конеферм, ветеринарних ліка
рів і керівників господарств. Тому відкриття справжньої причини хвороби, яке 
зробив II. Д. Ятель, дало змогу п р и п и н и т и  не лиш е розповсю дж ення стахібо- 
тріотоксикозу (вже у 1939 р. захворювання на стахіботріотоксикоз як масове 
явище було ліквідоване), але й масові репресії стосовно не причетних до ви
никнення хвороби людей. Тисячі керівників сільських господарств, ветеринар
них лікарів, агрономів, тваринників були звільнені з тюрем і таборів. Про ре
зультати своїх досліджень ГІ. Д. Ятель відгукнувся так: “Головною  м оєю  заслу
гою  є  те, що я відчинив двері тюрем"  [Скрипаль, 2010].

Результати більшості проведених дотепер досл ідж ень мікотоксикозів лю
дини і тварин груїггуються на вивченні аліментарної токсикації організму, по
в’язаної зі споживанням забруднених токсинами харчових продуктів і кормів.

334



Взаємовідносини грибів із хребетними тваринами і людиною

Водночас із наявних у літературі даних відомо, що надходження мікотоксинів із 
повітрям, яке вдихають, значно небезпечніше для організму людини і тварин, 
ніж надходження цих речовин через травний тракт [Frisvad. Thrane, 1996; Ver- 
hoeff, Burge, 1997; Beijer et al., 2002]. Потрібні для розвитку токсичних ефектів 
концентрації мікотоксинів на порядок менші за умов проникнення в організм 
через дихальні шляхи, ніж за умов споживання з їжею. Вдихання повітря, за
брудненого спорами мікроміцетів (на поверхні та всередині яспор виявляються 
мікотоксини), а також фрагментами міцелію, зумовлює розвиток захворювань 
дихальної системи й алергічні реакції в організмі людини і іварин [Sorenson, 
1999; Eagan et al., 2002, Zock et al., 2002; Skorge et al., 2005]. Особливу небезпеку 
в цьому аспекті становлять гриби Penicillium  spp., Aspergillus spp., які зумовлю
ють розвиток гіперчутливого пневмоніту, астми, легеневого мікозу. Зокрема, гри
би роду Aspergillus є збудниками аспергільозів -  великої групи захворювань -  від 
алергічних бронхолегеневих хвороб до небезпечних для життя патологічних ста
нів (фото. 5.1) [Yu et al., 2005]. Відомо, що один із основних збудників аспергі
льозу людини і тварин, A .flavus, може вражати різні органи -  шкіру, очі, легені, 
нирки, серце [Gokahmetoglu et al., 2000; Rao, Pediatr, 2000; Yu et al., 2005].

Алергічні реакції в організмі людини спричиняють також інші групи гри
бів, серед яких є мікроміцети і макроміцети (табл. 5.2). Велика кількість грибів, 
які спричиняють алергію, та продуцентів мікотоксинів виявляється у повітрі 
житлових приміщень, що робить їх особливо небезпечними (табл. 5.2, 5.3).

Таблиця 5.2
Гриби, що зумовлюють розвиток алергічних реакцій в організмі людини

[Frisvad, Thrane, 1996]

Absidia Daldinia Polyporus

Agaricus Epicoccum Puccinia

Alternaria Epidermophyton Rhizopus

Armillaria Erysiphe Rhodotorula

Aspergillus Eurotium Saccharomyces

Aureobasidium Fuligo Serpula

Botrytis Fusarium Sporobolomyes

Candida Ganoderma Sporotrichum

Cantharellus Gliocladium Stereum

Chaetomium Helminthosporium Tilletia

Chlorophyllum Hypholoma Tilletiopsis

Cladosporium Lycogala Torula

Claviceps Monilia Trichoderma

Coniosporium Penicillium Tnchothecium

Coprinus Phoma Urocystis

Cun/ularia Pleurotus Ustilago

Dacrymyces Podaxis Xylaria

335



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

Таблиця 5.3
Основні види токсинів деяких грибів-мікроміцетів, які виявляють 

у приміщеннях [Ciegler et al., 1983; Frisvad, Thrane, 1996; Yu et al., 2005]

вид шиба Хімічна сполука

Aspergillus flavus

Афлатоксин B1

p-нітропропіонова кислота
Цикпопіазонова кислота

Коєва кислота
Аспертоксин

Афлатрем

Аспергілова кислота

Aspergillus ochraceus

Пеніцилова кислота
Охратоксин А

Ксантомегнін

Віомелеїн

Aspergillus versicolor Стеригматоцистин

Aspergillus nidulans Стеригматоцистин

Paecilomyces variotii Патулін

Penicillium aurantiogriseum

Пеніцилова кислота

Верукозидин

Нефротоксичні глікопептиди

Охратоксин А

Penicillium chrysogenum Рокефортин С

Penicillium citrinum Цитринін

Penicillium expansum

Рокефортин С

Патулін
Цитринін

Penicillium roqueforti Рокефортин С

Penicillium viridicatum

Ксантомегнін
Віомелеїн

Пеніцилова кислота

Stachybotrys chartarum
Трихотецени
Сатратоксин G і Н

Нині встановлено структуру, дослідж ено властивості багатьох мікстокси- 
нів, опрацьовано методи виділення їх із природних дж ерел, ідентиф ікації та 
кількісного визначення. Інтенсивно вивчають біологічні ефекти й біохім ічний  
механізм дії цих речовин. До таких мікотоксинів належать афлатоксини, охра- 
токсини, фумонізини, трихотецени та ін. [Котик, 1999, 2005; Коцю мбас та ін, 
2009; Духницький та ін., 2010; Антоняк та ін., 2 0 0 9 -2 0 1 2 ].



Із наявних у науковій літературі даних відомо, що мікотоксини в організмі 
тварин виявляють різні види токсичності. Вони шкідливо впливають на функції 
печінки, нирок, кровотворних і репродуктивних органів. Крім тою, мікотоксини 
діють ембріотоксийно (афлатоксини, охратоксин А. Т-2 токсин, зеараленон). 
терзтотенно (пінетрум. рубратоксин. патулін). мутагенно (люлтеоскірин. лугу- 
розин). канцерогенно (афлатокенн В1. стеригматоцистин. охратоксин А), при
гнічують імунний статус людини і тварин [Mazur. Кіш. 2006; Ftzel. 2006; 
Duarte-Vogel. Villamil-Jimenez. 200б; Al-Anati. Petzinger, 2006; Clark. Soedekcr. 
2006; Bryden. 2007] Окремі мікотоксини діють вибірково на певні органи і сис
теми. Наприклад, афлатоксини і стеригматоцистин впливають на печінку, охра-
токенни -  на нирки, систему крові й іму нну систему, треморгени і патулін на
нервову систему, зеараленон -  на репроду ктивну систему тощо. Однак часто 
характер дії цих сполу к неспецифічним, що особливо виявляється при надхо
дженні до організму відразу кількох мікотоксинів. Потенційна й реальна за
гроза токсикації організму мікотоксинами значно зростає через їхню високу 
стабільність до д ії різних чинників, таких як кип'ятіння, обробка мінеральни
ми кислотами, лу гами та іншими хімічними речовинами. До того ж мікоток
сини в організмі можуть метаболізу ватная до токсичніших похідних, утворю
вати кон'югати. яких не виявляють звичайними методами досліджень.

5.3.3. Афлатоксини: біологічні ефекти й механізми 
впливу на організм тварин і людини

Серед токсичних речовин, які синтезують мікроскопічні гриби, особливу 
увагу привертають афлатоксини -  подібні за структурою метаболіти грибів роду 
Aspergillus (переважно A. fo v u s  і A. parasiticu s)  Як харчові отрути ці сполуки 
вперше ідентифіковані в 60-х роках XX ст., коли в Англії спалахнула не відома 
на той час хвороба свійської птиці, що спричинила загибель майже 100 000 ін
диків на птахівничих фермах. Водночас спостерігали масовий розвиток раку 
печінки у форелі під час вирощування риб в аквакульгурі. В обох випадках тва
рин годували кормом, який містив насіння арахісу і бавовника [Blount, 1961; 
Halver, 1965; Rucker et al., 2002]. Як з ’ясувалось, речовина, що спричинила роз
виток цих захворювань, була продуктом метаболізму гриба A. fla vu s4 що потра
пив у корм тварин. Від видової назви гриба є й назва токсину -  афтатоксин. Те
пер відомо, що афлатоксини продукує й інший вид гриба -  A. parasiticus, а та
кож, як вважають, гриб A. nom ius [Guzman-de-Pena. Fena-Cabriales, 2005].

5.3.3.1. Джерела отруєння організму
тварин і людини афлатоксинами

Гриби-продуценти афлатоксинів широко розповсюджені у природі. Зокрема,
Я. flavus, сапротроф, який живе на різних органічних субстратах, є одним із най
поширеніших ґрунтових грибів і тих, що побутують у житлових приміщеннях.

Взаємовідносини грибів з хребетними тваринами і людиною
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Його виявляють усюди: на рослинних рештках, листі дерев, напівзігнилій дере
вині, зерні, бавовні, компості, мертвих тваринах, тілі хворих людей і твапин 
а також у повітряному середовищі всередині та зовні приміщень, у вентиляцій
них системах [Hocking, et al., 1997; Yu et al., 2005]. Хоча оптимальна температура 
для розвитку A. flam s становить 28...37°С, він може розвиватись у широкому 
інтервалі температур (12...48°С). Температурна толерантність істотно сприяє па
тогенності гриба щодо людини і теплокровних тварин [Yu et al., 2005].

Водночас відомо, що A .flavus  зумовлює хвороби багатьох сільськогоспо
дарських рослин, наприклад кукурудзи (маїсу) та інших зернових культур, 
бавовнику, арахісу, горіхів (фундук, пекан, фісташки, грецький і бразильський 
горіхи). Здатність заражати і однодольні, і дводольні рослини, інфікуючи на
сіння, яке утворюється і над, і під землею, свідчить про те, що у процесі еволю
ції у цього гриба розвинулись механізми, які допомагають перебороти резис
тентність організму-хазяїна [St. Leger et al., 2000].

Гриби роду Aspergillus і токсичні продукти їхнього метаболізму забруд
нюють продукти харчування людей (хлібні злаки, рис, маніока, горіхи, арахіс, 
перець, спеції тощо), особливо у країнах, які розвиваються (табл. 5.4), і корм 
сільськогосподарських тварин [Hocking, et al., 1997; Williams et al., 2004; Guz- 
man-de-Pena, Pena-Cabriales, 2005; Pitt, Hocking, 2006; Menkir et al., 2006]. 
Основним джерелом надходження афлатоксинів до організму тварин є, як вва
жають, три види забруднених грибами-продуцентами кормів: зерно (ячмінь, 
овес, пшениця), насіння бавовнику, арахіс [Pier, 1992].

Ураження грибом Aspergillus рослинних культур переважно відбувається пе
ред збиранням урожаю. Цьому сприяють посуха, інвазія комах-шкідників та інші 
чинники [Pier et al., 1992; Wood, 1992]. Показано, що A. flavus інфікує колосся 
і качани злакових рослин, коробочки бавовнику, стручки арахісу після пошко
дження їх комахами або механічним шляхом (фото 5.2) [Hocking, et al., 1997].

У сприятливих для росту гриба погодних умовах A .flavus  колонізує паро
стки зернових і олійних культур, качани кукурудзи, зумовлюючи їхнє руйну
вання і гниття. Загалом, необхідно зазначити, що висока температура навко
лишнього середовища і стрес в організмі рослин -  це два основні чинники, що 
найбільше корелюють із рівнем ураження рослин цим грибом [Payne, 1998].

Афлатоксини активно синтезуються під час збирання і зберігання врожаю, 
приготування деяких харчових продуктів. Сприятливими для цьоа> процесу 
є температура 24-35°С і висока вологість [Williams et al., 2004]. Тому забруднен
ня афлатоксинами сільськогосподарської продукції може збільшуватись у невід
повідних умовах її отримання. Потенційну небезпеку для харчування становить 
вогке та подрібнене зерно, оскільки волога і механічне пошкодження сприяють, 
відповідно, росту и інвазії токсигенних грибів-продуцентів [Pier, 1992].

Загалом, за рекомендаціями Управління з контролю за харчовими продук
тами і лікарськими препаратами CL1JA (FDA, Food and Drug Administration), 
максимальні концентрації афлатоксинів у продуктах харчування людини < кор
мах тварин не можуть перевищувати, відповідно, 20 нг/г і 300 нг/г (табл. 5.5).
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Таблиця 5.4
Забруднення афлатоксинами продукції, що надходить на світовий ринок

[Williams et al., 2004]

Коаїна Продукт

Частота 
виявлення 

афлатоксинів 
у зразках, %

Рівень
забруднення,

ррь

Аргентина кукурудза (маїс) 19,6 +
Банґладеш кукурудза (маїс) 67 33,0

зерно хлібних злаків 38,3 0,2-129,0

Бразилія
продукти з арахісу 67 43,0-10990
арахіс 27 43,0-1099,0
сорго 12,8 7,0-33,0

Китай зерно хлібних злаків 76 >20,0
Коста-Рика кукурудза (маїс) 80 >20,0
Кіпр арахісова олія 56,7 >10,0

горіхи (фундук) 90 25,0-175,0
арахіс, гарбузове насіння 82 +

Єгипет соєві боби 35 5,0-35,0
спеції 40 >0,250
грецькі горіхи 75 15,0-25,0

Гамбія арахісовий соус + 162,0
Гватемала суміш “Іпсарагіпа” 100 3,0-214,0

Гана арахіс 12,8-31,7 +

червоний перець
Ь  18 >30,0

59 +

Індія сушені скибки айви 23,14 96,0-8164,0

арахіс 21 >30,0

кукурудза (маїс) 26 >30,0

Корея
продукти з ячменю L  12

26,0

продукти зі зерна хлібних злаків __ 19 74,0

Кувейт молоко 6 >0,2

Португалія йогурт 18,8 19,0-98,0

Малайзія пшениця 1,2 >25,62

Мексика зерно хлібних злаків
87,8 5,0-465,0
58,5 >20,0

Нігерія
зерно хлібних злаків 45 25,0-770,0

каші з маїсу 25 0,002-19,7

Кватар фісташки від 8.7 до 33 >20,0

Сенегал арахісова олія 85 40.0

Туреччина
сир 12,28 +

фундук, фісташки + >4.0

Уганда
кукурудза (маїс) 29 1-100

арахіс, маніока 12 . J >100

Примітка: + -  наявність (точні дані не вказані).
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Таблиця 5.5
Допустимі рівні афлатоксинів у харчових продуктах і кормах 

за рекомендаціями FDA W ood, 1992]

Продукти і корми Концентрація, нг/г
Усі харчові продукти, крім молока 2С
Зерно для молодих тварин і молочних корів 20
Зерно для м’ясних порід худоби, свиней і дорослої птиці 100
Зерно для свиней, які закінчують ріст 200
Зерно для м’ясної худоби, що закінчує ріст 300
Бавовникове борошно (як компонент кормів) 300
Усі корми, крім зерна 20

Молоко 0,5*

Примітка: * -  афлатоксин М1.

5.3.3.2. Токсичні ефекти афлатоксинів

Споживання афлатоксинів із забрудненими продуктами харчування або 
кормом зумовлює захворювання -  афлатоксикоз. Гострий афлатоксикоз вини
кає за середнього або високого рівнів надходження афлатоксинів до організму 
людини і тварин. Симптомами хвороби є порушення функцій печінки, некроз, 
цироз, а у важких випадках настає гостра печінкова недостатність і смерть 
[Fung, Clark, 2004; Lewis et al., 2005]. Отруєння зумовлюється значними пору
шеннями метаболізму в гепатоцитах та інших клітинах [Духницькнй та ін.. 
2010; Антоняк та ін., 2011; Коваль, Антоняк, 2011; Федяков та ін., 2010, 2011].

Результати епідеміологічних досліджень вказують на численні випадки го
строго отруєння людей афлатоксинами (часто з летальним завершенням) у краї
нах із низьким рівнем економічного розвитку (Кенія, Індія, Малайзія, Таїланд) 
[Ozturk, 1991; Lye et al., 1995; CAST, 2003]. В одному з перших повідомлень про 
випадки афлатоксикозу людей вказувалося про спалах цього захворювання 
в Західній Індії 1974 року. Від отруєння, яке охопило понад 150 селищ, по
страждало 397 осіб, із яких 108 загинули [Krishnamachari et al., 1975]. Випадок 
гострого отруєння людей афлатоксинами трапився в Кенії 2004 року внаслідок 
споживання забрудненого маїсового зерна. Цей випадок (померли 125 із 31 
людей, що захворіли) вважають найважчим за проявом симптомів інтоксикації 
та найбільшим за кількістю жертв із усіх, зареєстрованих донині [CDC, 2004; 
Lewis et al., 2005].

Відомо, що в організмі людини і тварин афлатоксини виявляють не лише 
гепатотоксичну, але й канцерогенну дію, що залежить від рівня і тривалості їх
нього надходження та впливу. Показано, що тривале харчове надходження аф
латоксинів до організму людини -  це основний чинник, який зумовлює виник
нення карциноми клітин печінки, особливо в регіонах, ендемічних за захво
рюванням на вірусний гепатит В Випадки карциноми печінки зареєстровані
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в Кенії, Сенегалі, Китаї, Свазіленді, Мозамбіку. Мексиці [Bressac et al.. 1991; 
Yu et al., 2005]. (: припущення і про роль афлаюксинів у розвитку синдрому 
Рея, що характеризується печінковою недостатністю, набряком головного моз
ку, жировим переродженням внутрішніх органів [Коляденко та ін., 2002].

Водночас афлатоксини є імуносупресивними чинниками. Під впливом цих 
токсинів пригнічуються реакції клітинного імунітету, зменшується рівень фа
гоцитозу, знижується рівень утворення комплементу (( ), інтерферону, IgCi, 
IgA. До того ж набутий шляхом вакцинації імунітет до деяких хвороб може 
значно пригнічуватися за умов надходження до організму афлаюксинів [Pier et 
al., 1992]. Тривалий вплив малих доз афчатоксинів на хребетних може підви
щувати їхню сприйнятливість не лише до інфекцій, а й до процесів канцероге
незу [Raisuddin et al., 1993].

Випадки гострої інтоксикації афлатоксинами з швидким перебігом і висо
кою смертністю виявляють у сільськогосподарських тварин (велика рогата худо
ба, свині, птиця). В уражених тварин виявляють набрякові, жирові й некротичні 
зміни у печінці, пошкодження нирок і травного тракту, ламкість капілярів, ге
морагії [Ріег, 1992: Diekman, Green. 1992; Robens. Richard, 1992; Raju et al., 2005; 
Karaman et al., 2005]. Подібні зміни виявляють і в експериментальних умовах 
у лабораторних тварин, риб (фото 5.3).

Гостре та хронічне отруєння афлатоксинами може охоплювати пошко
дження органів імунної системи, а саме: інволюцію тимуса, порушення струк
тури селезінки, у свійських птахів -  зменшення кількості фолікулів у фабриці- 
євій сумці [Pier, 1992; Karaman et al., 2005]. Хоча афлатоксини в організмі різ
них тварин зумовлюють подібні ефекти, чутливість хребетних до дії цих спо
лук змінюється залежно від виду, віку й індивідуальних особливостей організ
му (табл. 5.6).
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Таблиця 5.6
Ч утливість тварин різного віку д о  д ії афлатоксинів [Ріег, 1992]

Вид тварин і чутливість Вік LD^ (надходження
до д ії афлатоксинів через травний тракт), мг/кг

Види з високою чутливістю

Кролики 3 місяці 0,3

Качки 1 доба 0,36

Свині відлучені 0,62

види з помірною чутливістю

Коні дорослі 0 .6 -1 .0

Телята 1 місяць 1.0—1,5

Індики 3 тижні 1.36

_ Вівці дорослі 2,0

відносно стійкий ВИД

____Кури 7 діб 6,5
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5.3.3.3. Структура та властивості афлатоксинів

У процесі досліджень структури і властивостей афлатоксинів установлено 
що це подібні за хімічною структурою термостійкі органічні сполуки з темпера
турою плавлення 269°С. чутливі до дії окиснювальних реагентів. У групі, що 
охоплює принаймні 16 подібних за структурою сполук, виділяють чотири осно
вні види афлатоксинів (В 1, В2, G1 і G2) (рис. 5.7), які відрізняються за деякими 
властивостями та рівнем токсичності [Goldblatt, 1969; Yu et al., 2005].

Афлатоксин B1 Афлатоксин G1

OMe

Афлатоксин В2 Афлатоксин Gz

Рис. 5.7. Структура афлатоксинів [Williams et al., 2004]

У клітинах гриба A.flavus синтезуються афлатоксини В1 і В2, гриб A. para
siticus синтезує, крім них, ще й афлатоксини G1 і G2 [Bennett, Klich, 2003; Yu et 
al., 2005]. Синтез афлатоксинів є одним із найкраще вивчених шляхів вторинно
го метаболізму грибів [Minto, 1997; Yu et al., 2002; Ehrlich et al., 2005]. Вважа
ють, що ці сполуки походять від полікетидів, а процес їхнього синтезу охоплює 
23 ферментні реакції. Генетичні дослідження грибів A. flavus і A. parasiticus 
дали змогу клонувати 29 генів, які визначають процеси перетворень субстратів 
на шляху синтезу афлатоксинів [Payne. Brown, 1998; Yu et al., 2004]. Багато 
ферментів -  каталізаторів цих реакцій синтезу афлатоксинів і генів, які визна
чають їхню структуру, ідентифіковано.

Головним із групи афлатоксинів є афлатоксин В1 (AFB1), який діє на орга
нізм людини і тварин (ссавці, птахи, риби). Основним органом-мішенню гостро
го і хронічного впливу цього токсину є печінка. Афлатоксин В1 вважають най- 
токсичнішим і найпотужнішим природним гепатоканцерогеном із усіх сполук,
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які охарактеризовані сьогодні [Squire, 1989; Yu et al., 2005]. В експерименталь
них дослідженнях показано здатність цього токсину спричинювати розвиток 
раку печінки у щ>рів за умов введення його в дозі 15 мкг/кг маси тіла [Коля- 
денко та ін., 2002].

У печінці AFB1 та інші афлатоксини незворотно зв'язуються з молекулами 
білків і ДНК та утворюють аддукти (наприклад, AFB1-лізин у молекулі альбу
міну). Руйнування білків і азотистих основ ДНК у гепатоцитах зумовлює ток
сичність афлатоксинів щодо печінки [Robens, Richard. 1992; Azziz-Baumgartner 
et al., 2005].

Афлатоксин B1 модифікується до токсичніших і канцерогенних метаболі
тів у процесі перетворень за участю цитохром Р450-монооксигенази гепатоци- 
тів. Епоксидна форма афлатоксину зв’язується з залишками гуаніну в молеку
лах ДНК, утворює гуаніл-N 7-аддукти й індуку є мутації (рис. 5.8) [Baertschi et 
al., 1989]. Вважають, що одна з мутацій (G—»Т грансверсія) [Bressac et al., 1991] 
у 249-му кодоні гена білка р53 ініціює механізм утворення гепатокарциноми 
[Ozturk, 1991; Hsu et al., 1991].

До того ж афлатоксин В 1 біотрансформується в мікросомах гепатоцнтів до 
афлатоксину М 1, який екскретується в молоко корів та інших видів ссавців, що 
споживають забруднену афлатоксинами їжу [Battacone et al., 2005]. Тому моло
ко і молочні продукти є одним із основних джерел надходження афлатоксинів 
до організму людини [Offiah, Adesiyun. 2007; Tajkarimi et al., 2007].

З в ’я зув ан н я  з  білками

(Токсичність)

1
Продукти детоксикації

А ф л аток си н  В 1|--------------------- ------ ►( Гідроксильовані метаболіти J

1

Епої

1 j----- * (Д  и гід род ю л)
ЧСИД J ■ ■ ...... ........

*----- *(gSH -koh югати} '

19

Реакції з ДНК
[ м а — -і~т ..............

ВГ р«« Ш

Рис. 5.8. Метаболізм AFB1 та наслідки його перетворень в організмі тварин (до складу гідрокси- 
льованих метаболітів входить афлатоксин М1) (Williams et al.. 20041

За нормами, прийнятими Європейською спільнотою, концентрація афла
токсину МІ в молоці й молочних продуктах не може перевищувані 0,05 мкт-кг 
[European Commission, 2001]. Проте Управління з контролю за харчовими про
дуктами і лікарськими препаратами Q U A  допускає максимальну концент
рацію цього токсину в молоці 0,5 мкг/кг. Комісія ООН із питань харчування
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та с іл ь с ь к о г о  господарства (FAO. Food and Agricultural Organization o f the Unit
ed Nations) і Всесвітня організація охорони здоров'я (WHO, World Health Orga
nization) погодились із цим значенням [Berg, 2003].

Отже, подані відомості свідчать про те. що забруднення навколишнього 
середовища афлатоксинами, поширення їх у продуктах рослинного і тваринно
го походження створює потенційну загрозу для здоров’я людини, призводить 
до економічних втрат унаслідок захворювань і смертності сільськогосподар
ських тварин. Тому розроблення різноманітних стратегій для контролю розпо
всюдження афлатоксинів у сільськогосподарській продукції та запобігання аф- 
латоксикозам у людини і тварин нині є актуальними проблемами біологічної та 
сільськогосподарської наук.

5.3.4. Токсини грибів роду Fusarium

До роду Fusarium належать гриби зі септованим міцелієм, які широко роз
повсюджені у ґрунті, морському та річковому середовищах, на поверхні рос
лин по всьому світу. Деякі з них є ґрунтовими сапротрофами, інші -  патогена
ми рослин. Фітопатогенні гриби цього роду -  найважливіші збудники захворю
вань зернових культур у північних регіонах помірного поясу [Guy St-Germain, 
Summerbell, 1999; Gutleb et al., 2002]. В інфікованих рослинах гриби Fusarium 
зумовлюють розвиток хвороб, які супроводжуються в’яненням, припиненням 
росту, загниванням кореня і стебла [Schollenberger et al., 2004].

Представники роду Fusarium часто оселяються на хлібних злаках, що ро
бить зерно небезпечним для споживання [Krysinska-Traczyk et al., 2001: Saberi- 
Riseh et al., 2004]. Токсини цих грибів становлять велику групу мікотоксинів із 
різною структурою, що шкідливо впливають на організм людини [Билай, Пидо- 
пличко, 1970; Riley et al., 1996; Ueno et al., 1997; Pitt, 2000; Sewram et al., 2005].

5.3.4.1. Фумонізини

Фумонізини В., B2, В3 -  це продукти життєдіяльності грибів F. oxysporum 
і F. verticillioides (раніше відомий як F. moniliforme) (рис. 5.9) [Sew ram et al., 
2005]. їх виявляють у зерні та кормах, основу яких становить зерно, на різних 
континентах [Bullerman et al., 1996; Ueno et al., 1997; Abbas et al., 2002].

Найчастіше в природних умовах трапляється фумонізнн В , рідше й у мен
ших кількостях -  фумонізини В2 і В . Високий рівень надходження фумонізину 
В, в організм людини є в регіонах, де кукурудза основний продукт харчування. 
Інтенсивність утворення фумонізинів безпосередньо корелює з кліматичними 
умовами та кількістю опадів, особливо, коли різкі зміни цих умов прнзво здіо до 
розвитку фізіологічного стресу в рослин [Ono et al., 1999; Almeida et al., 2002].

Фумонізини виявляють цитотоксичність до деяких клітинних ліній ссавців 
[Abbas et al., 1998]. Вважають, що механізм дії цих сполук ґрунтується на кон
куренцію зі сфінгозином у процесах метаболізму сфінголіиідів [Riley et al., 1996].
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Крім порушення метаболізму сфінголіпідів, фумонізини негативно впливають 
на транспорт фолієвої кислоти і розвиток нервової трубки ембріона in vitro 
[Marasas et a., 2004].

о о

Рис. 5.9. Фумонізин В,

Фумонізин В, виявляє гепатотоксичність і нефротоксичність у всіх видів 
тварин, які досліджували. Проте гострі отруєння цим токсином трапляються рід
ко. Зміни, які найраніше виявляють у печінці та нирках тварин, інтоксикованих 
фумонізином, -  це підвищення рівня апоптозу, а відтак регенеративна проліфе
рація клітин. Водночас відомо про канцерогенну дію фумонізинів [Riley et al., 
1996; Gelderblom et al., 1996; Ueno et al., 1997]. Зокрема, у мешканців Транскею 
поширеним захворюванням є рак стравоходу, а самі токсини часто виявляють у 
вирощеній там кукурудзі [Syndenham et al., 1991]. Фумонізини зумовлюють роз
виток тяжких захворювань і у свійських тварин, зокрема лейкоенцефаломаляцію 
у коней, набряк легень у свиней [Marasas et al., 1988; Harrison et al., 1990; Liu et 
al., 2002]. Фумонізин В! імунотоксичний щодо альвеолярних макрофагів тварин, 
призводить до пригнічення синтезу мРНК у клітинах [Liu et al., 2002].

5.3.4.2. Трихотеиени

Трихотецени типів А і В є великою групою подібних за структурою міко
токсинів грибів роду Fusarium (рис. 5.10) [Yoshizawa, 1983; Edwards, 2004; 
Grove, 2007]. До А-трихотеценів належать токсини Т-2 і НТ-2, T-2-тріол, Т-2- 
теграол, неосоланіол, ді- і 15-моноацеюксисцирпеноли (DAS, MAS), сцирпен- 
тріол. Найважливіший із цієї групи токсин Т-2 (рис. 5.10), який пригнічує син
тез білків у клітинах еукаріотів. Токсин Т-2 особливо шкідливий для лейкоци
тів, він пригнічує імунний статус організму [Yang et al., 2000- Gutleb et al., 
2002]. У дослідженнях in vitro встановлено цитотоксичність цієї сполуки щодо 
мононуклеарів периферичної крові, а також В- і Т-лімфоїдних клітинних ліній 
людини [Berek et al., 2001; Minervini et al., 2005].
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Рис. 5.10. А -  загальна структура трихотеценів; Б -  токсин Т-2

Група трихотеценів типу В містить ніваленол, деоксиніваленол (DON), 
З- і ІЗ-ацетил-DON, фузаренон-Х, зеараленон та дві його похідні а- і (3-зеа- 
раленон [Yoshizawa, 1983; Schollenberger et al., 2004; Pestka, Smolinski, 2005]. 
Ці токсини впливають на імунну систему тварин, що виявляється у підвищен
ні чутливості до різних мікробних захворювань. Фузаренол-Х, ніваленол при
гнічують імунні реакції також і за умов in vitro [Berek et al., 2001]. Через при- 
гнічувальний вплив А- і В-трихотеценів на імунну систему споживання їх 
у складі забрудненого зерна може призводити до розвитку вторинних інфек
цій [Berek et al., 2001].

Деоксиніваленол (DON, deoxynivalenol), відомий ще як вомітоксин, синте
зується в організмі гриба Fusarium graminearum (рис. 5.11) [Pestka, Smolinski, 
2005]. Він спричиняє блювання та неприйняття корму свиньми [Diekman, 
Green, 1992; Pitt, 2000]. У людей симптоми токсичної дії DON виявляються як 
втрата апетиту, нудота, блювання, головний біль, біль у животі, діарея, озноб, 
запаморочення, судоми [Pestka, Smolinski, 2005]. Цей токсин порушує нор
мальні функції клітин, інгібуючи синтез білка зв’язуванням із рибосомами 
й активацією ключових клітинних ферментів, задіяних у трансдукції сигналів, 
пов’язаних із проліферацією, диференціацією і апоптозом [Pestka, Smolinski,
2005]. У дослідженнях in vitro показано, що DON виявляє токсичні ефекти 
щодо мононуклеарів периферичної крові людини [Berek et al., 2001]. Водночас 
відомо, що DON є потужним індуктором утворення цитокінів у лімфоцитах 
[Meky et al., 2001].

Н
.О Н

Рис. 5.11. А -  деоксиніваленол (DON); Б -  зеараленон
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Токсичність ніваленолу (іншого токсину, що належить до В-трихотеценів) 
пов’язують зі здатністю пригнічувати біосинтез білків у клітинах еукаріотів 
втручанням у функції рибосом [Pettersson et al., 1995: Bretz et al., 20051. Вважа
ють, що токсична дія ніваленолу подібна або трохи сильніша, ніж дія DON. 
Водночас показано, що ніваленол виявляє генотоксичність у клітинах травного 
тракту [Tsuda et al., 1998].

Зеараленон (трихотецен типу В) -  це токсин, що утворюється в клітинах 
триба F. grammearum і споріднених видів (рис. 5.11) [Pitt, 2000]. Зеараленон 
характеризується естрогенною дією та зумовлює порушення статевого розви
тку сільськогосподарських тварин, особливо свиней [Put, 2000; Wollenhaupt 
et al., 2007]. Внаслідок естрогенної активності зеараленон порушує процеси 
відтворення великої рогато худоби [Diekman, Green, 1992], зумовлює перед
часні пубертатні зміни у дітей [Kuiper-Goodman et al., 1987].

5.3.4.3. Алергенна дія токсинів грибів роду Fusarium

Зерновий пил, який утворюється під час збирання врожаю та оброблення 
зерна, може містити гриби роду Fusarium і синтезовані за їхньою участю ток
сини [Krysinska-Traczyk et al., 2001]. Зокрема, в пилюці зерна хлібних злаків 
виявляють гриби F. avenaceum, F. culmorum, F. graminearum, F. poae, F. sporo- 
trichioides і мікотоксини: DON, моніліформін, ніваленол, зеараленон, токсин 
Т-2 [Abramson et al., 2001; Escola et al., 2001; loos et al., 2004]. Вдихання їх може 
призводити у працівників сільського господарства до розвитку таких виснаж
ливих захворювань, як бронхіальна астма, алергічні альвеоліт і риніт, атопіч- 
ний кон’юнктивіт, синдром інтоксикації органічним пилом, синдром хронічної 
втоми [Lacey, Dutkiewicz, 1994; Krysinska-Traczyk et al., 2001]. Крім зазначених 
токсинів, іриби із роду Fusarium синтезують і специфічні алергени. Зокрема, 
Fusarium solani містить низку алергенів із різною молекулярною масою, що 
реагують зі сироваткою крові осіб, чутливих до багатьох грибів [O'Neil et al., 
1986; Verma et al., 2003].

5.3.5. Токсини кдавіиепсу пурпурового
(Claviceps purpurea) -  ергоадкадоїди

5.3.5.1. Життєвий цикл кдавіиепсу та біологічна ефекти гриба

Ріжки (народна назва-спориння) -  це зимувальна форма групи фітопатоген
них грибів відділу Ascomycota, роду Claviceps (від лат. clava -  булава, caput го
ловка;. Рід охоплює 36 видів грибів -  відомих паразитів понад 600 однодольних 
Рослин, які належать до родин Роасеае (Злакові), Juncaceae (С итникові) і Сурега- 
сеае (Осокові), серед них кормові трави, жито, пшениця, ячмінь, овес, просо, 
соРго, рис [Cvak, 1999; Naude et al., 2005; /Schardl et al., 2006; lihlig et al., 2007].

347



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

Основний представник цього роду -  гриб Claviceps purpurea (ріжки пурпурові) 
життєвий цикл якого описав 1853 року Луї-Рене Тюлан (L. R. Tulasne).

Паразитичний життєвий цикл С. purpurea починається навесні, з аскоспор, 
які вітер переносить на рослину-хазяїна (фото 5.4). Гіфи гриба проростають 
і колонізують зав’язь. Згодом на колосі рослини замість зернівок починають 
формуватися склероції (ріжки), які складаються з плектенхіми (несправжньої 
тканини, утвореної гіфами гриба) і дозрівають упродовж п’яти тижнів. Кількість 
і розмір склероціїв, які гриб формує на колоссі злаків, залежить від виду росли
ни: на рослинах жита, зазвичай, утворюється багато склероціїв, на пшениці -  
значно менше. Восени зрілий, забарвлений у темно-фіолетовий колір склероцій 
опадає на землю, а навесні проростає, формуючи червонуваті кулеподібні голів
ки (строми), всередині яких утворюються аскоспори [Lorenz, 1979].

Склероцій містить отруйну речовину -  ерготин, яка є сумішшю токсичних 
алкалоїдів. В умовах тривалого споживання розмелених ріжків у складі борошна 
люди починають хворіти на отруєння, відоме під назвою ерготизм, або “злі кор
чі”, що характеризується порушенням когнітивних функцій, виникненням галю
цинацій, судом [Tanner, 1987; van Dongen, de Groot, 1995].

Упродовж століть вчені вважали, що ріжки -  це форма жита, називаючи 
його Secale cornutum (рогате жито), і лише в середині XVIII ст. ідентифікували 
як гриб. Зацікавлення дослідників біологічними ефектами клавіцепсу має дав
ню історію, на що вказують численні літературні джерела [Rehacek. Sajdl, 1990; 
Wink, 1998; Minghetti, Crespi-Perellino, 1999; Schiff, 2006]. Припускають, що 
галюциногенні ефекти ріжків використовували ще в елевсінських містеріях 
(таємничих обрядах під час хліборобських свят) Давньої Греції 4 000 років 
тому, проте найперші повідомлення про токсичну дію ріжків виявлені в китай
ських письменах і датуються приблизно 1100 роком до н.е.

Перша епідемія ерготизму, коли від отруєння померло майже 20 000 осіб, 
тобто майже половина жителів історичної області Аквітанія у Франції, описана 
в 944-945 pp., а за 50 років у Франції та Іспанії від хвороби, названої “святим 
вогнем”, померли майже 40 000 людей. Епідемії отруєнь унаслідок споживання 
склероція клавіцепсу спустошували Європу впродовж середніх віків, і спалахи 
ерготизму зареєстровано в Німеччині в 1581, 1587 і 1596 роках. Ці епідемії були 
зумовлені частково тим, що в середньовічні часи жито вирощували у великих 
кількостях, і багато людей (особливо незаможних) споживали заражене грибом 
житнє борошно. У наш час масове гостре отруєння ріжками трапляється рідко. 
Останній випадок зареєстровано у селищі Пон-Сент-Еспрі у Франції (1951): піс
ля вживання хліба із забрудненого борошна у селян виникали галюцинації, судо
ми, декілька людей померли. Частіше, за умов тривалого вживання їжі з борош
на, забрудненого ріжками, спостерігається хронічне отруєння токсинами гриба.

Відомо, що внаслідок отруєння склероцієм клавіцепсу виявляються дві різні 
форми ерготизму: гангренозна, коли можливе змертвіння кінцівок, і конвульсив
на, симптомами якої є головний біль, блювання, діарея, посмикування, тонічні 
судоми, психічні розлади (меланхолія, слабоумство) [Tanner, 1987; van Dongen, 
de Groot, 1995; Naz, Sophie, 2006; Schiff, 2006].
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Перша, гангренозна форма (Ergotismus gangraenosus), яка характеризується 
виразним звуженням периферичних судин кінцівок, раніше була поширена 
у франції. Її називали “святим вогнем”, або “пекельним вогнем”, тому шо уна
слідок отруєння кисті рук, ступні га цілі кінцівки людини роздувалися, спричи
няючи сильний пекучий біль, і відмирали та відділялися в суглобі у вигляді су
хої змертвілої кінцівки. У середніх віках про страждальців, які потерпали від 
ц і є ї  форми ерготизму, традиційно піклувалися монахи ордену Святого Антонія. 
тому хворобу ще називали “вогнем Святого Антонія”. Друга форма ерготизму, 
конвульсивна (Ergotismus convulsivus), була особливо поширена в Німеччині та 
зазвичай характеризувалася маренням і галюцинаціями, що супроводжувалися 
сильним болем під час згинання кінцівок, судомами м’язів, конвульсіями та 
сильною діареєю. Епідемії гангренозної форми ерготизму в Європі були в період 
від середніх віків до XIX ст., а конвульсивної форми -  від 1581 до 1928 років.

Установлено, що згодовування тваринам зерна або інших кормів, забрудне
них токсинами грибів із роду Claviceps, призводить до хвороби, подібної до ер
готизму в людини [Diekman, Green, 1992; Naude et al., 2005]. У свійських тварин 
ерготизм призводить до зменшення приростів і продуктивності, зумовлює ага- 
лактію [Mainka et al., 2005; Kopinski et al., 2007], гіпертермію, розлади гормо
нального статусу [Browning, Thompson, 2002; Al-Tamimi et al., 2003]. Прояви 
ерготизму -  це похитування, конвульсії, тимчасовий параліч, зменшення надхо
дження крові до кінцівок, вух і хвоста, що іноді спричиняє гангрену і ймовірну 
втрату кінцівок (фото 5.5) [Handeland, Vikoren, 2005].

Активні компоненти ріжків можуть надходити під час лактації в мате
ринське молоко, шкідливо впливаючи на організм нащадків. У таких умовах 
отруєння новонароджених зазвичай проявляється в пригніченні дихання, роз
витку депресії, ціанозу, олігурії. Смерть настає внаслідок дихальної недостат
ності [Aeby et al., 2003; Bangh et al., 2005].

5.3.5.2. Структура ергоадкадоїдів

За хімічною структурою токсини клавіцепсу є алкалоїдами індольної при
роди, що синтезуються з триптофану [Groger, Floss, 1998]. Ці сполуки, хоча 
й дещо в дрізняються за структурою, об’єднано під загальною назвою ергоал- 
калоїди (рис. 5.12-5.14). Вони становлять найчисленнішу групу з усіх, що іс
нують у природі, азотовмісних метаболітів грибів [Groger, Floss, 1998; Cvak, 
'999; Mukheijee, Menge, 2000; Schardl et al., 2006]. Нині виділено понад 80 epro- 
алкалоїдів, переважно з різних видів грибів роду Claviceps (понад 70 алкалої- 
д*в), а також з інших грибів та вищих рослин [Lyons et al., 198с»; Wang et al., 
2°04; Schiff, 2006].

Установлено, що склероції клавіцепсу містять 0,15-0,5% алкалоїдів, спіль
ною частиною молекул яких є система з чотирьох кілець із тривіальною на- 

“ерголін” -  частково гідрогенізований індол[4,3-1,8]хінолін [Schiff, 2006].
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Структура ерґоліну D-лізергінова кислота 

Рис 5.12, Ерґолін та його похідні

Лізергол

СН,

Рис. 5.13. Структура амідів D-лізергінової 
кислоти

М-(а-гідроксиетил)амід 
лізергінової кислоти

ОН

Ерґоновін

Розрізняють дві основні групи еріоалкалоїдів. Д о  перш ої групи алкалоїдів, 
виділених із грибів, які паразитують на хлібних злаках, належать похідні 
D -лізергінової кислоти (рис. 5 .12). Д о другої групи належать ерюалкалоїди  
клавінового типу, специфічні для грибів, що паразитують переважно на дико
рослих травах, рідше -  на рослинах жита. Це похідні л ізе р т л у  (рис. 5 .12) або 
лізергіну (Fleetwood et al., 2007).
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Ерґокриптин Ерґокорнін

Рис. 5.14. Структура ерґопептидів грибів роду Claviceps [Schiff, 2006]

До похідних D -лізергінової кислоти, які утворюються амінуванням кар
боксильної групи в положенні С-8, належать розчинні у воді прості аміди, що 
містять відносно короткі карбонові ланцюги, і нерозчинні у воді пептидіц аміди,
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котрі зазвичай існують як трипептиди. Представниками перших є ергоновін 
(ергометрин, ерґобазин), М-(а-гідроксиетил)амід лізерґінової кислоти, амід 
лізерґінової кислоти (ерґін) (рис. 5.13) [Stoll, Hofmann, 1965; Cvak. 1999; Schardi 
et al., 2006].

До пептидних амідів (які ще називають ертопептидами) належать ергота
мін, ерґокристин, ерґокорнін, ерґокриптин (рис. 5.14) [Tfelt-Hansen et al., 2000; 
Schiff, 2006; Schardi et al., 2006]. Представниками групи ерґоалкалоїдів клаві- 
нового типу є елімоклавін, пеніклавін, ізофумігаклавін А, циклоклавін, хано- 
клавін-1 [Schumann et al., 1982; Schiff, 2006].

5.3.5.3. Застосування ергоалкалоїдів у медицині

Ріжки злаків, заражених грибами з роду Claviceps і виділені з них ерґоалка- 
лоїди здавна використовують у медицині. Застосовують їх як засіб для припи
нення кровотечі, мігрені, пришвидшення пологів. Німецький дослідник Адам 
Лоніцер (1528-1586) ще 1582 року в своєму травнику (Kreuterbuch) вказав на 
застосування клавіцепсу в народному лічництві [Schiff, 2006]. Використання 
препаратів гриба в офіційній акушерській практиці вперше описав американ
ський лікар Джон Стерне 1808 року. Проте лише за сто років із цього гриба ви
ділили ерґотоксин та ерготамін [Barger, Dale, 1907; Stoll, Hofmann, 1980], далі 
почали інтенсивно вивчати хімічну структуру ерґоалкалоїдів та механізми їх
ньої дії в організмі людини і тварин. Нині в медичній практиці використовують 
C-8-амідні/пептидні похідні D-лізергінової кислоти -  і природні, і штучно син
тезовані ерґоалкалоїди. До таких сполук, зокрема, належать ерґоновін, ергота
мін, ерґотоксин (суміш ерґокристину, ергокриптину і ерґокорніну).

Хімічну структуру ерюновіну (ергометрин, ерґобазин) дослідили 1935 року. 
У дослідженнях установлено, що цей ерґоалкалоїд є селективним і помірно 
активним антагоністом триптамінергічних рецепторів у гладких м’язах. Най
виразніший ефект ергоновіну -  це безпосереднє стимулювання гладкої муску
латури матки, що призводить до збільшення м’язового тонусу і посилення рит
мічних скорочень м’язів [Stoll, Hofmann, 1965; Cvak, 1999].

Ерготамін уперше виділив із ріжків швейцарський учений А. Штолль 
(A. Stoll) 1920 року [цит. за Diener, 2000], а його структуру встановили 1951 року. 
Нині відомо, що це агоніст різних триптамінергічних рецепторів (зокрема, ре
цептора серотоніну 5-НТ2) і а-адренергічних рецепторів у клітинах судин і глад
ких м’язів [Katzung, Julius, 2001; Sanders-Bush, Mayer, 2006]. Цей алкалоїд вва
жають ефективним у лікуванні мігрені, хоча його застосування зумовлює розви
ток побічних ефектів (нудота, блювання, слабкість, втома тощо).

Ерґотоксин упродовж тривалого часу вважали окремим ерґоалкалоїдом, 
але згодом (1937-1943 pp.) установлено, що він є сумішшю трьох сполук (ерґо
кристин, ерґокриптин і ерґокорнін), відносний вміст яких майже однаковий. 
Кожна з цих сполук містить у своїй структурі трипептид, причому залишки двох 
амінокислот (ванн і пролін) є спільними компонентами всіх трьох ергошікалої- 
дів [Stoll, Hofmann, 1965; Bruneton, 1995; Buchta, Cvak, 199Q; Dewick, 2002].
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У медицині застосовую ть препарати ерготоксину (дигідроерґотоксин, дигідро- 
ерґотоксин мезилат) для лікування порушень діяльності мозку, мігрені.

У літературних джерелах наявні повідомлення про протимікробну дію 
ерґоалкалоїдів, зокрема клавінового типу, та їхню мутагенну активність щодо 
бактерій [Eich et al., 1985; Glatt et al., 1992].

Одна з похідних від ергоалкалоїдів сполук -  діетиламід лізергі нової кисло
ти (LSD, lysergic acid diethylamide), напівсинтетичний препарат, уперше синте
зований 1938 року, є відомим галюциногенним засобом [Hofmann, 1980; Doe- 
ring, 2005]. До 1965 року LSD застосовували в медицині (головним чином, для 
лікування психічних розладів і алкоголізму). Згодом установлено, що ця спо
лука має сильні наркотичні властивості. У великих дозах LSD спричиняє пси
хоз, загострення шизофренії та інших психічних захворювань, а одноразова ін
токсикація може незворотно пошкодити головний мозок.

5 .3 .6 . О хратоксини

Охратоксини А, В і С -  мікотоксини, що синтезуються у клітинах грибів 
деяких видів родів Aspergillus і Penicillium, зокрема A ochraceus, A. flavus і P. ver- 
nicosum [Diekman, Green, 1992; Magnoli et al., 2007; Pfohl-Leszkowicz, Mander- 
ville, 2007]. Основним із них є охратоксин А (рис. 5.15), який часто виявляють 
у продуктах харчування людини та кормах тварин.

Рис. 5.15. Охратоксин А

Гриби-продуценти охратоксину А широко розповсюджені, але переважа
ють у зонах жаркого і помірного клімату. Інтенсивність утворення охратоксину 
залежить від субстрату, активності гриба-продуцента, вологості, температури. 
Найчастіше цей мікотоксин виявляють у зерні, що зазнає самозігрівання (опти
мальна температура для його синтезу -  від +27...30°С). Охратоксин А виявля
ють, головним чином, у зерні кукурудзи, ячменю, пшениці, вівса та зернових 
продуктах. До того ж цей токсин забруднює боби сої, кави, какао, насіння ара
хісу, сухі фрукти, пиво, вино [Wood, 1992; Lobeau et al., 2007]. Охратоксин А 
може акумулюватись у м’ясі тварин, виділятися з молоком, тому в тваринних 
продуктах також виявляють домішки цього токсину [Krogh, 1987; Breitholtz- 
Emanuelsson et al., 1993; Skaug, 1999].
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Міжнародна програма з хімічної безпеки ВООЗ, аналізуючи забрудники 
навколишнього середовища, зосередила увагу наукової спільноти на необхід
ності вивчення охратоксину як одного з мікотоксинів, що характеризуються 
особливо шкідливими наслідками для здоров’я людини. Установлено, що за 
умов надходження в організм людини і тварин охратоксин А виявляє нефроток- 
сичні, гепатотоксичні, імуносупресивні та ембріотоксичні ефекти [Wood, 1992; 
Fuchs, Peraica, 2005; Sutken et al., 2007]. Вважають, що цей токсин є одним із 
чинників, які зумовлюють розвиток особливої ендемічної форми нефропатії, 
пошиоеної серед жителів балканських країн (Болгарія, Сербія, Хорватія, Сло
венія та ін.) [Krogh, 1987; Mally et al., 2007].

Міжнародне агентство з вивчення ракових захворювань (IARC) класифіку
вало охратоксин А як можливий канцероген людини (група 2В) [IARC, 1993]. 
У низці досліджень показано здатність цього токсину спричиняти канцероген
ні процеси в клітинах нирок і печінки людей і тварин [Kuiper-Goodman, Scott, 
1989; Pfohl-Leszkowicz, Manderville, 2007].

Широке розповсюдження охратоксину А та високий рівень забруднення 
сільськогосподарської сировини і продуктів відзначено в багатьох досліджен
нях, здійснених наприкінці XX ст., особливо в країнах Північної Європи [Krogh, 
1987; Kuiper-Goodman, Scott, 1989]. Так, найбільша частота забруднення сіль
ськогосподарської продукції цим токсином (16-40%) виявлена у Великобрита
нії, де рівень охратоксину в аналізованих зразках досягав 50-100 мкг/кг [Krogh, 
1987]. У Німеччині в результаті 5-річного обстеження 13% із 984 зразків тва
ринних кормів були забруднені охратоксином на рівні до 206 мкг/кг [Bauer, Ga- 
reis, 1987]. У дослідженнях, проведених упродовж того ж самого періоду в бал
канських країнах (наприклад, у Болгарії, де нефропатія є ендемічним захворю
ванням), рівень забруднення врожаю кукурудзи перевищував 27%, а вміст ток
сину в зерні становив 25-35 мкг/кг [Petkova-Bocharova, Castegnaro, 1985]. Зна
чний вміст охратоксину виявляють у тканинах і рідинах тварин, що споживають 
забруднені корми (табл. 5.7).

Забруднення кормів охратоксинами найгірше впливає на птахівничу га
лузь сільського господарства, зумовлюючи розвиток нефропатії та підвищення 
рівня смертності різних видів свійської птиці [Labuda, Tancinova, 2006]. Кури, 
індики, качки чутливі до цього токсину. Тривале надходження охратоксинів 
в організм курей та індичок переважно спричиняє відставання в рості та змен
шення маси тіла, погіршення перетравлення корму, зменшення відкладання 
яєць і погіршення їхньої якості, токсикацію нирок.

У свиней охратоксин А акумулюється в нирках, зумовлюючи порушення 
функцій видільної системи, та печінці [Bauer et al., 1984]. Водночас у жуйних 
тварин цей токсин швидко метаболізується. Установлено, що охратоксин А пе
реважно гідролізується в передшлунках за участю ферментів бактерій і найпро
стіших до нетоксичного а-охратоксину і фенілаланіну, і, отже, у тканинах охра
токсин А виявляють у малих концентраціях. Тому жуйні тварини менш сприй
нятливі, ніж інші види тварин, до дії охратоксину [Mobashar et al., 2010].
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Таблиця 5.1
Перенесення охратоксину А з корму д о  органів і тканин організму тварин

Вид тварин Вміст у кормі, 
нг/г

Орган 
або тканина

Концентрація,
нг/г Джерело

Курчата-
бройлери 50 -2  000

Нирка 0,8
Kuiper-Goodman, 
Scott, 1989

Печінка 11-59
М’яз 3,0-8,5
Кров 1,2-4,6

Кури-несучки 50 -5  200

Нирка 3,8-8,0

Kuiper-Goodman, 
Scott, 1989

Печінка 1,5-18
М’яз < 0,8-2,7
Кров 4.0-14
Яйце 1,6-4,0

Корови 1125 Нирка 5,0 Hult et al., 1976

Свині 25-1 400

Нирка 1,8-67

Kuiper-Goodman, 
Scott, 1989

Печінка 2,0-30
М’яз ?-37
Жир 7-11
Кров 665

У європейських країнах (крім Німеччини) 1997 року встановлено макси
мальний толерантний рівень охратоксину А для зерна і всіх харчових продук
тів -  5 мкг/кг. У Німеччині цей рівень становить 3 мкг/кг. Однак уже за концен
трації 0,2 мг/кг корму охратоксин становить певну небезпеку і за тривалого 
надходження в організм може спричиняти захворювання на охратоксикоз. 
Охратоксикози часто реєструють у свиней (найбільш уразливі -  молоді особи
ни), курчат-бройлерів, дорослих курей несучок, індичок [Battacone et al., 2010].

Перебіг охратоксикозу може відбуватись у гострій, підгострій і хронічній 
формах. Характер захворювання залежить від дози охратоксину, способу його 
надходження в організм і ступеня уразливості до нього тварини. Охратоксикоз 
супроводжується морфологічними та біохімічними змінами в нирках тварин: 
збільшенням розмірів органа з дегенерацією канальців і явищами фіброзу; гі- 
перпротеїнемією й азотемією внаслідок порушення фільтраційної функції ни
рок. Крім того, під час охратоксикозу виявляється підвищена сприйнятливість 
до інфекцій унаслідок пригнічення клітинного імунітету; зниження заплідню
вальної здатності статевих клітин; підвищене споживання води і набряки, по
рушення в будові кісткової тканини, виразки шлунково-кишкового тракту та ін. 
У критичних випадках гостра ниркова недостатність (за високих доз токсину) 
спричиняє загибель тварин [Krogh et al., 1974].

Гострий охратоксикоз (за надходження охратоксину в концентраціях понад 
5 мг/кг корму) характеризується нефропатією, жировою дистрофією печінки, 
некрозом лімфатичних вузлів, імуносупресією тошо. Гостре отруєння у свиней 
характеризується швидким розвитком симптомів хвороби і значною смертніс
тю. Особливо висока смертність виявляється у поросят-сисунів, в організм
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яких охратоксин надходить із молоком матері. Підгострий перебіг охратокси- 
козу у свиней розвивається від щоденного надходження з кормом охратоксину 
в дозі 1 мг/кг маси. У тварин зникає апетит, з’являється депресія, діарея, підви
щена спрага, поліурія, прострація, зневоднення організму, слідом за якими на
стає смерть (через 5-6 діб) [Szczech et al., 1973; Krogh et al., 1974].

Хронічний охратоксикоз розвивається у свиней за тривалого споживання 
токсину в дозах приблизно 0,2 мг/кг корму. Перебіг захворювання, як правило, 
обтяжується впливом неспецифічної мікробіоти. Особливістю перебігу хроніч
ного охратоксикозу є сповільнення росту і розвитку та зменшення продуктив
ності тварин. Симптоми охратоксикозу свиней в умовах хронічної інтоксикації 
такі: схуднення, зменшення рухливості і споживання корму, діарея, поліурія. 
Гематологічні зміни характеризуються анемією, лейкоцитозом і лімфоцитозом. 
У поросних свиноматок можливі викидні, народження мертвого або нежиттє
здатного потомства (внаслідок ембріотоксичної дії охратоксину). Симптоми 
ураження у свійської птиці проявляються розвитком депресії, діареї та зневод
нення організму, затримкою росту, анемією, зниженням інтенсивності гемопо- 
езу і зменшенням кількості лімфоїдних клітин у селезінці та фабрицієвій сумці.

5.3.7. Запобігання розповсюдженню
токсиногенних грибів і мікотоксинів

Щорічно значна частина світового врожаю зернових і олійних культур за
бруднена небезпечними мікотоксинами [Phillips et al., 1994; Brown et al., 2006; 
Magan, 2006; Menkir et al., 2006; Garcia, Heredia, 2006; Pitt, Hocking. 2006; 
Bryden, 2007]. Розповсюдження токсиногенних грибів і мікотоксинів завдає 
господарствам значних економічних збитків через: а) втрати кормів і зниження 
їхньої кормової цінності; б) погіршення здоров’я тварин і птиці та підвищення 
чутливості до мікозних, бактеріальних і вірусних захворювань; в) загибель тва
рин; г) витрати на проведення лікувальних і профілактичних заходів. Контро
лювати утворення мікотоксинів токсиногенними грибами та рівень забруднен
ня цими отруйними речовинами продуктів харчування і кормів надзвичайно 
важко Це пов’язано з впливом багатьох біологічних і кліматичних чинників на 
забруднення мікотоксинами сільськогосподарських продуктів. Тому виявлен
ня, видалення та знешкодження токсиногенних грибів на різних стадіях отри
мання продуктів рослинництва є ефективними засобами для запобігання роз
повсюдженню мікотоксинів у харчових ланцюгах (рис. 5.16).

Найкраший спосіб контролю забруднення мікотоксинами -  це профілакти
ка, що може досягатися за рахунок зниження рівня грибної інфекції під час 
вирощування сільськогосподарських культур на основі застосування відповід
них способів культивування, швидкого висушування зерна, використання від
повідних консервантів [Sinha, 1993]. У плані профілактики ураження рослин 
токсиногенними грибами важливе значення має система агротехнічних захо
дів, яка передбачає впровадження сівозмін і використання для посіву ранніх
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оортів культур, стінких проти інвазц патогенних грибів, запобігання механіч
ним ушкодженням посівного матеріалу. Для знезараження зернової маси про
водять максимальне видалення дрібних, пошкоджених шкідниками і травмова
них зерен застосуванням повітряно-решітчастих сепараторів. Після збирання 
врожаю істотними чинниками, що визначають рівень утворення мікотоксинів, 
е вологість, температура, тривалість термінів зберігання зерна. Для припинен
ня життєдіяльності грибів зерно слід негайно висушити до вмісту вологи 13
15% та охолодн і п вен тилюванням до температури зберігання. Проведено бага
то досліджень із застосуванням фізичних, хімічних і біологічних методів із 
метою запобігання ростов» токсиної енних грибів, видалення мікотоксинів або 
зменшення їхнього вмісту, руйнування або детоксикашї токсинів у продуктах 
харчування та кормах.

Л ю дина

Зберігання врож аю

Температура
Вологість

П ереробка  
р осл и н н ої продукції

Тваринні продукти

Біологічні
чинники

Абіотичні 
та інші чинники

Збирання
врож аю

Рослинна 
культура + 
сумісний 
токси генний 
вид гриба

Температура
Вологість
Механічне пошкодження 
Ураження шкідниками

Стадія зрілості
Температура
Вологість

Тварини

Рис. 5.16. Чинники, що впливають на розповсюдження мікотоксинів у трофічному ланцюзі [Pestka, 
Casale, 1988]
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У виробництві кормів широко використовують інгібітори -  низькомолеку
лярні органічні кислоти (бензойна, пропіонова, ацетатна, мурашина) та їхні 
солі. Однак ці кислоти не є фунгіцидами, отже, не спричиняють загибелі грибів- 
продуцентів. Тому на основі пропіонової кислоти створені нові, менш агресивні 
фунгістатичні речовини з використанням інертних носіїв, на яких адсорбовані 
пропіонова кислота або суміш кислот. Зменшити інтенсивність утворення ток
синів і стабілізувати їхній рівень у зерні можна підтриманням відповідного га
зового складу середовища. Так, зниження вмісту Оксигену в атмосферному по
вітрі або підвищення концентрації С 02 та N2 значною мірою запобігає розви
ткові цвілевих грибів на зерні під час зберігання та інгібує синтез афлатоксинів, 
охратоксину і Т-2 токсину. Показано, що бутилований гідроксианізол (БГА) -  
фенольний антиоксидант -  пригнічує ріст токсиногенних представників родів 
Aspergillus, Fusarium і Penicillium [Thompson, 1996].

Крім того, досліджували можливість застосування кухонної солі для конт
ролю вмісту гриба A. flavus в зерні арахісу. Результати свідчать, що в низьких 
концентраціях хлорид натрію стимулюс утворення афлатоксинів, тоді як у ви
соких концентраціях -  інгібує ріст грибів і продукування токсинів [Thanaboripat,
2005]. Вважають, що за високих концентрацій хлорид натрію може, з одного 
боку, негативно впливати на доступність води, необхідної для росту грибів 
і продукції токсинів, а з іншого -  іони Натрію порушують процеси мембранного 
транспорту інших іонів у клітинах гриба.

Природні сполуки рослинного походження традиційно використовують 
для збереження продуктів у таких країнах, як Японія, Індія, Росія [Wilson, 
Wisniewski, 1992]. Показано, що екстракти деяких місцевих рослин здатні 
пригнічувати ріст токсиногенних грибів і, отже, утворення мікотоксинів. Ефір
ні олії кориці, м’яти, базиліка, материнки, епазоту (Dysphania ambrosioides), 
гвоздики, чебрецю забезпечували повне гальмування росту грибів на зерні ку
курудзи [Montes-Belmont, Carvajal, 1998]. Автори роботи [Thanaboripat, 2005] 
досліджували ефірні олії з тайських трав на здатність гальмувати ріст A. flavus 
і A. parasiticus та виробництво афлатоксинів на картопляно-декстрозному ага
рі й кукурудзі. Отримані результати показали, що з 25-ти аналізованих рослин 
ефірна олія з бетелю (Piper betle) проявляє найбільший інгібувальний вплив на 
ріст грибів. Отже, натуральні рослинні екстракти можуть забезпечити альтер
нативний спосіб захисту харчових продуктів або кормів від грибного забруд
нення [Paster et al., 1995; Федяков та ін., 2012].

Якщо забруднення токсиногенними грибами не вдається уникнути або 
припинити, застосування різних способів видалення або знешкодження міко
токсинів дасть можливість отримати і споживати продукцію з обмеженим вміс
том цих шкідливих речовин [Krogh, 1987]. У багатьох експериментальних ро
ботах досліджували різноманітні хімічні сполуки, включаючи численні кисло
ти, луги, альдегіди, оксиданти і деякі газоподібні речовини, на здатність руйну
вати або інактивувати мікотоксини [Samarajeenwa et al., 1990; Paster et al., 1995; 
Thanaboripat, 2002]. Зокрема, показано, що ефективний метод детоксикації
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афлатоксину в забрудненому зерні кукурудзи та інших кормах -  обробка аміа
ком або солями амонію [Ahmad et al., 1995]. Обробка аміаком кормів, забрудне
них мікотоксинами, поліпшує їхню поживність для птиці [Gazia et al., 1991].

У низці досліджень установлено, що багато мікроорганізмів негативно 
впливають на виробництво афлатоксинів у конкурентному середовищі. Зокрема, 
показано, що суміш різних штамів бактерій Lactobacillus пригнічує ріст гриба 
A. flaw s  і перешкоджає виробництву афлатоксинів [Gourama, Bullerman, 1995]. 
Гриб Rhizopus microsponis var. oligosporus, який використовують у приготуванні 
темпи (індонезійський коржик із ферментованих соєвих бобів), також пригнічує 
ріст A. flaw s  і A. parasiticus та утворення афлатоксину [Thanaboripat et al., 1996]. 
Подібну дію проявляє гриб Ganoderma lucidum (рейші), який понад дві тисячі 
років використовують у традиційній китайській медицині, а тепер вирощують 
і у країнах Азії та Північній Америці завдяки його лікувальним властивостям 
(фото 5.6) [Liu, 1993; Thanaboripat et al., 2002].

Відомо, що гриби роду Trichoderma (такі як Т. xiride і Т. harzianum) інгібу
ють ріст і розвиток патогенних грибів [Elad, 1994, 2003]. Зокрема, такі ефекти 
виявляються щодо A.flavus і Fusarium verticillioides [Calistru et a l , 1997]. Здат
ність атакувати патогенні гриби зумовила використання представників Tricho
derma spp. як потенційних чинників біологічного контролю. Вважають, шо ан
тагонізм грибів роду Trichoderma щодо інших мікроорганізмів базується на 
здатності до синтезу антибіотиків і специфічних ферментів та до мікопарази- 
тизму [Benhamou, Chet, 1993].

Що стосується зменшення негативного вплив> мікотоксинів за умов їхньо
го надходження в організм тварин, то з цією метою нині використовують речо
вини ендогенного впливу, які в більшості випадків застосовують разом із кор
мом. їх можна поділити на 3 групи: а) речовини з адсорбційними властивостя
ми; б) речовини мікробного та ферментного походження: в) речовини, шо сти
мулюють обмінні процеси та проявляють антиоксидантні ефекти в організмі 
тварин. Перспективними засобами профілактики та зменшення проявів мікоток- 
сикозів є застосування сорбентів, пробіотичних препаратів, виготовлених на 
основі дріжджів та інших мікроорганізмів [Phillips et al., 1994; Shetty. 2007; Ан
тоняк та ін., 2010; Коваль, Антоняк, 2011; Антоняк, Федяков, 2012; Головчак, 
Антоняк, 2012].

Отже, розробка способів зменшення р>вня розповсюдження у продуктах 
рослинництва токсиногенних грибів і мікотоксинів дуже важлива, оскільки 
забруднення цими токсичними сполуками створює серйозні проблеми в галу
зі охорони здоров’я та сільському господарстві та має значні економічні на
слідки. Профілактика інфікування рослин грибами -  це найкращий спосіб за
побігання утворенню мікотоксинів і забрудненню цими сполуками продуктів 
харчування.



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

5.4. ТОКСИЧНІ КОМПОНЕНТИ ГРИБІВ-МАКРОМІПЕТІВ

За даними наукових джерел, із майже 5 000 видів відомих грибів-макроміце- 
тів в Україні росте понад 2 000 видів, причому майже 1 200 видів -  в Українських 
Карпатах [Вассер, 1990]. Серед великої різноманітності грибів значна кількість 
(80-100 видів) цих організмів становить небезпеку для здоров’я людини [Holsen, 
Aarebroi, 1997; Herman, Chykam, 2006]. Зокрема, в Українських Карпатах росте 
понад 20 видів отруйних грибів [Вассер, 1990]. У плодових тілах отруйних 
грибів містяться специфічні токсини, що синтезуються в них на всіх стадіях 
розвитку. Споживання таких грибів -  причина отруєнь, у тому числі смертель
них, які реєструють в Україні та багатьох інших країнах, де їх вживають у їжу 
[Литко, 2001; Saviuc, Flesch, 2003; Diaz, 2005а, Ь]. Зокрема, у США щорічно тра
пляється понад 8 000 випадків отруєння грибами, причому майже 80% постраж- 
далих становлять діти й особи віком до 19 років [Herman, Chykam, 2006].

Гострі отруєння токсичними шапинковими грибами є серйозною медич
ною та екологічною проблемою передусім через тяжкий клінічний перебіг, ви
соку летальність і різке збільшення кількості отруєнь, що зумовило включення 
їх у міжнародну програму ВООЗ “Хімічна безпека людини”. Так, якщо в сере
дині XX ст. у Європі щорічно реєстрували близько 10 000 отруєнь грибами, то 
2000 року тільки в Україні отруїлося 2 750 осіб, причому кількість смертель
них випадків становила 192 [Локай, 2003].

Є багато видів токсинів шапинкових грибів. Майже всі грибні отрути мож
на згрупувати в кілька основних категорій: протоплазмові отрути, нейротокси- 
ни, збурювачі травного тракту. Є й інші групи токсинів, а також такі, механізм 
дії яких невідомий [Vetter, 1998; Dukat et al., 2000; Tegzes, Puschner, 2002; Diaz, 
2005a, b; FDA/CFSAN, 2006]. Токсичні ефекти та наслідки отруєння залежать 
не лише від виду гриба, але й від кількості спожитих грибів, віку та стану 
здоров’я потерпілого, способу вживання у їжу (в сирому вигляді або з алкого
лем), збирання та заготівлі. Крім того, вміст токсинів у плодовому тілі гриба 
може змінюватися залежно від пори року й оселища.

5.4.1. Протоплазмові отрути

5.4.1.1. Аматоксини

Ще в середині XX ст. у дослідженнях Т. Віланда встановлено, що у плодо
вому тілі смертельно отруйного гриба Amanita phalloides (бліда поганка, мухо
мор зелений, фото 5.7) міститься близько десяти токсичних циклічних пептидів 
молекулярною масою приблизно І 000 Da [Wieland, Wieland, 1959; Wieland, 
1986,1991]. Серед цих токсинів розрізняють аматоксини, фалотоксини і в і роток- 
сини [Wieland, Faulstich, 1983] Із них саме аматоксини належать до найнеоез- 
печніших природних отрут, спричиняючи смертельні отруєння людини і тварин 
[Wieland. 1986; Wieland, Faulstich, 1991]. Ці токсини виявляють і в інших видах
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грибів роду Amanita, таких як А. \irosa (мухомор смердючий) та близько спо
ріднений з ним A. verna (мухомор білий) (фото 5.7).

Крім того, аматоксини синтезують деякі представники родів Galerina, зокре
ма G. autumnal is (галерина осіння), G. unicolor -  (галерина облямована), G.fasci- 
culata, G. helxoliceps; Lepiota, зокрема, L. bninneoincanmta (лепіота коричнево- 
червонуват a), L. helveola (лепіота отруйна), Pholiotina ntgosa (фото 5.7) [Studenik 
et al., 1996; Herraez Garcia et al., 2002; Karlson-Stiber, Persson, 2003; Enjalbert et al., 
20u2. 2004]. Загалом, вважають, що 35 видів грибів синтезують аматоксини 
[Enjalbert et al.. 2002].

Головними амзтоксинами є а-, [)- і у-аманітини. Механізм їхньої токсичної 
дії полягає в потужному інгібуванні активності РНК-полімераз у клітинах біль
шості видів еукаріотів, унаслідок чого пригнічуються процеси синтезу мРНК 
і білків [Ferenc et al., 2009]. Водночас аманітини можуть індукувати процеси 
апоптозу клітин [Karlson-Stiber, Persson, 2003; Arima et al., 2005].

Основними мішенями дії аманггинів є слизова оболонка тонкого кишечни
ка, печінка, нирки. Отруєння цими токсинами характеризується наявністю три
валої прихованої фази (6-48 год), під час якої в постраждалого не проявляється 
жодних симптомів шлунково-кишкової та печінкової фаз [Enjalbert et al., 2002]. 
Ознаки отруєння з’являються наприкінці латентного періоду -  це раптові напади 
черевного болю, сильні скорочення м’язів кишечника, постійне блювання і діа
рея, що призводить до зневоднення організму і супроводжується згущенням кро
ві та спрагою. Після цього стан постраждалого на деякий час покращується, але 
цей період змінюється раптовою втратою сил, прострацією, неспокоєм, пов’я
заним з болем, коматозним станом, іноді -  конвульсіями. Смерть трапляється 
в 50-90% випадків унаслідок незворотних пошкоджень печінки, нирок, серця, 
скелетних м’язів. За допомогою автопсії зазвичай виявляють жирове переро
дження і некроз печінки та нирок [FDA/CFSAN, 2006].

Альфа-аманітин. Головний токсин гриба Amanitiaphalloides -  а-аманітин. 
За структурою це двоциклічний пептид, який складається з залишків восьми 
амінокислот (рис. 5.17). До складу молекули токсину входить атом Сульфуру, 
що належить залишкові цистеїну, зв язаному з індольним ядром триптофану. 
Таким чином молекула пептиду ділиться на два кільця. Подібна двоциклічна 
структура притаманна й іншим аманітинам [Enjalbert et al., 2002].

Альфа-аманітин ушкоджує еукаріотні клітини, інгібуючи процес транск
рипції. Головний механізм його токсичної дії -  пригнічення активності РНК- 
полімерази II, необхідного ферменту синтезу мРНК, унаслідок незворотного 
зв’язування з молекулою ферменту [Kedinger et al., 1970; Ferenc et al., 2009]. 
Зумовлені а-аманітином пошкодження (навіть за низьких концентрацій токсину) 
виявляють у клітинах, де інтенсивно відбувається синтез білків, особливо печін
ки і нирок До характерних пошкоджень належить фрагментація ядерця, яку 
виявляють у 90% клітин [Letschert et al., 2006]. Альфа-аманітин вважають най- 
итруйнішим для людини і тварин із усіх виявлених у грибах аматоксинів. Без 
інтенсивного лікування наслідки отруєння а-аманітином смертельні.
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Рис. 5.17. Стуктура а-аманітину

5.4.1.2. Гіромітрин

У клітинах грибів роду Gyromitra, а саме G. esculenta (строчок звичайний) 
і G. gigas (строчок гігантський) (фото 5.8) синтезується токсин гіромітрин, що 
є похідним гідразину [IARC, 1983; Michelot, Toth, 1991; Saviuc, Flesch, 2003; 
Kuo, 2005; FDA/CFSAN, 2006; Arshadi et al., 2006]. Вміст ґіромітрину в плодо
вому тілі гриба становить майже 0,3% [Toth et al., 1981]. За хімічною структу
рою це ацетальдегід-М-метил-М-формілгідразон [Nagel et al., 1977; IARC, 1983; 
Arshadi et al., 2006] (фото 5.8). Гіромітрин -  це летка речовина, тому не лише 
споживання грибів G. esculenta і G. gigas, але й вдихання їхнього запаху може 
бути небезпечним. Однак у деяких європейських країнах строчки вживають 
у їжу після сушіння або відварювання, що спричиняє випадки отруєння, іноді 
смертельного.

Ознаки отруєння ґіромітрином у загальних рисах нагадують ознаки отру
єння блідою поганкою або спорідненими з цим грибом видами, хоча проявля
ються вони меншою мірою [Blackman, 1994; Saviuc, Flesch, 2003]. Характерний
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безсимптомний латентний період (6-10 годин після споживання), що завер
шується раптовими приступами черевного дискомфорту (відчуття повноти), 
нестерпного головного болю, блювання, діареї. Токсин впливає, перш за все, 
на печінку, але його дія позначається і на клітинах крові та на центральній нер
вовій системі. Частота смертельних випадків унаслідок отруєння грибами 
G. esculenta і G. gigas відносно низька (2^4%) [FDA/CFSAN, 2006].

Результати багатьох досліджень свідчать про те, що споживання грибів, які 
містять гіромітрин, зумовлює не лише гостре отруєння, але й канцерогенний ри
зик [von Wright et al., 1978; Toth et al., 1981; Michelot, Toth, 1991; Arshadi et al.,
2006]. За температури 37°C та кислотних умов (pH 1-3), а також після введення 
у шлунок експериментальних тварин, гіромітрин гідролізується з утворенням 
]ч[-метил-М-формілгідразину, а той, у свою чергу, перетворюється до N-метилгід- 
разину [Nagel et al., 1977]. Останній відомий як індуктор пухлинного росту 
у тварин (миша, щур, хом’як).

Мутагенні й канцерогенні ефекти зумовлюють і продукти гідролізу гіромі- 
трину, і сам токсин Показано, що після введення в організм миші гіромітрину 
(50-100 мкг/г маси) або К-метил-К-формілгідразину (у складі питної води 
в концентрації 39 ppm) розвиваються злоякісні пухлини в легенях, печінці, 
шлунку та інших органах [Toth et al., 1981; Toth, Patil, 1981]. У механізмах мута
генних ефектів важливу роль відіграє те, що в умовах надходження до організму 
гіромітрин і його метаболіти у зв’язку з наявністю в структурі метальних груп 
зумовлюють утворення метил-похідньх азотистих основ нуклеотидів [Hayman 
et al., 1983; Bergman, Hellenas, 1992]. Так, у складі ДНК гепатоцитів і клітин 
нирок піддослідних тварин, яким вводили ці токсини, виявляють N-7-метилгуа- 
нін, O-6-метилгуанін [Bergman, Hellenas, 1992]. Крім того, К-метил-И-форміл- 
гідразин є неконкурентним інгібітором діаміноксидази клітин кишечника тва
рин. Пригнічувальний вплив на фермент ця сполука проявляє в концентраціях, 
що відповідають вмістові токсину в 5 г свіжого гриба [Biegariski et al., 1984]. 
Імовірно, такий ефект також може відігравати певн> роль у токсичних і мута
генних властивостях.

У інших дослідженнях показано, що ацетилування молекул N-Meran-N- 
формілгідразину позбавляє цю речовину мутагенних властивостей [von der 
Hude, Braun, 1983]. Вважають, що небезпеки отруєння гірометрином і його 
можливої канцерогенної дії зазнають особи, у яких ацетилування Ы-метил-Ы- 
формілгідразину відбувається з низькою інтенсивністю. Унаслідок цього в їх
ньому організмі з гіромітрину утворюються велика кількість N-метилгідразину 
[Bergman, Hellenas, 1992].

Потрібно зазначити, що симптоми, дуже подібні до тих, які проявляються 
в разі отруєння строчками G. esculema і G. gigas, іноді спостерігають після спо
живання іншого, умовно їстівного, гриба Ptychuverpa bohemica (=Verpa bohe- 
mica) із відділу Ascomycota [FDA/CFSAN. 2006]. Припускають, що цей гриб міс
тить токсин, подібний до гіромітрину, але його структура не встановлена.
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5.4.1.3. Ореланін

Відомим грибним токсином, який належить до протоплазмових отрут, 
є ореланін (за хімічною структурою -  (2,2'-біпіридин)-3,3',4,4-тетрол-1, 1 '-діок- 
сид) (фото 5.9). Наявність цього токсину характерна для грибів, що належать 
до родини Cortinanaceae (Павутинникові). У значних кількостях ореланін син
тезується в клітинах павутинника оранжево-червоного отруйного (Cortinarius 
orel/anus) та деяких інших видів [Eigler et al., 1997; FDA/CFSAN, 2006]. В и 
носний вміст ореланіну в цих грибах становить від 0,45% (Cortinarius henrici) 
до 1,1-1,4% (Cortinarius orellanus) [Oubrahim et al., 1997].

Отруєння павутинником характеризується надзвичайно довгим латентним 
періодом (від 3-х до 14-ти діб). Перші ознаки інтоксикації організму токсином 
гриба -  гостра спрага і поліурія. Після цих симптомів настають нудота, мі
грень, біль у м’язах, озноб, судоми, втрата свідомості. За умов тяжкого отруєн
ня ореланіном упродовж короткого періоду (від 2 -х до 2 0 -ти діб після спожи
вання грибів) розвивається гостра ниркова недостатність, нефрит, некроз нир
кових канальців [O’Donnell, Fleming, 1997; Kilner et al., 1^99; Fischer et al.,
2006], що супроводжується жировим переродженням печінки та запальними 
процесами в кишечнику. Такі пошкодження життєво важливих органів можуть 
призвести до смерті (що спостерігають у 15% випадків) упродовж кількох тиж
нів після отруєння [FDA/CFSAN, 2006].

5.4.2. Нейротоксини

5.4.2.1. Мускарин

Одним із важливих токсинів нейротоксичної дії є мускарин (рис. 5.18) 
[Mitchel, 1980; Stallard, Edes, 1989; Michelot, Melendez-Howell, 2003]. Це відомий 
токсин мухоморів: червоного {Amanita muscaria) і пантерного (A. pantherіпа) -  ал-

сн калоїд, який вперше виділив із гриба A. muscaria
10  О. Шмідеберг в 1869 p. [Schmiedeberg, Корре.

нзС'.ч ^  °  \ ^ C H ?N— СНз 1869]. В організмі людини і тварин мускарин діє
qi_I подібно до ацетилхоліну, впливаючи через авто

номну нервову систему. Мускарин зв’язується
НО  з постганглшними холінерпчними рецептора-

Рис. 5.18. Мускарин . „ ,ми М-типу (названими мускариновими за на
звою цього токсину), що призводить до стимуляції парасимпатичної нервової 
системи, подібно до того, як це відбувається внаслідок виділення ендогенної^ 
ацетилхоліну [Hulme et al., 1990; Lanzafame et al., 2006]. Однак у більшості 
випадків мускарин діє значно активніше, ніж ацетилхолін. Мускарин не мета- 
болізується за участю холінестерази (пе частково пояснює його токсичність) 
і характеризується довгим періодом біологічного існування. Летальна доза 
цього токсину для людини становить І мг/кг маси [Chung et al., 2007].
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Мускарин синтезується і в грибах родів Inocybe і Clitocybe (фото 5.10). 
де його вміст становить 3-4%  [Brown et al., 1962; Swenberg et al.. 1967; Genest 
et a l , 1968: FDA CFSAN, 2006] На території України ростуть кілька видів цих 
отруйних грибів, зокрема 1. rim osa , 1. erubescens, С. dealbata  (клітоциОе білу
вате, говорушка білувата). С rivulosa (клітоцибе червонувате отруйно [Вас- 
сер, 1990].

Споживання навіть незначної кількості цих грибів призводить до отруєн
ня, яке зумовлюється наявністю мускарину. Ознаками отруєння є рясне потін
ня (особливо сильний потогінний ефект дає гриб клітоцибе білувате), слино- 
і сльозовиділення, що проявляються через 15-30 хв після надходження токсину 
в організм. За умов споживання більшої кількості токсину вслід за цими симп
томами йде черевний біль, сильна нудота, діарея, погіршення чіткості зору, зву
ження зіниць, сповільнення пульсу утруднення дихання, зниження тиску кро
ві, зменшення частоти серцевих скорочень [Stallard, Edes, 1989; On, 199ъ]. Зго
дом (приблизно через дві години) симптоми інтоксикації зменшуються. Проте 
важкі отруєння можуть призводити до смертельних випадків унаслідок серце
вої або дихатьної недостатності [FDA/CFSAN, 2006]. Відомо, що токсичні 
ефекти мускарину зменшуються під впливом атропіну, який є конкурентним 
антагоністом мускаринових рецепторів [Stallard, Fdes, 1989; Lanzatame et al.. 
2006; Ohtake et al., 2007].

Потрібно зазначити, що мухомор червоний, який став першим джерелом  
мускарину, містить незначну кількість цього токсину (0,002-0.003%  у перера
хунку на суху масу) [Michelot, Melendez-Howell, 2003]. а для прояву отруйних 
ефектів, як вважають, гриби повинні містити принаймні 0,01% токсичної речо
вини. Крім мускарину мухомор містить ще й низку інших токсинів, зокрема 
тих, що проявляють галюциногенну дію [Tsujikawa et al., 2006, 2007]. Однак 
під час споживання цього гриба певною мірою проявляються й холінергічні 
симптоми (сильне слиновиділення, потіння) [Ott, 1996].

5.4.2.2. Іботенова кислота і її похідні

У клітинах деяких видів грибів роду Amanita, зокрема .4. muscaria (мухомор 
червоний) і A. pantherina (мухомор гіантерний, леопардовий гриб) (фото 5.11) 
синтезуються близькі за структурою сполуки, що проявляють виразну психо
тропну дію, похідні ізоксазолу -  іботенова кислота га продукти її перетворен
ня -  мусцимол і мусказон [Good et al., 196^; Michelot, Melendez-Ном ell, 2003; 
Tsujikawa et al., 2006, 2007]. Ці токсини діють, головним чином, на центральну 
нервову систему людини і тварин, проявляючи подібні ефекти. Однак вони а- 
рактеризуються різною акгивністю, а саме; мусцимол у 5-8  разів активніший, 
ніж іботенова кислота, а активність мусказону зовсім незначна [Ott, 19%; 
Budavari et al., 1996].

Симптоми отруєння червоним і пантерним мухоморами зазвичай проявля
ються через 1-2 год після споживання грибів -  запаморочення і дрімота, іноді
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сон, за якими йде період гіперактивності, збудження, ейфорії. Характерні сен
сорні зміни, марення, розлади свідомості. Періоди дрімоти можуть чергуватись 
із періодами збудження, але симптоми загалом згасають у межах кількох годин. 
Смертельні випадки внаслідок отруєння мухомором дорослих осіб трапляють
ся рідко. Проте у дітей випадкове споживання великих кількостей цих грибів 
може спричиняти конвульсії, коматозний стан та інші неврологічні розлади 
впродовж 12 годин після надходження в організм грибних токсинів [Вассер, 
1990; Benjamin, 1992; FDA/CFSAN, 2006].

Токсичний вплив компонентів мухомора -  іботенової кислоти і її похід
них -  на свідомість людини нагадує стан алкогольної інтоксикації. У зв’язку 
з цим із давніх часів жителі західного Сибіру використовували настій черво
ного мухомора як засіб для сп’яніння та ритуальний напій: під його впливом 
людина входила в стан екстазу і галюцинацій [Saar, 1991а, Ь]. Крім того, жите
лі північно-східної Азії віддавна використовували мухомор для зняття фізич
ної втоми, лікування нервових захворювань [Saar, 1991Ь]. Цей гриб використо
вували для релігійних церемоній і жителі Північної Америки [Wasson, 1979]. 
У Мексиці знайдено керамічні фігурки -  скульптурні зображення мухомора, 
які датуються 100 р. н.е. (фото 5.11) [Shultes et al., 1979]. Що стосується Європи, 
то вважають, що мухомори або настій цих грибів споживали перед битвами 
воїни-берсеркери, які згадуються у скандинавських сагах. Це надавало їм не
стримної відваги під час бою [Wasson, 1968].

Іботенова кислота. У дослідженнях, проведених на експериментальних 
тваринах та in vitro, показано, що іботенова кислота -  потужний нейротоксин, 
який навіть у невисоких концентраціях пошкоджує структуру мозку і спричи
няє загибель нервових клітин [Morimoto et al., 1998; Jarrard, 2002; Ito et al., 
2003; Conrad et al., 2004]. За хімічною структурою це а-аміно-2,3-дигідро-3- 
оксо-5-ізоксазолоцтова кислота (рис. 5.19) [Budavari et al., 1996]. Відомо, що 
іботенова кислота може активізувати іонотропний рецептор для нейротрансмі- 
тера, глютамінової кислоти -  NMDA-рецептор (названий так за назвою одного 
зі специфічних агоністів, Ы-метил-с/-аспартату). Це може відігравати роль 
у механізмах біологічної активності токсину [Clausen et al., 2004; Conrad et al., 
2004; Jorgensen et al., 2007].

Іботенова кислота Мусцимол Мус ка зон

Рис. 5.19. Структура іботенової кислоти та її похідних
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всіх континентах. Найбільша кількість видів психотропних грибів зростає 
в Центральній Америці та Мексиці. Деякі з них. такі як Р. техісшш (псилоцибе 
мексиканське) (фото 5 12). P. cubensis (псилоцибе кубинське) ше з преколум- 
бійських часів споживають для отримання галюциногенних ефектів у релігій
них церемоніях представники різних племен корінного населення Америки. 
Вважають, що ці гриби використовували ще 3 500 років тому жерці ацтеків 
і майя під час релігійних риту алів, а також коронаційних урочистостей. Ацтеки 
їх називали “Teonanacatr, що в перекладі означає “плоть Бога": індіанці вважа
ють їх священними грибами [Schultes, 1939. 1940]. На сьогодні відомо близько 
144 видів роду Psilocybe, з них 81 вид є галюциногенним.

Психотропна дія грибів зумовлюється наявними в них токсинами псилоци- 
біном і псилоцином (фото 5.12), які в дозах 0.1 -0.2 мг/кг спричиняють психомі- 
метичні ефекти. Імовірно, біологічна дія цих токсинів зумовлюється їхньою по
дібністю до медіатора передачі нервового імпульсу в центральній нервовій сис
темі -  серотоніну [Aghajanian, Marek, 1999]. Подібною дією характеризується 
мескалін, який виділено з мексиканського кактуса Lophophora williamsii [Carod 
Artal, 2003; Kovacic, Somanathan, 2009]. Окрім псилоцибіну та псилоцину, з гри
бів роду Psilocybe виділені ще два алкалоїди -  беоцистин і норбеоцистин, які 
містяться в мінімальних кількостях, але можу гь спричинити патологічний про
цес у корі головного мозку людини [Leung, Paul, 1968; Repke, Leslie, 1977].

Псилоцибін є психоактивним алкалоїдом, похідним триптаміну. За хіміч
ною структурою це 4-фосфорилокси-М,М-диметилтриптамін. Він виявлений 
у багатьох видах грибів, перш за все тих, що належать до роду Psilocybe, таких 
як Psilocybe cubensis і Psilocybe semilanceata (псилоцибе напівланцетоподібне). 
Псилоцибін є попередником, який перетворюється до активної сполуки -  пси
лоцину -  дефосфорнлюванням у реакції, що відбувається за участю фосфатаз 
[Horita, Weber, 1961; Hasler et al., 1997]. Псилоцин видаляється з організму, го
ловним чином, у формі псилоцинглюкуроніду [Manevski et al., 2010].

Псилоцин (4-гідрокси-М,М-диметилтриптамін), як і псилоцибін. виявляють 
у більшості психотропних грибів. Псилоцин діє як агоніст 5-НТ2А рецептора 
серотоніну в мозку де цей токсин імітує ефекти серотоніну (5~НТ) [Aghajanian, 
Marek, 1999; Gonzalez-Maeso et al., 2007; Ross, 2012]. Із видів, що ростуть у Єв
ропі, високим вмістом псилоцибіну і псилоцину характеризуються Psilocybe 
semilanceata, Psilocybe bohemica, Psilocybe arcana [Stribmy et al., 2003]. Прояв 
симптомів інтоксикації, зазвичай, швидкий, а ефекти загалом зменшуються 
впродовж двох годин і зникають приблизно через 6 год [Satora et al., 2005; FDA 
CFSAN, 2006]. Отруєння грибами роду Psilocybe рідко має фатальні наслідки 
у дорослих, його можна відрізнити від отруєння іботеновою кислотою тим, що 
нема дрімоти або коматозного стану. Наисильніші випадки отруєння псилоцибі- 
ном трапляються з дітьми, у яких великі дози токсину можуть спричиняти галю
цинації, що супроводжуються лихоманкою, конвульсіями, коматозним станом 
і смергю. Отруєння можуть зумовлюватися навмисним споживанням цих грибів 
у великій кількості або поєднанням гриба з іншими психотропними речовинами 
[FDA/CFSAN, 2006].
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РОЗЛІЛ 6

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
ГРИБІВ У ПРИРОДІ

Гриби розповсюджені скрізь і займають різні середовища життя, а саме: 
грунт, воду, повітряно-наземний простір, інші організми (рослини, інші і риби, 
тварини, людина). Одні з них -  космополіти, які поширені в різних середови
щах у всьому світі. Це такі гриби, як Aureobasidium pullulans [Chi et al., 2009], 
багато представників родів Aspei'gillus, Penicillium, Chaetomium, Trichoderma, 
паразит злаків Bipolaris sorokiniana [Kubicek et al., 2008]. Інші, такі як Cocci- 
dioides immitis -  належать до ендемічних видів. Вважають, що найбагатше різ
номаніття грибів у вологих тропічних лісах, а в лісах Європи виявлено понад 
5 000 видів цих організмів [Horyna, Randa, 1988; Брендлі, Довганич, 2003]. За
галом географічний ареал грибів у природі ширший, ніж ареал тварин і рослин, 
хоча існують різні погляди щодо географічних осооливостей мікобіоти різних 
територій. Як відомо, величезна кількість біотрофних і сапротрофних грибів 
асоційована з рослинами, тому їхнє розповсюдження значною мірою пов’язане 
з географічним поширенням рослин [Дудка та ін., 1976; Becklin et al., 2012; 
Karst et al., 2013]. Зокрема, багато облігатно ектомікоризних грибів-симбіонтів 
проявляють специфічність щодо хазяїна [Molina et al., 1992]. Результати низки 
Досліджень розподілу ектомікоризних грибів у лісових екосистемах свідчать 
про роль видового складу рослин-хазяїв [Nantel, Neumann, 1992; Sastad, 1905], 
а також грунтових чинників [Tyler, 1989; Runling, Tyler, 1900; Wardle, 2002] як 
основних детермінант структури грибних угруповань на різних територіях.

Як приклад можна навести розповсюдження роду плеоспора (Pleospora), 
представників якого поділяють на такі фпогеографічні групи: субарктичні види; 
Альпійські види (трапляються у високогірних районах Альп та інших гірських 
систем Європи); близькосхідні види, поширені в гірських районах Балкан- 
ського півострова та Малої Азії; види прибережних районів Тихоокеанського
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узбережжя Північної Америки, вили гірських районів центральної частини 
Північної Америки, тобто району Скелястих гір: вили низинних областей [Фе
доров и др., 1974].

Разом із тим, у таких високогірних районах, як альпійська тундра зі суво
рими умовами середовиша та холодним кліматом, специфічність ектомікориз
них грибів щодо хазяїна проявляється не завжди [Kemaghan, Натре*; 2001], щ0 
ускладнює аналіз їхнього географічного розповсюдження.

Група грибоподібних організмів -  міксоміцетів, багато з яких є космополіта
ми, -  особливо розповсюджена в широколистяних лісах помірної зони і тропіч
них лісах, проте вони функціонують майже в усіх наземних екосистемах, у тому 
числі в пустелях і напівпустелях [Дудка, Кривомаз, 1996, 2005, 2006а, б; Rq,as. 
Stephenson, 2008; Kosheleva et al., 2008; Леонтьев та ін., 2009, 2010].

6.1. ЕКОДОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБАИВОСТІ 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГРУНТОВИХ ГРИБІВ

Формування комплексів типових видів ґрунтових грибів підпорядковуєть
ся певним особливостям, що відповідає загальним закономірностям походжен
ня та властивостей ґрунтів і біогеоценозів. Це свідчить про можливість вико
ристання відомостей щодо комплексів грибів для характеристики біологічних 
особливостей типів ґрунтів і біогеоценозів різних географічних зон [Gams.
1992; Thom, 1997; Wardle, 2002; Звягинцев и др., 2005; Karst et al., 2013].

Для багатьох грибів -  симбіотрофів і біотрофів -  ареал розповсюдження 
пов’язаний із типами рослинних асоціацій [De Beilis et al., 2007; Berg, Smalla. 
2009; Becklin et al., 2012; Berendsen et al., 2012]. Так, в асоціаціях із деревними 
рослинами переважають одні види паразитичних і мікоризних грибів, а з тра
в’яними рослинами взаємодіють інші представники мікобіоти. Видовий склад 
грибів-епіфітів, які заселяють наземні органи рослин, відрізняється від видо
вого складу грибів, які заселяють коріння. Довжина пфів у одиниці маси грун
ту ялинових лісів приблизно в 10 разів більша, ніж листяних лісів.

У низці випадків зміни рослинного покриву зумовлюють зміни в складі 
грибних уіруповань на певних територіях. Наприклад, унаслідок вторгнення 
вересових рослин у трав’яний покрив на піщаних кам’янистих бурих лісових 
грунтах Великої Британії відбувається зміна ґрунтоутворювального процесу 
в бік опідзолювання, що супроводжується зменшенням різноманітності трав’я
ного покриву. Водночас відбувається зменшення різноманітності ґрунтових 
ірибів, хоча їхній загальним кількісний вміст у підзолистих ґрунтах більший, 
ніж у бурих. У підзолистих ґрунтах на територіях, зарослих вересом, висока 
частка ірибів із роду Penicillium. Вони представлені кількома видами, серед 
яких переважає Penicillium frequentans. Лише в підзолистих ґрунтах трапляєть
ся вид Umbelopsis гатаппіапа, який повністю відсутній у бурих ґрунтах. Водно
час для бурих ґрунтів характерні такі види, як Mortierella parvispora, Mortierella
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розділяє ареали грибів, подібних за харчовими потребами. У зв’язку з цим 
у груп і грибів певної стадії сукцесії непігментовані форми живуть у грунтах, 
ризосфері рослин, на відпаді, переважно на рівнинних територіях і в умовах 
помірного клімату, а пігментовані -  на поверхні рослин і на відпаді у високо
гірних районах та в умовах пустель близько до поверхні грун гу [Ranzoni, і 968]. 
Розповсюдження пігментованих видів грибів у таких умовах, з одного боку, 
зумовлене конкуренцією з непігментованими формами, яку вони часто не ви
тримують (оскільки представники непігментованих видів переважно високо- 
конкурентні, швидко ростуть, інтенсивно засвоюють поживні субстрати завдя
ки наявності ензимів і антибіотиків), а з іншого боку -  наявністю пігменту, 
який дає темнозабарвленим видам можливість виживати в умовах, недоступ
них для інших грибів. Таке ж саме диференціювання може відбуватися за ін
шими ознаками й умовами середовища (дефіцит вологи, висока температура, 
високе або низьке значення pH тощо) [Abdel-Hafez, 1982; Moubasher et al., 
1990; Bell et al., 2009].

Загалом в утворенні певних асоціацій ґрунтових мікроорганізмів, до скла
ду яких входять гриби, істотну роль відіграє низка чинників [Thom, 1997; De 
Beilis et al., 2007: Berg, Smalla, 2009; Bell et al., 2009]:

• специфіка розповсюдження певного субстрату, до якого адаптуються ці 
організми (під час цього процесу відбувається добір більшою чи мен
шою мірою спеціалізованих видів або угруповань грибів);

• дія комплексу екологічних чинників (освітленість, температура, воло
гість, pH середовища, засоленість тощо), характерних для певного гео
графічного регіону;

• формування екологічних, зокрема трофічних, зв’язків грибів з іншими 
організмами, перш за все рослинами, які переважають у фітоценозах на 
певних територіях.

6.2. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГРУНТОВИХ MIKPOMIUETIB

Категорії видів ґрунтових грибів. Кожна природна зона, в якій фсірмуєть- 
ся певний тип ґрунту, характеризується відповідним типом рослинності, а та
кож специфічними, притаманними цій зоні, кліматичними умовами, до яких 
входять воднии режим, температура, інтенсивність сонячної радіації, діапазон 
значень pH ґрунту. Усі ці чинники визначають специфічність складу мікроор
ганізмів ґрунту, в тому числі специфіку ґрунтових грибів кожної зони, тобто 
підпорядкування їхнього розповсюдження у ґрунтах загальному закону зо
нальності. Закон зонального розповсюдження мікроорганізмів загалом сфор
мулював Є.М Мішустін (1954) [Мишустин, Перцовская, 1954; Мишустин. 
1975]. Для прикладу, нижче наведено дані щодо чисельності мікроорганізмів 
у ґрунтах різних генетичних типів (табл. 6.1).
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Таблиця 6. 1
Ч исельність мікроорганізмів у ґрунтах різних типів

(за Є. М. Мішустіним)

Ґрунт Угіддя Загальна чисельність 
мікроорганізмів млн/г ґрунту

Підзолистий Цілина 300-600

Дерново-підзолистий Цілина 600-1000

Дерново-підзолистий Рілля 1000-2000

Чорнозем Цілина 2000-2500

Чорнозем Рілля 2500-3000

Сірозем Цілина 1200-1600

Сірозем Рілля 1800-3000

Загальні закономірності зонального розповсюдження мікроорганізмів чіт
ко проявляються на прикладі грибів-мікроміцетів. Для характеристики специ
фічності видового складу грибів різних типів ґрунту використовують поняття 
комплексу типових видів. Комплекс типових видів виділяють на підставі про
сторової та часової частоти трапляння виду [Мирчинк, 1988; Balser et al., 2001; 
Torsvik, Ovreas, 2002].

Види з високими показниками просторової та часової частоти трапляння 
(понад 60%) зараховують до домінуючих, види, в яких ці показники становлять 
понад 30% -  до таких, що траптяються часто, а види з низькою просторовою 
(менше 10%) і високою часовою (понад 30%) частотою трапляння -  до рідкіс
них, але типових видів, види з низькою просторовою та часовою частотою тра
пляння (менше 10%) -  до випадкових видів. Перші три категорії видів являють 
собою комплекс типових видіз, а четверта -  випадкові види, які в цей комплекс 
не входять. Загалом, комплекс типових видів невеликий і представлений 15-20 
видами грибів.

Для прикладу можна розглянути диференційований комплекс грибів-мі
кроміцетів дерново-підзолистого ґрунту, де виділення основних груп грибів 
базується на показниках частоти їхнього трапляння (табл. 6.2). Такий диферен
ційований комплекс може слугувати кількісною мірою для порівняння різних 
ґрунтів за видовим складом мікроміцетів.

Для порівняння ступеня подібності та відмінності комплексів мікроміцетів 
ґрунтів у кількісному аспекті використовують коефіцієнт Сьєренеена-Чеканов- 
ського (S), який розраховують за кількістю видів і частотою їхнього трапляння: 
S=2Cm /(А+В), де С -  сума частот трапляння спільних для двох варіантів видів 
за мінімальними значеннями показника трапляння; А і В -  сума всіх частот тра
пляння видів першого (А) і другого (В) варіантів [Песенко, 1982]. Комплекси 
мікроміцетів можна вважати такими, що не відрізняються один від одного, при 
коефіцієнті подібності понад 80%. Групою подібних за складом мікроміцетів
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є грунти степової зони: чорноземи (типові та вилуговані) й каштанові грунти. 
Друга група подібних у цьому аспект ґрунтів -  дерново-підзолисті, сірі лісові 
та червоноземи. Найбільше відрізняються від першої га другої груп світлі сіро
земи? ґрунти [Мирчинк, 1988].

Таблиця 6.2
Диференційований комплекс грибів-мікроміцетів дерново-п ідзолистого ґрунту

[Мирчинк, 1988]

Категорія видів Види грибів-мікооміцетів

Домінуючі

Umbelopsis гатаппіапа, 
Chrysosporium sulfureum, 
Penicillium daleae, 
Trichoderma polysporum

Види, які часто трапляються

Thysanophora penicillioides, 
Verticillium terrestre, 
Phialophora sp.,
Penicillium simplicissimum, 
Penicillium frequentans

Рідкісні

Penicillium cyclopium. 
Cladosporium herbarum, 
Paecilomyces sp. 
Penicillium thomii

Випадкові Aureobasidium pullulans, 
Aposphaeria pulviscula

Більша подібність або більші відміності між комплексами грибів-мікро
міцетів у різних типах грунтів значною мірою відповідає ступеню подібності 
або відмінності між цими ґрунтами за морфологічною структурою, фізико-хі- 
мічними властивостями, загальним напрямом грунтоутворювального процесу. 
Отже, формування комплексів типових видів мікроміцетів підпорядковується 
загальним закономірностям, які узгоджуються з особливостями походження та 
властивостей грунтів [Thom, 1997]. Таким чином, комппекс мікроміцетів може 
слугувати додатковою ознакою під час характеристики ґрунтів. Комплекси ти
пових видів грибів в основних зональних грунтах наведені в табл. 6.3.

Ґрунтові мікроміцети різних регіонів. Найбільш заселені грибами ґрунти 
північних регіонів, які характеризуються низьким рівнем pH. За даними багатьох 
досліджень у грунтах північних районах гриби переважають над іншими мікро
організмами в мікробних ценозах, де їхня частка за біомасою становить 60 90% 
[Anderson, Domsh, 1975, 1978; Евдокимова, 1995; Полянская и др., 2001]. Уста
новлено, що в тундрі в 1 г грушу міститься понад 3 мг міцелію грибів, у листя
них лісах -  майже 1 мг, а у грунтах південної зони -  приблизно 0,1 мг. Довжина 
грибного міцелію в тундрі становить понад тисячу метрів на І г, а в підзолистих 
і сірих лісових грунтах -  понад 100 м/г. Найменша довжина грибного міцелію 
у степовій і субтропічній зонах. У період весняної вегетації деся тки метрів гриб
ного міцелію можна виявити і в пустельно-піщаних грушах (табл. 6.4).

374



Екалого-географічні особливості розповсюдження грибів у природі
— 1

Таблиця 6 3

Типові види грибів-мікроміцетів різних ґрунтів [Мирчинк. 19881

Грунти Види грибів
І G eom yces pannorum  var pannorum

Тундрові °eniciHium janczewskii
j Mucor piumbeus

Підзолисті
та дерново-підзолисті

Сірі лісові

Чорноземи

Chrysosponum suifureum 
Penicillium daleae 
Penicillium frequenlans 
Penicillium raciborsku 
Penicillium spinulosum 
Penicillium cyclopium 
Penicillium thomii 
Penicillium janczewskii 
Verticillium terrestre 
Trichoderma polysporum 
Mucor hiemalis 
Paecilomyces sp
Cladosporium herbarum  
Gliocladium penicillioides 
Oidiodendron gracile 
Penicillium brevicompactum 
Penicillium cinereoatrum  
Penicillium paxilli 
Paecilomyces sp. 
Chrysosporium suifureum 
Acrostalagmus albus 
Trichoderma viride 
Umbelopsis ramanniana
Aspergillus alliaceus 
Aspergillus wentii 
Aspergillus иstus 
Gliociadium penicillioiaes 
Acremonium charticola 
Penicillium lapidosum 
Penicillium funiculosum 
Penicillium raciborskii 
Penicillium purpurogenum 
Penicillium roseopurpureum 
Penicillium tardum 
Penicillium cyclopium 
Penicillium simplicissimum 
Humicola grisea 
Mycogone nigra 
Fusarium nivale
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Види ТОИГШ*

Каштанові

Aposphaeria pulviscula 
Асгетопіит charticola 
Aspergillus ochraceus 
Aspergillus terreus 

I Aspergillus wentii 
Aspergillus ustus 
Chrysosporium merdarium 
Cladosporium herbarum 
Fusarium solani 
Paecilomyces tiiacmus 
Penicillium raciborskii 
Penicillium chrysogenum 
Penicillium spinulosum 
Penicillium restrictum 
Penicillium simplicissimum

Сіроземи

Aspergillus fumigatus 
Aspergillus nidulans 
Aspergillus flavus 
Aspergillus terreus 
Alternaria alternata 
Cladosporium cladosporioides 
Penicillium chrysogenum 
Penicillium funiculosum 
Penicillium frequentans 
Penicillium vulpinum_________

Червоноземи

Stachybotrys chartarum 
Umbelopsis ramanniana 
Penicillium daleae 
Penicillium chrysogenum 
Penicillium cyclopium 
Penicillium simplicissimum 
Penicillium simplicissimum 
Penicillium digitatum 
Trichoderma koningii 
Асгетопіит charticola 
Broomella acuta 
Chaetomium globosum

У напрямі з півночі на південь у ґрунтах значно змінюється співвідношення 
між вмістом міцелію та спор. Найменшу частку щодо міцелію становить біо
маса спор у тундрових грунтах, а найбільшу у вологих субтропіках (табл. 6.4). 
Це свідчить про збільшення частки неактивного запасу ірибних пропагуй. Од
нак, незважаючи на високий вміст міцелію у Грунтах північних районів, він мас 
меншу активність, ніж у південних грунтах. У фунтах південних районів 
чорноземах і червоноземах -  с сприятливі умови для росту грибною м іц е л ію ,  
однак доступний субст рат швидко вичерпується, що зумовлює масове утворен
ня спор [Мирчинк. 1488].
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Т а б л и ц я  6 .4

оюгеоценотична
Рослинна асоціація Ґрунт

Глибина 
отримання 
зразка, см

Довжина
міцелію,

м/г

Біомаса
Біомаса спор

зона

1

міцелію, мг/г
мг/г

І
%

Тундра Чагарниково-осоково-
мохова

Тундровий 
глеєвий, типовий 0-3 1234 3,38 0,71 17,3

Хвойні ліси Ялинник чорнично- 
квасеничний

Середньо-
підзолистий 5-12 168 0,67 0,35 I 33,9

Широколистяні ліси
Різнотравнс-осоково- 

волосистий 
липово-дубовий ліс

Сірий лісовий 0-9 118 0,56 0,59 74,2

Степ Різнотравно-ковильна Чорнозем
типовий 5-10 17,5 0,08 0,24 73

Вологі субтропіки

Змішано- 
широколистяний буково- 

грабово-каштановий, 
рідкотрав'яний ліс

Червонозем
типовий 5-10 23,3 0,11 0,62 85

'

СО

■'-J

Пустеля Злаково-білосаксаульна Пустельно-
піщаний

0-5 41,6 0,12 -



У фу 11 тал південної іони родовий і тідомпп склад мікроскопічних грибів 
різноманітніший, ніж у фунтах Північних районів. У південних і р утах  Домі
нують гтродсііИнпікп роду Aspet\tillus% на підміну під інтимних грун ті, де пере
важають ви, ш » род\ Penicillium. Крім гою, н північних районах широко розпо- 
веіОДжомі м м ч о р л  ннп фнбн родін Мій or\ ibsidia, Zygorlivnc hits, Rhiiopus, Mm 
tieirlla  та ні. І Вилай. 1980]. Погрібно зазначити, що, хоча представники муко- 
радьннх грпбін розповсюджені в північних і р у та х , деякі роди (Choane.phora, 
i'unnin^hamella. Rhizopus) пов'язані і південними і р у т  ами

Показано, що рід Penicillium у північних фунтах представлений о  40 пи
лами. а н південних трапляються ігредсгашіикп пише 10 15 нидін Po.nicillb.im 
[Мирмпнк, 1088]. Водночас для грибів роду ispeegillus спостерігається нрогп- 
лежна закономірність: n ііівпічних ґрунтах виявляють незначну кількість пред
ставників цього роду 3 5 нидін, а у південних 15 20 видів. У північних 
фунтах значно менше, ніж у південних, представників роду Fusarium , оскіль
ки ці організми особливо інтенсивно розмножуються в каштанових фунтах 
і сіроземах. Деякі види, наприклад Fusarium sambucinum  var sambucinum , при
таманні лише фунтам із лужною реакцією pH [Мншустии, Емцев, 1987).

Загалом представники окремих родів мікроміцегів (Репіеліііит, Mucor, 
Chacthomium. Trichoderma, Fusarium , Botrytis, Alternaria, Cladosporium) поши
рені повсюдно, хоча в різних географічних регіонах вони можуть бути пред
ставлені різною кількістю видів [Griffin, 1972; Thorn, 1997; Звягинцев 
и др., 2005].

6.3. ЗОНАЛЬНІСТЬ У РОЗПОВСЮДЖЕННІ 
ГРИБІВ-MAKPOMIUETIB

Аналіз розповсюдження фибів у фізико-географічних зонах планети (зо
крема, в ту ндрі, лісовій, степовій і пустельній зонах) свідчи ть, що кожна з них 
характеризується певним набором видів макромщетів. Це означає, що окремі 
види або комплекс видів цих організмів специфічно адаптовані до екологічних 
чинників, притаманних певним біотопам. Наприклад, на території степових ді
лянок, поширених у південному, центральному та східному регіонах України, 
а також на території Кримського півострова виявлено низку ендемічних видів 
мікобіоти, які нині належать до таких, що зникають. Будучи прив'язаними до 
степових біотопів конкретного типу, ці види не можуть існувати в жодних інших 
умовах. Серед занесених до Червоної книги України (2009) в степових біотопах 
виявляють такі види фибів, як зморшок степовий (Morchella steppicola) [Зерова, 
1956; Карпенко, .1004; Гайова, 2005; Сухомлин та ін., 2007 печериця таблитчас
та (Agaricus tabular is), галеропсис пустельний (Galeropsis desertorum).

Разом із тим, слід відзначити, що для фибів характерний великий адапта
ційний потенціал, і в межах такої таксономічної групи, як рід, можуть містити
ся види, пристосовані до умов різних фізико-географ.чннх зон
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Наприклад, великий рід Agaricus (печериця) із класу Agaricomycetes. відділу 
базидіомікотових грибів охоплює понад 300 видів, які розповсюджені в усьому 
світі [Bas. 1991]. Найбільше видове різноманіття цих грибів виявлене у степах 
і лісостепах Євразії, преріях, пампасах, на просторах .Австралії й Африки. Вод
ночас різні види печериць ростуть і в лісовій зоні (на полях, узліссях, луках), 
адаптувавшись до специфічних д ія  цієї зони екологічних чинників.

Печериця таблитчаста (Agaricus tabularis) -  вид, який розповсюджений 
у Євразії та Північній Америці, в пустелях і напівпустелях Казахстану, Серед
ньої Азії, росте і у степовій зоні України (гриб охороняють на території при
родних заповідників Луганського та Українського степового, біосферного за
повідника Асканія-Нова) [Червона книга України. 2009]. Зникає в Україні уна
слідок розорювання грунтів.

Подібне явище спостерігається і в межах окремих видів. Зокрема, багато 
степових видів гастероміцетів трапляється іноді на відкритих просторах лісо
вої зони -  луках, лісових галявинах тощо.

Так, оселища гриба батарея Стевена (Battarrea steven і і ) -  це посушливі ра
йони на заході та південному заході США [Miller, Miller. 2006], Австралії [May 
et al., 2003], Південної Африки [Levin, Branch, 1985]. Північного Кавказу, пів
денно-східні райони європейської частини Росії. Проте цей гриб трапляється 
й на території деяких європейських країн [Martin Johannesson. 2000]. Типовий 
дія посушливих і напівпустельних районів гриб батарея веселкоподібна 
{Battarrea phalloides) виявлений у Європі на території Бельгії Walleyn. Leten. 
2000; Лешан, Пахомов, 2009]. Цей гриб росте на глинистих фунтах, може по
селятися на таких специфічних пустельних грунтах, як такири, що мають дуже 
щільну тверду кірку на поверхні. Саме цю кірку може пробивати плодове тіло 
батареї веселкоподібної.

Водночас важко провести чітку межу й між степовими, напівпустельними 
та пустельними видами гастероміцетів, іак, \ пустелі часто заходять степові 
види: головач білий, дисциседа біла, астреус. міценаструм шкірястий, сітко го
ловних витягнутий, тулостома. Є види, які однаково часто трапляються і у сте
пах, і в пустелях, наприклад, дисциседа і іадка {Disciscda calva) і порхавкопо- 
дібна (D. bovista). У східній частині ( вропи дисциседа порхавкоподібна, а та
кож астреус г грометричний, міценаструм шкірястий і деякі інші гриби зрідка 
заходять навіть у лісову юну.

Однак у непритаманній їм географічнім зоні такі види грибів ростуть роз
різнено, лише на окремих ділянках, поодинокими екземплярами і не входять 
До основного комплексу видів. Водночас у зоні, до якої вони пристосовані ево
люційно, гриби зазвичай трапляються великими трунами і часто.

Загалом , п ом ітн а зм ін а  в и д о в о ю  складу ір и б ів  відбувається в ш иротному  
напрямку з п івноч і на п івдень , щ о свідчить про велику- чутливість грибів до  
навіть невеликих зм ін  тем п ератур и  і вологості. У м еридіональном у напрямі 
'*і заходу на с х ід  т о б т о  в м еж ах гнт ж  ф ізико-географ ічної зони, ці зм іни не такі 
значні та менш виразні.
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6.4. ЕКОЛОГО-АДАПТАШЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРИБІВ

6.4.1. Адаптація грибів до умов навколишнього середовища

Екологічна взаємодія біологічних систем із навколишнім середовищем 
формується на всіх рівнях їхньої організації. Гриби, як і інші організми, під час 
росту, розвитку й інших життєвих процесів залежать від впливу умов середо
вища, в якому живуть, і ресурсів, якими живляться. Залежність організму від 
певних чинників, наявних у довкіллі, -  це найпростіший тип екологічних від
носин (наприклад, залежність розвитку спори та міцелію гриба від температу
ри повітря або ґрунту). Гриби розповсюджені в різних природних середовищах 
життя, де на них впливають різноманітні та часто агресивні екологічні чинни
ки, де вони постійно конкурують з іншими мікроорганізмами за доступ до по
живних речовин. Здатність цих організмів виживати і рости за таких умов зна
чною мірою зумовлюється їхньою метаболічною універсальністю й високою 
здатністю до адаптації. Однак існують особливості реакції на зміни фізичних 
параметрів абіотичного середовища та специфіка адаптаційних процесів у гри
бів різних таксономічних груп, сформовані у них у процесі еволюції.

Температура. Температура є одним із найважливіших екологічних чинни
ків, які контролюють діяльність і еволюцію організмів. Відомо, що більшість 
видів грибів росте в температурних межах 18...25°С, однак існують видові осо
бливості у пристосованості цих організмів до певного температурного режиму. 
Загалом, за реакцією грибів на температуру навколишнього середовища їх по
діляють на групи [Tansey, Jack, 1977; Maheshwari et al., 2000; Tesei et al., 2012]:

•  психрофільні, які ростуть у температурних межах -3... 10°С (є ще група 
психротолерантних грибів, які можуть функціонувати за нижчих темпе
ратур);

•  мезофільні, які ростуть за температури Ю...38°С;
•  термофільні, які функціонують за температури 20 „50°С і вище. Макси

мальна температура, за якої можливий ріст термофільних грибів, стано
вить 60...62°С, температурний оптимум -  при 40...45°С

Крайні значення температури (мінімальне та максимальне), а також опти
мальна температура є різними для процесів росту, утворення репродуктивних 
органів та фізіологічної активності грибів. Максиматьне і мінімальне значення 
вважають кардинальними точками під час анаїізу залежності росту й інших 
процесів від температури. За оптимально температури ріст і фізіологічна ак
тивність грибів найінтенсивніші. Наприклад, для росту' міцелію анаморфного 
гриба Cladosporium herbarum кардинальні температурні показники такі, міні
мум 5°С, максимум 30°С, а оптимальне значення 20СС [Kwon et al.. 2001].

Ріст міцелію за кожного із вищевказаних значень температури залежить 
від фази росту гриба й умов культивування. Наприклад, анаморфний гриб 
фузаріум сніговий (Fusarium nivale) -  збудник білої плісняви злакових рослин
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росте за температури 0°С, а для іншого виду Fusarium - F sporotrichioides опти
мальна температура для росту міцелію перебуває в межах 18.. 24°С. За чергуван
ня цих значень температури під час культивування F. sporotrichioides створюють
ся найвідповідніші умови для утворення токсинів. Оптимальна температура для 
синтезу ферменту глюкозооксидази в клітинах грибів становить 25°С, а для рос
ту міцелію цей показник становить 18...25°С. Амплітуда оптимальної температу
ри росту в різних видів мезофільних фибів неоднакова. Наприклад, для багатьох 
представників роду Penicillium вона дуже вузька (26...28°С), а для Aspergillus 
fumigatus -  досить широка (25...50°С). Амплітуда оптимальної температури рос
ту неоднакова також у окремих видів термофільних і психрофільних грибів.

Слід зазначити, що окремі таксономічні групи грибів (роди, а також окремі 
види) розрізняють за реакцією на температуру. Наприклад, представники роду 
Aspergillus теплолюбніші та в більшій кількості трапляються у грунтах півден
них районів порівняно з типовими представниками мезофільних і психрофіль
них видів Penicillium spp. Загалом, представники роду Aspergillus можуть рос
ти в широкому діапазоні температур (6...55°С) і за відносно низької вологості 
[Krijgsheld et al., 2013]. Серед грибів роду Aspergillus найтиповішим представ
ником термотолерантних і навіть термофільних видів є Aspergillus fumigatus. 
Водночас, для росту представника роду Penicillium, P. corylophilum мінімальна 
температура становить -2°С [Lowry, Gill, 1984]. Такий самий температурний 
мінімум виявляється у грибів роду Асгетопіит [Lowry, Gill, 1984].

До психрофільних і навіть психротолерантних видів належать гриби 77шт- 
nidium elegans (Zygomycota), Geomyces pannorum var. pannorum [Manocha, 
Campbell, 1978; Lowry, Gill, 1984]. Так, ріст міцелію Thamnidium elegans від
бувається в морозильних камерах за температури -7°С, а температурний міні
мум росту гриба становить -10°С. Мінімальна температ) ра росту гриба Chnso- 
sporium pannorum становить -5°С [Lowry, Gill, 1984].

Кардинальні температурні показники росту міцелію можуть відрізнятися 
У представників одного й того ж самого роду грибів. Так, деякі представники 
роду Мисог (наприклад, Mucor circinelloides f. circinelloides) термофільні, тоді як 
Для гриба Mucor racemosus f. racemosus (мукор гроноподібний) температурний 
мінімум становить -1°С [Lowry, Gill, 1984]. Серед представників роду Rhizopus 
% реакцією на темперагуру навколишнього середовища виділяють кілька іруп 
фибів: 1) мінімум 10°С, оптимум 40°С, максимум 40...45°С; 2) оптимум 30...35°С, 
максимум -  до 45°С; 3) оптимум 25...30°С, максимум 30...35°С [Билай, 1980].

Зв’язок між оптимумом росту міцелію під час культивування і проявом 
патогенних властивостей грибів простежується не завжди Так, широко розпо
всюджені представники роду Fusarium, навіть ті, що паразитують на тепло- 
Дюбних рослинах (бавовник, кукурудза, рис та ін.), належать головним чином 
До мезофільних видів.

Температура проявляє фунгістатичну і фунгіцидну цію щодо грибів. При 
Цьому значення фунгістатичної і фунгіцидної дії гемперагури неоднакове не 
Дише для різних нидів грибів, але й для різних клітин грибів одного виду
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вегетативних клітин міцелію, конідій, хламідоспор, склероціїв, ризоморфів та 
інших морфологічних структур. Фунгістатичну дію проявляє, зазвичай, низька 
температура, яка не спричиняє загибелі гриба. Висока температура проявляє 
фунгіцидну дію. яка залежить від pH і складу середовища, віку міцелію, воло
гості й інших чинників [Maheshwari et al., 2000].

Світло. Світло -  це важливий сигнальний чинник для життєдіяльності кож
ного організму і, як вважають, є одним із найважливіших факторів еволюції 
[Etingof, 1997; Falciatore, Bowler, 2005; Purschwitz et al., 2006]. Оптимальна 
адаптація до позитивних і негативних ефектів світла значно підвищує пристосо
ваність організму до навколишній умов, а в багатьох випадках має вирішальне 
значення для успішної конкуренції та виживання у природному середовищі. 
У грибів світлові сигнали регулюють ріст і розвиток, а також активізують мета
болічні шляхи [Idnurm, Heitman, 2005; Purschwitz et al., 2006; Herrera-Estrella. 
Horwitz, 2007; Bayram et al., 2010; Tisch, Schmoll, 2010; Park, Yu, 2012; Krijgsheid 
et al., 2013]. Світло регулює експресію генів, які визначають синтез деяких ен
зимів та регуляторних білків [Rosales-Saavedra et al., 2006; Idnurm et al., 2010; 
Corrochano, Garre, 2010; Corrochano, 2011]. Зокрема, у гриба Neurospora crassa 
3-7% генів регулюються за участю світла [Lewis et al., 2002; Dong et al., 2008; 
Chen et al., 2009], а в геномі Trichoderma atroviride -  2,8% регульованих світлом 
генів [Rosales-Saavedra et al., 2006]. Крім того, світло є одним із багатьох сигна
лів, що гриби використовують для сприйняття навколишнього середовища та 
взаємодії з ним. Грибам необхідна здатність відчувати світло для визначення та 
передбачення умов, несприятливих для вегетативного росту, таких як низький 
рівень забезпечення водою і брак поживних речовин на поверхні грунту. З іншо
го боку світловий сигнал необхідний для визначення відповідних умов для 
утворення та розповсюдження конідій, що ві дбувається на поверхні ґрунту або 
субстрату [Adams et al., 1998; Etxebeste et al., 2010; Ruger-Herreros et al., 2011; 
Park, Yu, 2012; Krijgsheid et al., 2013].

Загалом, світло впливає на різні життєві процеси у грибів: ріст міцелію, 
утворення спор, морфогенез, метаболізм (основний і вторинний) та ін. [Springer, 
1993; Corrochano, 2007, 2011; Bayram et al., 2008; Kamada et al., 2010]. Відомо, 
що пряме освітлення інгібує ріст міцелію, але чергування освітлення і темряви 
стимулює процеси росту й утворення спор у багатьох видів цих організмів. 
При цьому спостерігають деякі періоди адаптації під час переходу від росту за 
умов освітлення до росту за умов у темряві та навпаки. Тривалість цих періодів 
для різних грибів неоднакова. Крім того, світло різного спектрального складу 
по-різному впливає на ріст і спороутворення у представників різних таксоно
мічних груп грибів. Так. у аскомікотового гриба Neurospora crassa деякі про
цеси розвитку та морфогенезу регулюються світлом синьої ділянки спектра. 
У відповідь на дію світлових імпульсів у цього гриба можуть проявлятись як 
ранні, так і пізні фізіологічні реакції. Анаморфний гриб Aspergillus niduhms 
використовує червоне світло як сигнал для регуляції статевого і безстатевого
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розвитку Водночас світло спричиняє низку біофізичних і біохімічних ефектів, 
таких як гіперполяризація клітинної мембрани, зміни внутрішньоклітинного 
рівня АТФ і циклічного аденозннмонофосфату. а також збільшення інтенсив
ності поглинання кисню та процесів розщеплення молекул глікогену [Tisch. 
Schmoll, 2010]. ’ *

Світло впливає на процеси росту і наземних, і водних грибів. Так. під час 
аналізу відповіді на світлові сигнали у двох грибів, виділених із водної екосис
теми (Monodicty s p e la g k a  і Srachvbotn s atra). установлено, що перший краше 
росте в ухювах освітлення, а дру гий -  у темряві [Curran, 1980].

На відміну від рослин, гриби використову ють світло не як джерело енергії, 
а як джерело інформаційних сигналів. Упродовж кількох десятиліть дослі
джень дотепер виявлено майже 100 видів грибів, представників усіх відділів, 
які реагу ють на світло. Гриби мають напрочуд складну фотоадаптаційну систе
му. що дає їм змогу розрізняти світлові хвилі різної довжини, відповідати на 
них змінами метаболізму' й адаптуватися навіть до незначних змін умов освіт
лення в навколишньому середовищі. У них є механізми сприйняття синього, 
ближнього ультрафіолетового, червоного, а також зеленого світла [Purschwitz 
et al. 2006; Herrera-Estrella, Horwitz 2007]. Відповідь на світлові сигнали у гри
бів опосередковується різними класами рецепторів, основні з яких -  ті, що спе
ціалізовані до сприйняття синьої та червоної ділянок спектра. Тим не менш, 
вплив світла на обмінні процеси вивчений мало, а наявні в наукових джерелах 
дані стосуються переважно ефектів білого світла під час природного або штуч
ного освітлення.

Слід зазначити, що пов’язані зі світлом сигнальні ефекти вивчали, голо
вним чином, у гриба Neurospora crassa , проте вплив світла на різні процеси 
обміну речовин та їхню регуляцію установлено і в інших грибів. На сьогодні 
ідентифіковані деякі гени, які беруть участь у світлових сигнальний каскадах. 
Досліджений їхній вплив на метаболічні реакції у грибів, водночас простежені 
гіпотетичні зв’язки між метаболічними шляхами і світловими сигналами.

Циркадніритми у  ж иттєвих процесах грибів. У природному середовищі 
адаптація організму до таких мінливих чинників як освітлення і температура, 
має вирішальне значення для виживання. Це зумовлює добову та сезонну періо
дичність життєвих процесів у організмів різного рівня організації. Будь-який ор
ганізм використовує тривалість дня і ночі для сезонної регуляції процесів від
творення та інших біологічних функцій. В основі такого механізму фотоперіо- 
Дичності лежить функціонування циркадних ритмів. Циркадні ритми діють як 
8нутрішні хронометри, які забезпечують добову ритмічність життєвих процесів,
1 наявні у всіх світлочутливих організмів -  від ціанобактерій до людини. І истема 
пиркадних ритмів у процесах життєдіяльності здатна сприймати й інтерпретува
ти зміни освітленості і температури та відіїрає важливу роль в адаптації регулю
ючи її періодичність і фази [Heintzen. Liu 201)7]. Це означає, що штучні або ири- 
Р°Дні зміни умов освітлення приводять у дію механізми адаптації і що внутріш
ній годинник організму рано чи пізно пристосовується до нового ритму.
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Відомо, що циркадні ритми у грибів, як і в інших організмів, безпосеред
ньо пов’язані зі зміною дня і ночі. Наявність цих ритмів уперше докладно ви
вчена у представника відціду Ascomycota, Neurospora crassa, який запропоно
ваний як модельний організм для розуміння фотоперіодизму у грибів [Tan et al. 
2004; Brunner, Kaldi 2008], а також у Aspergillus spp. та деяких інших грибів 
[Greene et al 2003]. Зокрема, показано, що і ріст, і розмноження гриба N. crassa 
безпосередньо пов’язані з тривалістю світлового періоду. Крім того, деякі інші, 
не пов’язані з розмноженням, функції гриба також регулюються світлом і по
силюються в певних фотоперіодичних умовах. Усі ці ефекти фотоперіодизму у 
гриба свідчать про наявність функціональних циркадних ритмів [Tan et al. 
2004]. У гриба Aspergillus flavus розвиток склероціїв здійснюється за внутріш
нім ритмом, період якого становить 33 год. Потрібно зазначити, що це один із 
найдовших циркадних ритмів, відомих у природі [Greene et al., 2003].

Дослідження з використанням гриба Neurospora crassa дали можливість 
виділити гени, пов’язані з контролем внутрішніх ритмів (ccgs, clock-controlled 
genes) та ідентифікувати понад 180 ccgs генів, які функціонують у різних ас
пектах життєвого циклу грибів. Установлено, що багато генів, які визначають 
структуру білків, залучених у метаболізмі ДНК і РНК, біогенезі рибосом, клі
тинному циклі, обміні білків, Карбону, Нітрогену та інших ланках метаболізму 
(в тому числі біосинтезі каротиноїдів), регулюються циркадними ритмами 
[Dong et al, 2008]. Багато таких генів пов’язані з репарацією пошкоджень, мета
болічною відповіддю на стрес, обміном речовин і процесами розвитку. Експре
сія більшості з цих генів досягав найбільшого рівня якраз перед світанком і, 
ймовірно, сприяє підготовці клітин до висихання, мутагенезу та стресу, спри
чинених сонячним світлом. Разом з тим, у грибів-мутантів за відсутності дея
ких генів, задіяних у циркадннї регуляції процесів, ефекти фотоперіодизму від
сутні [Tan et al. 2004].

Показано, що добова циклічність може впливати й на різні фізіологічні 
процеси у грибів. Наприклад, з нею пов’язана інвазійна здатність гриба-пато
гена комах Paecilomyces fumosoroseus [Avery et al. 2004]. У анаморфного гриба 
Fusarium oxy'spontm також спостерігається фотоперіодичність у патогенності 
щодо ссавців [Ruiz-Roldan et al. 2008]. Ці та інші, наведені вище приклади, до
водять значимість світлових сигналів для життєдіяльності грибів.

Вплив світ іа на процеси репродукції у  грибів. Як відомо, біологічні адап
тації до чинників навколишнього середовища доцільні, якщо вони збільшують 
конкурентоздатність організмів і сприяють процесам відтворення. Застосовую
чи цю закономірність до грибів, можна припустити, що будь-яка адаптація їх
нього обміну речовин до змін у навколишньому середовищі врешті-решт при
значена для надання клітинам енергії необхідної для розмноження й утворен
ня спор у відповідній кількості в ідеальний час, і, отже, для забезпечення про
цесів відтворення та виживання виду.

Щодо впливу світла на розмноження грибів, то цей чинник спричиняє різ
номанітні ефекти -  від індукції або інгібування статевого розвитку й утворення
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різних ділянок спектра. Це здійснюється за допомогою світлових рецепторів 
(сенсорів) -  хромопротеїнів. у яких низькомолекулярні компоненти поглина
ють світлові хвилі певної довжини та спричиняють реакцію з боку білкового 
компонента [Purschwitz et al., 2006].

На молекулярному рівні у грибів вивчені головним чином дві світлочутли
ві системи, кожна з яких сприймає різні ділянки спектра. їхнє функціонування 
опосередковується різними класами рецепторів, спеціалізованих до сприйнят
тя синього або червоного світла. Структура і синтез цих рецепторів визнача
ються різними групами генів. Сприйняття синього світла досягається фоторе
цептором флавінової природи, який сам виконує роль фактора транскрипції. 
Відомо, що у гриба Neurospora crassa синє світло сприймається за допомогою 
білкового комплексу WCC (white collar complex), утвореного компонентами 
WC-1 і WC-2. Компонент WC-1 являє собою білок із флавін-зв’язуючим доме
ном і доменом, що містить цинк (так званий цинковий палець). Він взаємодіє 
з компонентом WC-2, іншим білком, якому теж притаманна наявність цинко- 
вмісного домена. Комплекс WCC функціонує як фоторецептор і транскрипцій
ний фактор для відповіді на синє світло у Neurospora crassa та інших грибів, 
у яких ідентифіковані білки, схожі на WC-1 і WC-2. Це свідчить про загальну 
роль комплексу WCC як рецептора синього світла у грибів [Corrochano, 2007].

Зокрема, фоторецептори, гомологічні з ідентифікованим у Neurospora cra
ssa комплексом WCC, виявлені у грибів: Trichoderma atroviride (анаморфна 
форма гриба Hypocrea atroviridis) [Casas-Flores et al., 2006], Trichoderma reesei 
(анаморфна форма гриба Hypocrea jecorina) [Schmoll et al., 2005], Aspergillus 
nidulans [Purschwitz et al., 2008] та деяких інших [Idnurm et al., 2006].

Сприйняття червоного світла у грибів досягається за участю фітохрому, 
молекули якого до недавнього часу вважалися такими, що синтезуються лише 
в рослинах. Крім того, у грибів виявлені й ініш фоторецептори фодопсини та 
криптохроми), але їх функціональне значення з’ясоване недостатньо [Saranak, 
Foster, 1997; Brown et al., 2001; Ito et al., 2012].

Показник pH с ер ед о в и щ а . Для процесів життєдіяльності грибів важливе 
значення має реакція середовища. Розрізняють мінімальне, оптимальне і мак
симальне значення pH для росту, спороутворення та фізіологічної активності 
грибів. Оптимальне значення pH середовища для більшості грибів становить 
4,0-4,5, однак багато дріжджів і міцеліальних грибів живуть у кислих ґрунтах 
і торфовищах (рН=3,0-5,0). Деякі види цих організмів здатні до активного рос
ту й за менших значень показника pH середовища (<3) [Lopez-Archilla et al., 
2001; Amaral, Zettler et al., 2002, 2003; Baker et al., 2004, 2009; Amaral-Zettler, 
2012], а інші -  надають перевагу лужному середовищу і здатні витримувати 
високі значення pH. Наприклад, гриб Aspergillus clavatus може рости й утворю
вати спори за значень pH понад 10,0 а за pH 9,0 гриб активно синтезує невели
кий, багатий на цистен пептид, що виявляє при гнічу вальний вплив на ріст ін
ших грибів [Skouri-Gargouri е аі., 2010].
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За стосунком до показника pH середовища вид* зяють: 1) ацидофільні й аци- 
дотолерантні гриби, які надають перевагу кислому середовищу або стійкі до 
нього; 2) алкаліфільні гриби, здатні рости або проявляти хметаболічну та фізіоло
гічну активність у лужних умовах середовища.

Залежно від pH середовища у багатьох видів грибів можуть змінюватися 
морфологічні ознаки: забарвлення колонії, характер росту міцелію, розміри 
і форма органів спороношення та ін. Разом із тим, деякі процеси метаболізму 
у ірибів одного й того ж виду можуть відбуватися за різних значень показника 
pH. Це зумовлюється змінами в експресі генів, які визначають синтез різних 
ферментів, що каталізують певні процеси за відповідних значень pH середови
ща. Наприклад, Aspergillus fumigatus добре росте в нейтральному та кислому 
середовищах. У таких умовах за наявності білка як субстрату гриб виділяє різ
ні набори протеолітичних ферментів. У нейтральній ділянці pH відбувається 
секреція нейтральних і лужних протеаз (лейцинамінопептидази, які є неспеци
фічними моноамінопептидазами, та дипептидилпептидаза IV), а низькі значен
ня pH середовища сприяють секреції аспартатендопротеази із групи пепсину 
(Рері) і трипептидилпептидаз з групи седолізину (назва седолізин недавно вве
дена для групи подібних за структурою кислих серинових протеаз різного по
ходження) [Reichard et al., 2006; Sriranganadane et al., 2010]. Це забезпечує здат
ність гриба розщеплювати молекули білків у різних умовах, хоча за різних зна
чень pH середовища цей процес характеризується певними особливостями.

Відповідне значення pH субстрату необхідне також і для грибоподібних 
організмів. Цей чинник дуже важливий у розповсюдженні міксомікотових 
слизовиків, і для різних видів міксоміцетів існують різні значення pH оптиму
му [Wrigley de Basanta, 2000, 2004]. Наприклад, у помірній зоні найбільша 
чисельність і видова різноманітність кортикофільних міксоміцетів трапляєть
ся на корі зі середніми значеннями кислотності (pH 5,0-5,9) за високого вмісту 
вологи (50-100%). На субстратах, властивості яких істотно відрізняються від 
вказаних, міксоміцети не трапляються (кора Acer tataricum, Euonymus euro- 
paeus, E. verrucosus і Sambucus nigra). Для кожного з видів характерний пев
ний оптимум pH і вологості середовища. Зокрема, за найбільш кислих значень 
pH розвивається Paradiacheopsisfimbriata (pH 4,3-4,9), за нейтральних -  Crib- 
raria violacea (pH 5,5-6,6) [Леонтьев, 2007].

Разом із тим, багато видів міксоміцетів, які розвиваються в умовах пус
тель і напівпустель, здатні функціонувати на рештках кактусових рослин, де 
значення показника pH значно вище. Наприклад. pH внутрішнього середови
ща тканин кактусів змінюється від 7,5 до 10,0, зі середнім значенням для цих 
рослин pH 8,6 [Estrada-Torres et al., 2009]. Для кори кактусів характерні ней
тральні значення pH (6,7-7,2). У посушливих районах переважають представ
ники порядку Physarales, що, ймовірно, пов’язане з умовами мікросередовиїца 
на поверхні рослин-сукулентів і можливістю витримувати високі значення 
pH. Показано, що такі види, як Badhamia melanospora, Didymium spp. і Physarum 
xpectabile, беруть участь у розкладанні решток внутрішніх тканин кактусів

387



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

[Estrada-Torres et al., 2009]. Виявлено також ацидофільні види Comatricha Іаха 
і С. pulchella, які розвиваються на кислій корі тамариксу в посушливих райо
нах Євразії [Novozhilov, Schnittler, 2008].

Отже, показник pH середовища може бути чинником вибіркового контро
лю видів грибів і міксоміцетів у різних кліматичних зонах. Загалом, у природ
них умовах і в ргзних галузях діяльності людини pH середовища -  це один із 
важливих чинників, як. ви значають рівень заселення грибами певних субстра
тів та їх використання як джерела живлення, пошкодження продуктів харчу
вання, кормів, матеріалів і виробів.

Гриби-екстремофіли, Екотопи з екстремальними фізико-хімічними пара
метрами часто заселені різноманітними мікроорганізмами, які називають екс- 
тремофілами. Цей термін, введений майже 40 років тому [МасЕІгоу, 1974], за
звичай асоціюється з мікроорганізмами, які живуть у середовищі, непридатно
му для ссавців [Irwin, Baird. 2004]. Упродовж тривалого часу дослідження 
в галузі біології екстремофілів обмежувались вивченням, головним чином, 
прокаріотних мікроорганізмів. Однак у 1990-х роках з ’ясовано, що не тільки 
прокаріотам, але й представникам різних відділів грибів притаманна значна 
стресостійкість та здатність пристосовуватись до жорстких умов екстремаль
них екотопів [Kogej et al., 2006]. Високий адаптаційний потенціал грибів дає 
змогу цим організмам розширювати ареали розповсюдження та функціонувати 
в умовах граничного холоду, посухи, засолення та закислення середовища. 
Здатність деяких видів грибів колонізувати вкрай негостинні території та ви
явлення цих організмів в арктичних ґрунтах і льодовиках [Robinson, 2001; 
Gunde-Cimerman et al., 2003], на скелях Антарктиди [Robinson, 2001; Thomas- 
Hall, Watson, 2002; Ruisi et al., 2007], орбітальних космічних станціях [Noviko
va et al., 2006], в умовах високогір’я [Turchetti et al., 2008; Thomas-Hall et al., 
2010], пустель [Gorbushina et al., 2008; Harutyunyan et al., 2008], підвищеного 
рівня іонізуючої радіації [Saleh et al., 1988; Жданова и др., 2005; Павличенко 
и др., 2006; Тугай и др., 2006; Holloman et al., 2007; Тугай, 2008], в гіперсолоних 
водах солеварень [Gunde-Cimerman et al., 2000; Butinar et al., 2005; Gostincar 
et al., 2008,2009], надзвичайно кислих дренажних водах залізорудних копалень 
(де показник pH може досягати 0,5-0,9) [Baker et al., 2004] привернули увагу 
наукової спільноти до вивчення еколого-біохімічних особливостей метаболіз
му грибів-екстремофілів. У низш досліджень встановлено, що іриби на рівні 
геному можуть розвивати різноманітні механізми адаптації до екстремальних 
умов середовища та функціонувати за значного обмеження основних джерел 
поживних речовин і енергії [Libkind et al., 2004, 2006; Kogej et al., 2006; Dada- 
chova, Casadevall, 2008]. В багатьох випадках гриби-екстремофіли слугують 
перспективною моделлю для поглиблення розуміння функціональної еволюції 
механізмів адаптації до стресу. Разом із тим, екстремофіли важливі завдяки 
їхньому величезному потенціалові як джерело ферментів і біологічно активних 
речовин і можливості застосування в біотехнології та медицині [Irwin, Baird, 
2004; Podar, Reysenbach, 2006].
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Толерантність грибів до холоду. Толерантність грибів до холоду почали 
інтенсивно вивчати лише в другій половині XX ст., і на сьогодні фізіологічні 
й екологічні механізми адаптації, які дають змогу цим організмам рости за низь
ких температур, усе ще повністю не з’ясовані [Russell. 1990; Cairns et al 1995; 
Snider et al., 2000; Weinstein et al., 2000]. Проте впродовж останніх років з'явля
ється все більше повідомлень про функціонування грибів на територіях Аркти
ки та Антарктиди, як приклад пристосування до екстремальних умов середови
ща [Bergero et al., 1999; Gunde-Cimerman et al.. 2003; Robinson, 2001; Thomas- 
Hall, Watson, 2002; Ruisi et al., 2007; Thomas-Hall et al., 2010].

Нині відомо, що сніг і крига є середовищем, яке може підтримувати актив
ний ріст і розмноження мікроорганізмів [Price, «Sowers 20и4; Rohde. Price. 2007; 
Price, 2009]. Зокрема, з нижньої товщі льоду політермічних (двошарових) льодо
виків виділені різні види грибів, у тему числі, представники роду Penicillium 
(P. cntstosum, P. bialowiezense. P. chtysogenum, P. thomii. P. solilum, P. palitans. 
P. echinulatum, P. polonicum , P. commune, P. discolor. P. expansum) [Gunde-Cimer
man et al., 2003; Sonjak et al., 2006, 2009]. Хоча серед арктичних грибів є й внди- 
космополіти низка грибів характеризуються морфологічними, метаболічними та 
іншими особливостями. Наприклад, молекулярний аналіз ізолятів Penicillium 
crustosum, виділених із льодовиків на острові Шпіцберген дав змогу ідентифіку
вати групи, які відрізняються від штамів, розповсюджених в інших частинах сві
ту [Sonjak et al., 2009]. Представники однієї з цих груп не здатні використовувати 
креатин як джерело Карбону і продукують андрастин у процесі вторинного мета
болізму (такі властивості раніше не виявляли у грибів цього виду') [Sonjak et al.. 
2007а]. Аналіз іншої групи і юлятів дав змогу ідентифікувати новий вю  -  Peni
cillium svalbardense, тісно споріднений із Penicillium piscarium і Penicillium simp- 
licissimum, проте відрізняється від них особливостями в синтезі вторинних мета
болітів і морфологічній будові конідій [Sonjak et al., 2007b].

У наукових джерелах наявні дані, що адаптовані до холоду гриби, як і інші 
мікроорганізми, розробили низку стратегій адаптації до низьких температу р 
[Robinson, 2001; Onofri et al., 2007]. Окремими ланками адаптаційних механіз
мів є синтез ферментів, активних за низьких температур [Caims et al.. 199S; 
Weinstein et al., 1997, 2000; Fenice et al., 1997; Gatti-Lafranconi et al.. 2010]. змі
ни ліпідного складу для підтримання плинності клітинних мембран [lstokovics 
etal., 1998; Weinstein et al., 2000; Russell, 2008], синтез білків-антифризів [Sni
der et al., 2000] збільшення внутрішньоклітинної концентрації трегалози та по- 
ліолів та деякі інші зміни метаболізму [Robinson, 2001].

Здатність грибів адаптуватись до впливу іонізуючої радіації. Життя на 
Землі завжди існувало в умовах впливу різних видів іонізуючої радіації. У зв’я
зку з цим у грибів, як і в деяких інших організмів, виробилася здатність взаємо
діяти з іонізуючим випромінюванням та пристосовуватись до його дії шляхом 
розвитку морфофізіологічних і біохімічних адаптивних реакцій [Dadachova 
е* аі., 2007; Casadevall, 2008]. Наявні дані про те, що радіаційне опромінення 
викликає активацію низки ключових генів, і деякі види грибів здатні реагувати
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на дію радіації Підвищенням швидкості росту та проявляти позитивний радіо- 
тропізм [Bennett et al., 2001; Zhdanova et al., 2004: Kimura et al., 2006; Dada- 
chova et al.. 2007; CasadevalL 2008: Тугай. 2008]. З багатьох джерел відомо про 
високу частоту трапляння та значну стійкість до іонізуючого випромінювання 
темнопігментованих (меланінвмісних) видів грибів [iMirchink et al., 1972; Saleh 
et al., 1988; Жданова, Василевская, 1988; Dadachova et al., 2007]. Показано, що 
у темнопігментованих грибів-мікроміцетів меланіни, які є неферментативною 
складовою антиоксидантної системи, відіграють суттєву роль в реалізації раді- 
оадаптивних властивостей [Тугай и др., 2006; Dadachova et al.. 2007; Тугай.
2007]. Крім того, наявні дані щодо важливої ролі антиоксидантних ферментів 
у захисті клітин дріжджів та інших грибів від впливу іонізуючої радіапі. [Lee 
et al., 2001; Тугай, 2007, 2011].

Здатність грибів адаптуватися до дії радіації має важливе значення в роз
повсюдженні цих організмів, оскільки серед техногенних екотопів є такі, що 
пов’язані з умовами підвищеної радіоактивності. В усьому світі відбувається 
постійне радіаційне забруднення довкілля не лише внаслідок глобальних ава
рій, а й широкого застосування технологій, які потребують використання ядер
ної енергії і супроводжуються викидами радіоактивних речовин. У результаті 
безпрецедентного забруднення довкілля радіоактивними речовинами, що по
трапили у біосферу під час катастрофи 1986 року на Чорнобильській атомній 
електростанції, зона відчуження стала одним з найбільших у світі природних 
полігонів для вивчення впливу хронічного опромінення на біоту, в тому числі 
грибів -  важливих компонентів мікробоценозів [Тугай, 2008]. У низці дослі
джень встановлено, що гриби, виділені з ґрунту на території 10-км зони відчу
ження, проявляють не тільки резистентність до дії значних доз іонізуючого 
опромінення, а й здатні позитивно реагувати на дію опромінення, тобто реалізу
вати радіоадаптивні властивості (радіотропізм, радіостимуляцію й адаптивну 
відповідь) [Zhdanova et al., 2004].

Показано, що частота прояву позитивного радіотропізму у грибів збільшу
ється пропорційно до часу перебування на територіях з підвищеним радіаційним 
фоном. Так, через 10 18 років після чорнобильської катастрофи позитивний ра
діотропізм проявляли понад 30 40% грибів, виділених з радіоактивних терито
рій. Разом із тим, така властивість виявлена лише у 20% штамів, виділених 
з радіоактивних територій у перші роки після аварії. Низка штамів не втрачали 
радіотропні властивості після їх зберігання понад 10 років у колекції культур 
грибів на твердих живильних середовищах без опромінення. Таким чином, адап
таційні властивості, які сформувалися у грибів за дії хронічного опромінення, 
проявляються впродовж багатьох років. Водночас у штамів, виділених із чистих 
територій, радіотропні властивості не виявляють, тобто такі властивості форму
ються лише за умов тривалого перебування грибів на територіях з підвищеним 
радіаційним фоном [Тугаи, 2008].

Слід зазначити, що серед грибів, виділених із зони відчуження ЧАНС, на 
другому місці за кількісно здатних адаптуватися до значних доз опромінення
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після меланінвмісного виду Cladosporium cladosporioides був Aspergillus versi
color, у якого в недавніх дослідженнях також виявлено меланінові пігменти 
[Жданова и др., 2005; Тугай. 2011].

Разом із тим, відомо, шо після катастрофи 1986 року на Чорнобильській 
атомній електростанції майже 95% радіонуклідів із тривалим періодом напів
розпаду залишились в приміщеннях станції. У цих приміщеннях (зокрема, 4-го 
блоку ЧАЕС), забруднених радіонуклідами, були виявлені локальні плями гриб
ного ураження на стінах, залізобетонних та дерев’яних конструкціях. У резуль
таті багаторічного моніторингу мікобіоти внутрішніх приміщень об’єкта 
“Укриття” виділено 58 видів з 25 родів мікроскопічних грибів, здатних перебу
вати в активному стані у приміщеннях з рівнем радіоактивного забруднення від 
1 до 100 000 мР/год [Жданова и др., 2005]. Встановлено, що в складі мікобіоти 
цих приміщень 40-60% становлять меланінвмісні радіорезистентні види. Серед 
них найбільшу частоту трапляння мають види роду Cladosporium (Cladosporium 
sphaerospermum, С. herbarum та ін.) на другому місці -  представники роду 
Aspergillus [Жданова и др., 2005; Тугай, 2008, 2011], а крім того, постійно тра
плявся вид Hormoconis resinae [Жданова и др., 2005; Павличеико и др., 2006; 
Тугай и др., 2006]. Таким чином, адаптаційний потенціал зазначених видів мі- 
кроміцетів дає їм змогу пристосовуватись до поєднаного впливу різних екстре
мальних чинників -  радіації та жорсткої лімітації за основними джерелами по
живних речовин та енергії.

Гриби виявлені в штольнях і дренажних водах підземних уранових копа
лень (на глибині 250 м), де вони утворюють біоплівки з іншими мікроорганіз
мами у формі сталактитоподібних утворів або довгих вузьких стрічок у дренаж
них каналах [Zimstein et al., 2012]. Показано, що ці та деякі інші гриби здатні 
до акумуляції урану [Galun et al., 1983; Nakajima, Sakaguchi, 1993; Zimstein 
et al., 2012].

Акумуляція важких металів у  клітинах грибів. У зв’язку зі збільшенням 
антропогенного впливу на навколишнє середовище зростає кількість дослі
джень, скерованих на вивчення механізмів адаптації грибів до промислових за- 
брудників. Установлено, що гриби можуть функціонувати за умов техногенного 
забруднення компонентів довкілля, нагромаджувати важкі метали, проявляючи 
при цьому резистентність до дії токсикантів [Ahluwalia, Goyal, 2003; Pogaku, 
Kulkami, 2006; Congeeraram et al., 2007; Joshi et al., 2011 ] Здатність до акумуляції 
важких металів особливо притаманна представникам родів Aspeigillus [Kapoor 
et al., 1999; Ahmad et al., 2006; Liu et al., 2006], Penicillium [Ahmad et al., 2006; Li 
et al., 2008], Trichoderma [Bishnoi et al., 2007], грибу Phanerochaete chtysosporium 
[Vetis et al., 2000; Say et al., 2001; Saglam et al., 2002; Arica et al., 2003]. Біосорбцію 
важких металів здійснюють і деякі інші види грибів, представники різних відді
лів: Rhizopus oryzae, Agaricus urinascens, Armillaria sp., Curvularia sp., Candida sp. 
[Rama et al., 1997; Donmez, Aksu, 2001; Rigling et al., 2006; Melgar et al., 2007; 
Prcetha, Viruthagiri, 2007]. Зокрема, показано, що в ризоморфах грибів роду 
^miliaria (A ostoyae, A. cepistipes) акумулюється значна кількість Cu, Zn, Cd і Pb
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із забрудненого важкими металами ґрунту [Rigling et al., 2006]. Гриби-мікроміце- 
ти здатні нагромаджувати значну кількість металів у клітинній стінці або в поза
клітинному полісахаридному слизі [Das et al., 2000].

Низка грибів із відділу Basidiomycota, які ростуть на деревині (Daedalea 
quercina, Ganoderma lipsiense, Stereum hirsutum, Schizophyllum commune), аку
мулюють метали в плодовому тілі, що дає змогу використовувати їх з метою 
біоіндикації забруднення атмосферного повітря [Gabriel et al., 1994].

Гриби-деструктори промислових матеріалів. Відомо, що гриби можуть 
розщеплювати й метаболізувати цілу низку ксенобіотиків, техногенних субстра
тів і промислових матеріалів органічного та неорганічного походження, в тому 
числі пестициди, нафтопродукти, пластмаси, бетон та ін. Високою стійкістю до 
вмісту токсичних речовин у середовищі характеризуються гриби-збудники білої 
гнилизни -  організми, що мають величезний потенціал для окисної біоремедіа- 
ції різноманітних хімічних забруднювачів [Wesenberg et al., 2003; Christian et al., 
2005; Asgher et al., 2008]. Зокрема, показано, що лігнінолітичні ензими цих гри
бів мають широку субстратну специфічність і причетні до трансформації та мі
нералізації багатьох груп органічних полютантів. Наявні експериментальні до
кази щодо ролі цих грибних ферментів у деградації різноманітних засобів захис
ту рослин, поліхлорованих біфенілів, поліциклічних ароматичних вуглеводнів, 
синтетичних барвників, синтетичних полімерів, консервантів деревини, відходів 
виробництва боєприпасів та інших видів промисловості [Pointing, 2001; Chris
tian et al., 2005; Asgher et al., 2008; Raghukumar et al., 2008].

Відомі гриби, які розвиваються на гіпсових і залізобетонних блоках, мета
левих сплавах [Sayer et al., 1995, 1999; White et al., 1997; Fomina et al., 2003], 
оптичних приладах, радіодеталях, кіноплівках [Abrusci et al., 2005, 2007], гумо
вих шинах [Чуєнко та ін., 2010] тощо. Здатність здійснювати деструкцію речо
вин техногенного походження та засвоювати субстрати, непридатні для живлен
ня інших організмів, притаманна і ґрунтовим, і водяним грибам [Raghukumar 
et a l , 2008]. У зв’язку з цим деякі дослідники вважають, що унаслідок діяльності 
людини формуються екологічні групи грибів, які разом із іншим мікроорганізма
ми беруть участь у біодеструкції матеріалів антропогенного походження.

6.4.2. Гриби та грибоподібні організми напівпустель і пустель

Тривалий час спекотливі пустельні райони, зокрема, Північної Америки 
(Великий Басейн), Африки (Сахара і Калахарі), Азії (Гобі), Близького Сходу (Си- 
рійська пустеля), Австралії (Велика пустеля Вікторія) вважали надто негостин
ними для будь-якої форми життя. Нині відомо, що пустелі заселені представни
ками всіх царств організмів. Безсумнівно, це райони з екстремальними абіотич
ними умовами. Основні стресові чинники у пустелях такі: 1) вкрай низька воло
гість; 2) екстремальні значення температури та різкі зміни цього показника: 
3) обмежена доступність органічного Карбону; 4) високий рівень ультрафіолето
вого та інфрачервоного випромінювання; 5) підвищений вміст солі у ґрунті або
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на поверхні породу!. Тому життя грибів у пустелях і напівпустелях являє собою 
приклад високого рівня адаптації до специфічних умов середовища. Результати 
низки робіт свідчать про значн: різноманітність грибів у пустельних грунтах. 
Зокрема в фунті пу стелі Махтеш Рамон знайдені 185 видів грибів [Grishkan. 
\evo . 201U]. Загалом, грибі!, які населяють пустельні райони, можна згрупувати 
в такі основні екологічні групп: Г) ліхенізовані -  в складі фунтових, епі- та ен- 
долітних лишайників; ) гриби, пов'язані з рослинами (гриби філоплани. міко
ризні фиби та ендофіти); 3) фунтові міцеліальні гриби і дріжджі; 4) мікроколо- 
ніатьні ендо- та епілітні гриби [Ranzoni. 1968; Rychert. 1978; Moubasher et al.. 
1990; Morgenstern et al.. 2012: Powell et al.. 2012; I nterseher et al.. 2012].

Показано що в мікобіоті пустельних ф\нтів переважають аскомікотові гри
би та їхні анаморфні форми, з чітким доміну ванням роду Aspergillus в багатьох 
із них. Зокрема, в пустельних фунтах Саудівської Аравії та Лівії найрозповсю- 
дженіші Aspergillus amstelodami. A. chevalier і. A. ruber, A. ochraceous. A. fumi- 
gatus. A. fla w s, A. sy'douii, A. terreus і A. ustus; звичними є представники родів 
Emericella (Е. nidulans) і Еигоиит (£. amstelodami, Е. chevalier і) [Abdel-Hafez. 
1982: Powell et al., 2012]. У пустелях часто фап іяються гриби з темнопігменто- 
ваними і жорстко стінними спорами, такі як Cladosporium, Stachybotrys. Pleos- 
pora. Chaetomium (хоча й меншою мірою, ніж Aspergillus і Eurotium), а також 
види з великими спорами, такі як Alternaria, Ulocladium і Drechslera [El-Said. 
Saleem 2008; Radwan, 2008]. Деякі, але не всі з грибів, знайдених в гарячих пу с
телях, є термофільними представниками Zygomycota і Ascomy cota. в том\ числі 
Mucor і Rhizomucor (наприклад Mucor miehei, А/ thermohyalospora, М. thermo- 
aerospora, Rhizomucor tauricus і R. pusillus), Talaromvces thermophilus, Remerso- 
nia thermophila і Stilbella thermophila [Mouchacca, 1997; Maheshwari et a l . 2000; 
Morgenstern et al., 2012]. У дослідженнях встановлено, що в найбільш посушли
вому місці на Землі -  пустелі Атакама (в деяких районах якої опади не зареєстро
вані впродовж десятиліть) -  фапляються представники 12 родів грибів: Clado- 
phialophora, Cladosporium, Leptosphaerulina, Alternaria. Ulocladium, Eupenicil- 
lium, Aspergillus, Penicillium , Ascobolus, Monodicty’s , Periconia і Giberella [Conley 
et al., 2006]. Як і в інших пустелях, тут переважають гриби з великими, товстос
тінними і сильно меланізованими спорами (Cladosporium, Alternaria і Ulocla
dium). Натомість, види роду Aspergillus, широко розповсюджені в інших пусте
лях, не фапляються в фунтах Атаками.

Щодо макроміцетів, то в пустелях і напівпустелях переважають фиби з гру
пи гастероміцетів. У цих фибів еволюційно сформувалася низка адаптаційних 
особливостей, які дають їм змогу виживати у специфічних умовах посушливого 
клімату. Так, значна кількість степових і пустельних видів із родини Agaricaceae, 
наприклад представники родів тулостома (Tulostoma), батарея (В altar ге а), по- 
Даксис (Podaxis), монтанея (Montugnea), а також фелоринія (Phellorinia) з роди
ни Phelloriniaceae утворюють ніжку, висота якої перевищує у 2-6  разів діаметр 
спороносної частини і може сягати 30-42 см. Ніжка виносить спороносну части
ну (ґлєбу) над поверхнею фунту, що є пристосуванням для кращого розсіювання 
спор в умовах відкритих просторів степів і пустель.
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Наприклад, типовий представник роду монтанея -  Montagnea arenaria 
(фото 6.2) -  це добре адаптований до умов пустелі гастероміцет із субаґарико- 
їдним плодовим тілом з борошнистою ґлєбою на ніжці, поширений у посушли
вих і пустельних оселищах в усьому світі. Росте цей ксерофільний гриб-сапро- 
троф поодиноко або розсіяно на алювіальних або чорноземних грунтах на від
критих, освітлених ділянках. Утворює гладкі темні базидіоспори, які розпов
сюджуються вітром. У Західній півкулі цей гриб трапляється в Аргентині, 
Бразилії, Мексиці, на Тихоокеанському узбережжі та в південно-західній час
тині США [Nieves-Rivera, Aime, 2006]. Загалом рід Montagnea охоплює близь
ко десяти видів грибів, проте деякі автори вважають, що всі вони є видозміна
ми одного надзвичайно мінливого виду [Chen 1999].

Важливим пристосуванням до посушливих умов є будова перидію, яка 
у більшості степових і пустельних форм гастероміцетів (головач, міценаструм, 
фелоринія, батарея) досягає значної товщини та добре захищає основну спо
роносну частину плодового тіла від дії сухих вітрів і високої температури. Цій 
же меті слугує наявний у низки видів (із родів дисциседа, тулостома) внутріш
ній желатинізований шар оболонки. Усі ці пристосування до посушливих умов 
певною мірою виражені у більшості степових і особливо пустельних і напів
пустельних видів гастероміцетів.

У багатьох видів грибів, особливо у гастероміцетів, виявлено ще одне ціка
ве пристосування до життя в посушливих умовах піщаних пустель: на ризо
морфах і міцеліальних тяжах, які йдуть у глибокі шари ґрунту, утворюються 
піщані футляри. Речовини, які виділяє гриб, цементують пісок, і навколо тяжів 
формуються дрібні капіляри, по яких вода із ґрунту надходить у міцелій і пло
дові тіла; таким чином досягається достатнє забезпечення гриба водою. Утво
рення таких піщаних футлярів притаманне гастероміцетам Середньої Азії, на
півпустель Заволжя, південних сухих степів України (у представників родів 
дисциседа, тулостома, міценаструм, склеродермія). Утворення таких футлярів 
має пристосувальний характер: в інших умовах у цих видів грибів їх немає.

У межах степової та пустельної зон одні види гастероміцетів пристосовані 
до глинистих ґрунтів, інші -  до піщаних. Так, у піщаних пустелях часто тра
пляються такі представники родини Agaricaceae: схізостома розірвана (Sclazo- 
stoma laceratum), ґірофраґміум Деліла (Gyrophragmium delilei), подаксис маточ
ковий (Podaxis pistillaris), Montagnea arenaria та ін. (фото 6.3) [Dring, 1964: 
Binyamim, 1973; Baseia, Galvao. 2002].

Для глинистих пустель характерні такі види з порядку Agaricales, як пред
ставники роду ґалеропсис (Galeropsis), батарея веселкоподібна (Battarreaphal- 
loides), фелоринія шишкувата (Phellorinia stmbilina) (фото 6.4). Останні два 
види, а також фелоринія геркулесова (Phellorinia herculeana) та печериця Бер
нарда (Agaricus hernardii) можуть рости й на солончаках. Крім того, батарея 
веселкоподібна та печериня Бернарда -  це одні з небагатьох видів грибів, здат
них рости на засолених глинистих ґрунтах з тріщинуватою поверхнею (таки
рах), характерних насамперед для пустель суббореального пояса Азії.
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Батарея веселкоподібна (Battarrea phalloides) -  відносно рідкісний вид, 
хоча й може бути локально розповсюджений на деяких територіях. Росте він 
у Південній Америці (Бразилія) [Sobestiansky, 2005], Африці (Марокко) [Out- 
coumit, 2007], Китаї [Liu, Fan, 2006]. Австралії [May et al., 2003], а також у Єв
ропі, на території Бельгії [Walleyn, Leten, 2000].

У Мексиці, де В. phalloides росте у північній і центральній частині країни, 
може траплятися в посушливих і напівпустельних районах, на прибережних 
дюнах, на висоті до 2 550 м над рівнем моря [Esqueda et al., 2002]. Гриб вияв
ляють в асоціації зі швидкорослим вічнозеленим деревом Schinus molle (перу
анський перець), з кактусовими деревами роду Opuntia у прибережних дюнах, 
рослинами з родини Пасльонових (Solanaceae) Lycium brevipes, Solanum hind- 
siamim та іншими деревними й чагарниковими рослинами (Arthrocnemum sub- 
terminale, Atriplex linearis, Quercus agrifolia). Найбільші плодові тіла цього 
гриба були знайдені на заплавах у заростях галофільної рослинності [Esqueda 
et al., 2002].

Пустельні гастероміцети надзвичайно різноманітні. Одні можуть нагаду
вати за формою шапинкові гриби, інші мають оригінальне за формою плодове 
тіло. Дуже примітний за формою плодового тіла гриб фелоринія шишкувата 
(Phellorinia strobilina) (фото 6.4). Росте він іноді великими групами на такіропо- 
дібних сіроземах, солончаках серед солянок, у заростях саксаулу. Фелоринія 
шишкувата знайдена в Азії (Казахстан, Індія), Африці, Австралії, Південній 
Америці. Зріле плодове тіло фелорінії шишкуватої буває заввишки 24 см і зав
ширшки 20 см, з ніжкоподібною основою. На ніжці розташовані численні (часто 
їх понад 30) чотири-, п’ятигранні (і більше) шаруваті пірамідки, що робить пло
дове тіло схожим на друзи кристалів. Воно дерев’янисте, з товстим екзопери- 
дієм, що щільно прилягає до ендоперидію. Забарвлення має яскраво виражену 
зональність -  жовтуваті смужки чергуються з кремовими та жовто-помаранче
вими, що надає плодовому тілу ще більш оригінального зовнішнього вигляду. 
Після дозрівання перидій розривається в нижній частині та повністю відпадає.

Міксоміцети. Хоча міксоміцети особливо поширені в лісах помірної зони 
і тропічних лісах, багато видів функціонують в екосистемах із жарким кліматом 
посушливих територій [Ing, 1994]. Оскільки для розвитку плазмодію необхідне 
вологе середовище, посушливі райони, здавалося б, є екстремальним середо
вищем існування цих організмів. Разом із тим, у низці досліджень охарактери
зовано комплекси міксоміцетів із пустельних і напівпустельних районів. Ще 
в 1960-х роках було зареєстровано 22 види міксоміцетів у пустельних і напів
пустельних ділянках Арізони [Evenson, 1961 ]. З того часу дотепер виявлено зна
чну кількість видів слизовиків у інших посушливих регіонах: у Сахарі [Faurel 
et al., 1965], пустелі Сонора [Blackwell, Gilbertson, 1980], сухих і напівпустель
них районах плато Колорадо [Novozh.lov et al., 2003], мексиканському біосфер- 
ному заповіднику Долина Теуакан-Куїкатлан (Tehuacan-Cuicatlan Valley) [Estra- 
da-Torres et al., 2009]. У пустелі Атакама (Чилі), яка належить до найпосушливі- 
ших регіонів світу, знайдено 24 види з 11 родів міксоміцетів [Lado et al., 2007а].
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Багато видів міксоміцетів виявлено в холодних взимку пустелях і степах Захід
ної Монголії (де слизовик Physarum noiabile є найрозповсюдженішим) та ін
ших посушливих районах Євразії (табл. 6.5) [Schnittler, Novozhilov. 2008] Там 
міксоміцети розвиваються на корі та інших покривах рослин-еукулентів (ча
гарники, кактуси, агави, пальми та ін.), відмерлих рослинах, посліді травоїд
них тварин тощо.

У низці досліджень охарактеризовано екологічну групу видів слизовиків, 
що розвиваються на відмерлих сукулентних рослинах. До них належать пред
ставники родів Dkhmium (D. eremophihmu D. subreticulosporum , D. mexicamm , 
D. wildpretii, D. umbilicatum, D. tehuacanense) [Lado et al., 2007b: Wrigley ae 
Basanta et al., 2008; Estrada-Torres et al., 2009]. Cnbraria  (C. zonatispora , C. fra- 
gilis) [Lado et al., 1999; Estrada-Torres et al., 2001], Trichia agaves [Mosquera et 
al., 2000], Licea succulenticola [Mosquera et al.. 2003], Perichaena stipitata [Estra
da-Torres et al., 2009].

Наявність цих видів свідчить про функціонування специфічних груп мік- 
собіоти, адаптованих до посушливих умов, а отже, ці організми значно числен
ніші та різноманітніші, ніж було прийнято вважати раніше. Аналіз відносин, 
які існують між міксоміцетами та субстратами, на яких вони розвиваються, 
підтверджує наявність різних груп міксоміцетів, пов'язаних із конкретними 
рослинами в посушливих умовах.

Таблиця 6.5
Кількість видів міксоміцетів у різних посуш ливих регіонах

[Novozhilov, Schnittler, 2008; Estrada-Torres et al., 2009]

Місцевість Кількість
видів

С ередня кількість 
видів одного роду

Басейн ріки Волги, Росія 158 4.5

Долина Теуакан-Куїкатлан, Мексика 105 3.9

Плато Колорадо, США 78 3,6

Прикаспійська низовина, Росія 44 2,4

Улоговина Великих Озер, західна частина Монголії 36 2,8

Пустеля Сонора в Арізоні США 33 3,7

Півострів Мангишлак, Казахстан 27 2,5

Пустеля Атакама, Чилі 24 2,2

Що стосується субстратів, на яких розвиваються міксоміцети у таких умо
вах, то сукулентні рослини, що формують розетки листя (із родів Agave, Beau- 
carnea, Dasylirion, Hechtia і Yucca), мають найбільше багатство видів цих орга
нізмів (фото 6.5) [Estrada-Torres et al., 2009]. При цьому 42 види міксоміцетів 
були знайдені лише на агаві, а на рослинах юки -  35 видів. Багато з них розви
ваються на різних органах рослин (листя, стебла і суцвіття) і, вірогідно, здатні 
метаболізувати різні субстрати.
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Показано, що види, які зазвичай розвиваються на деревині в інших кліматич
них зонах розвиваються і на жорсткому волокнистому листі агави в посушли
вих регіонах. Серед них види, які здатні використовувати лігнін як субстрат -  
Arcyria cinerea, A. denudata, Calomyxa metallica, Ceratiomyxafruticulosa, Comat- 
richa laxa, C. tenerrima, Hemitrichia calyculata, Lycogala epidendrum. Physarella 
oblonga, Physarum album, Trichia contorta і Trichia varia. Деякі з них мало спе
цифічні та розвиваються на різних субстратах, наприклад, Lycogala epiden
drum, проте такі види слизовиків, як 4. cinerea, A. denudaia і Н. calyculata осо
бливо часто трапляються на листках агави, надаючи перевагу цій рослині по
рівняно з іншими оселищами. Це вказує на коригування стратегі виживання 
цих грибоподібних організмів у освоєнні нових субстратів за посушливих 
умов, де деревина трапляється рідше, а середовище характеризується низьким 
рівнем вологості, високою інсоляцією та високою температурою, як, не є спри
ятливими для росту міксоміцетів.

Багато міксоміцетів розвиваються на різних видах кактусових рослин, 
включно зі стовпчастими, опунцієвими, кулястими кактусами, а також на ко
рі деревоподібних кактусів (Pachycereus spp. і Myrtillocactus spp.). У долині 
Теуакан-Куїкатлан на цих рослинах виявлено 51 вид міксоміцетів, причому 
найпродуктивніші в цьому аспекті стовпчасті кактуси (роди Cephalocereus, 
Isolatocereus, Myrtillocactus, Neobuxbaumia і Pachycereus) -  на них виявлено 
42 види слизовиків. На опунцієвих кактусах (Opuntia spp.) виявлено 25 видів, 
а на кулястих кактусах із родів Echinocactus, Ferocactus і Mammillaria -  21 вид 
міксоміцетів. Можливо, великі розміри й особливості анатомічної та морфоло
гічної структури стовпчастих кактусів забезпечують більш відповідне мікро- 
середовище та наявність вологи для розвитку різних видів міксоміцетів, хоча 
деякі види цих організмів є спільними для всіх типів кактусів [Estrada-Torres 
et al., 2009]. На пальмових рослинах також розвивається багато видів слизови
ків. Зокрема, у тропічних лісах Мексики та в Новій Зеландії на пальмах вияв
лено 36-37 видів [Lado et al., 2003; Stephenson, 2003], у долині Теуакан-Куї
катлан -  22 види міксоміцетів [Estrada-Torres et al., 2009].

6.4.3. Гриби та грибоподібні організми 
арктичної й альпійської тундр

Характеристика тундри як біому. Тундра (від саамського “tundar" -  гір
ська країна, або фінського “tunturia” -  безліса рівнина) -  це біом із найсуворі- 
шими умовами середовища. Для тундри характерні низькі температури пові
тря, холодні вітри, обмежений дренаж ґрунту, невисоке біотичне різноманіття 
і короткий сезон росту й розмноження біоти. Рослини в тундрі притискаються 
До поверхні ґрунту, переплітаючись пагонами й утворюючи гіодушкоподібний 
покрив. Енергія та поживні речовини тут запасаються, головним чином, у фор
мі відмерлого органічного матеріалу. Тундра поділяється на два типи: арктична
п альпійська.
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Арктичну тундру часто називають “мертвою землею" у зв’язку з її промерз
лим, бідним на поживні речовини фунтом, малою кількістю опадів і ландшаф
тами, сформованими екстремально низькими температурами (середня темпера
тура взимку -34°С, влітку 3...12°С). Вона розташована в північній півкулі на те
риторіях. що оточують північний полюс (головним чином уздовж узбережжя 
Євразії та Північної Америки), і простягається на південь до хвойних лісів тай
ги. Сфуктура рослинних у гру повань проста, хоча загалом в арктичних і субарк
тичних районах росте приблизно 1 О̂О видів рослин, здатних протистояти хо
лодному клімату і віфам (низькі чагарники, різні види осоки, ф ави. мохи). Пе
рехідну ділянку (екотон) між ту ндрою та лісовою зоною називають граничною 
межею росту дерев [Когпег, 1998]. Арктична ту ндра відома своїми холодними, 
пустелеподібними умовами та заболоченістю.

Альпійська ту ндра розташована в горах по всьому світу на великій висоті, 
де низькі значення температури й атмосферного тиску, високий рівень УФ-ви
промінювання. а клімат схожий на полярний. На відміну від арктичної ту ндрн. 
фунт в альпійській ту ндрі не має вічної мерзлоти і краще дренований. Рослин
ність дуже схожа на арктичну і загалом включає в себе ф ави, які ростуть пу чком 
(купини), рослини, шо формують розетки або подушкоподібні утвори (наприк
лад, Thylacospermum eaespitosunu карликові дерева, дрібні чагарникові та вересо
ві рослини, мохи та лишайники, які формують різні природні угруповання за
лежно від висоти і типу фунту [Billings, 1973].

У різних ділянках високогірної тундри (наприклад, альпійські луки та ске
лясті райони верхнього поясу) рослинність істотно відрізняється за видовим 
складом. Особливостями у складі біоти характеризуються й так звані ні вальні 
ділянки, які межують зі сніговим покривом. Від розташованих нижче лісів суб
альпійської зони альпійська тундра відділяється граничною межею росту де
рев. Цей екотон ще відомий як криволісся.

Високогірна тундра з усіма притаманними їй рослинними угрупованнями 
є не у всіх горах. У Карпатах криволісся є в межах висот 1650- I860 м. а смугу 
альпійських лук і пустиш із альпійською рослинністю виявляють лише на най
більших вершинах (Говерла, Брескул, Туркул, Піп Іван) [Стойко та ін., 1991]. 
Альпійські та субальпійські луки (останні розташовані на меншій висоті) в Кар
патах називають полонинами, а в Криму -  яйлами.

Загалом, із віддаленням від полюсів висота розтані) вання альпійської тун
дри зростає. У горах північної півкулі максимальну висоту розміщення гранич
ної межі росту дерев виявляють у субтропіках (32° пн.ш.); у горах південної 
півкулі ця межа розміщується на 20° ид.ш. [Komer, 1998].

Арктично-альпійські гриби. Незважаючи на суворі умови навколишньо
го середовища, гриби розповсюджені і в арктичній, і в альпійськії! зонах, 
за граничною межею росту лісів. Значна різноманітність арктично-адьптськпх 
ф ибів установлена в дослідженнях, проведених на території Скандинавських 
країн [Kobayasi et al., 1968; Kobayasi, 1982; Vare et al., 1992], Гренландії [knudsen, 
Borgen, 1982, 1987; Noordeloos, 1984], Ісландії, Росії [Stepanova, Tomilin, 1972],
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в Альпах [Read, Haselwandter, 1981], високогірних районах Середньої Азії [Chle
bicki, 2002b, 2006, 2009b, Chlebicki, Aime, 2006, Chlebicka. Chlebicki, 2007], Ка
нади та США. Наприклад, у північній і північно-східній частинах Гренландії 
виявлено 410 видів ліхенізованих, ліхенофільних та інших грибів [Alstrup et al.. 
2000]. Грибоподібні організми -  міксомікотові слизовики -  також розповсюдже
ні в арктичній і високогірній зонах [Romkier et al., 2010; Леонтьев та ін., 2010].

У дослідженнях асоційованих із рослинами грибів у верхніх ділянках аль
пійської тундри Заіліиського Алатау (гірський хребет на північному заході 
Тянь-Шаню) визначені 52 види грибів, серед яких представники відділів Asco
mycota і Basidiomycota й анаморфні (табл. 6.6). Особливо розповсюджений там 
гриб Mycosphaerella tassiana (Ascomycota), який колонізує 9 видів рослин. Се
ред грибів, ідентифікованих у районі зазначених досліджень, 20 видів є фітопа- 
тогенними. На органах старих рослин і відмерлих рослинних рештках виявле
но 20 видів грибів-сапротрофів [Chlebicki, 2010].

Інтенсивність колонізації рослин грибами у високогірних районах Тянь- 
Шаню представлена в табл. 6.7. Як видно, найактивніше гриби колонізують 
трави, які ростуть купинами. Це такі рослини, як Anthoxcmthum odoratum, Carex 
nivalis, Festuca coelestis, з якими пов’язано, відповідно, 22, 28 і 18 видів грибів 
(фото 6.6). Із рослинами Thylacospermum caespitosum асоційовано 11 видів гри
бів, а з іншими -  від 1 до 9 видів [Chlebicki, 2010].

У багатьох роботах установлено наявність альпійських грибів в асоціації 
також і з іншими видами дикорослих злаків, у тому числі осокових. Під час до
сліджень відзначено багато видів на рослинах Carex firma і Sesleria caerulea 
[Nograsek, Matzer, 1994], Carex rostrata [Magnes, Hafellner, 1991], Carex rupes- 
tris, Carex magellanica subsp. irrigua та J  uncus trijidus [Chlebicki, 2002a].

У тканинах високогірних рослин виявлено також гриби-ендофіти; Platyspo- 
roides togwotiensis, Stagonospora sp. -  у тканинах Juncus imbrieatus [Menendez et 
al. 1997]; Monascostroma innumerosum, Alternaria alternata, Phaeosphaeria junci- 
cola, Drechslera sp., Cladosporium cladosporioides, Coniothvrium sp., Exophiala 
salmonis, Ingoldia cragimformis, Spermospora-подібний вид, Varicosporium elo- 
deae, Helicodendron spp., Gliomasux sp., Lambdaspormm sp., Р/юям-подібний вид, 
Titaea sp., Асгетопіит (Neotyphodium) sp. -  у тканинах Juncus bufonius, J. effusus, 
J. patens, J. bolanderi [Cabral et al., 1993]. Усі вони є аскомікотовими грибами 
та їхніми анаморфними формами. В Альпах, Карпатах, Судетах і Уральських 
горах в асоціації з рослинами високогірного очерету Juncus trifidus перебуває 35 
видів грибів, багато з яких є ендофітами (табл. 6.8) [Scheuer, 1999; Chlebicki 
2002а, 2009а; Sukova, 2004].

Деякі види рослин альпійської зони {Alchemilla glomerulans, Anemone alpina 
subsp. apiijolia, Nardus stricta, Oreochloa disticha, Ranunculus acris subsp. pumilus, 
Viola biflora та ін.) формують типові ендомікоризні асоціації з арбуекулярно-мі- 
коризними грибами, які здатні покращувати їхній ріст і сприяти надходженню 
Фосфору [Haselwandter, Read 1980; Rnotsalainen et al., 2002]. Широко розповсюд
женим арбускулярно-мікоризним грибом у високогірних районах є Glomus tenue.

399



ЕКОЛОГІЯ ГРИБ!В

Таблиця 6.6
Види грибів, виявлені на верхній межі рослинності 

в альпійській тундрі Заілійського Алатау (Тянь-Шань) [Chlebicki, 2010]

H H & L  A scom ycota
Barrmaelia oxyacanthae Nectnella bloxamii
Cainia graminis Phaeosphaeria alpina
dstella tianschanica Phaeosphaeria culmorum
Comoclathris planispora Phaeosphaeria herpotrichoides
Crocicreas spicarum Phomatospora berkeleyi
Cyathicula cyathoidea P'rottaea atrofusca
Cyathicula brunnecspora Pleospora ambigua
Glomerella graminicola Pleospora brachyspora
Graphyllium pentamerum Pleospora graminearum
Hysteropezizella fuscella Pleospora helvetica
Keissleriefla culmifida Pleospora pnmulae
Lachnellufa arida Protoventuria juniperina
Lophodermium alpinum Scutellinia kerguelensis var. microspora
Montagnula spartii Trichometasphaeria barriae
Mycosphaerella tassiana Wettsteinina oreophila
Mytilinidion acicola

Basiaiomycota
Calyptella campanula Puccinia saxifragae
Hyphodontia detritica Typhula uncialis
Melampsora epitea Ustilago striiformis
Microbotryum adenopetalae

Анаморс [>ні гріби
Alternaria altemata Hymenella sp.
Alternaria tenuissima Periconia byssoides
Botrytis sp. Phoma sp.
Cladosporium herbarum Sclerostagonospora sp.
Cladosporium macrocarpum Seimatosporium lichenicola
Fusarium sp. Veronaea thyiacospermi
Heteropatella umbilicata

Таблиця 6.7
Види рослин, асоційованих із грибами, на верхній межі рослинності 

в альпійській тундрі Заілійського Алатау (Тянь-Шань) [Chlebicki, 2010]
f11111 J. -L!" " ■ '■,lgr' ■WW-Ч»™»"—" B B S -------- —

Вид рослини Кількість 
видів грибів Вид рослини Кількість 

видів грибів
Anthoxanthum odoratum 
{^Anthoxanthum alpinum)

22 Охугіа digyna 2

Carex nivalis 28 Primula nivalis 4
Dichodon cerasiioiaes 5 Salix alatavica 3
Draba сапа subsp. incurvata 3 Saussurea sp. 5
Draoa oreaaes 5 Saxifraga cemua 5
Festuca coelestis 18 Silene adenopetala 9
Juniperus communis var. 
saxatilis 3 Thylacospermum

caesDitosum
11

Leontoooaium leontopodinum 1 Waldheimia tridactylites 7
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який має коротші гіфи, тонші клітинні стінки ніж інші AM гриби і характеризу
ється відсутністю септ [Read, Haselwandter, 1981; Gianinazzi-Pearson et al., 1981]. 
Найбільша інтенсивність формування арбускулярної мікоризи є на проміжних 
висотах (від 1 900 до 2 500 м). На високогірних купинних луках Нової Зеландії 
арбускулярна мікориза трапляється до висоти 2 000 м [Crush, 1973]. Однак частка 
рослин, здатних формувати арбускулярну мікоризу й інтенсивність інфікування 
AM грибами, знижуються на великих висотах і в полярних районах. Так, у ні- 
вальній зоні Австрійських Альп (на висоті понад 3 000 м) рівень утворення ар
бускулярної мікоризи незначний [Read, Haselwandter, 1981].

Таблиця 6.8
Перелік видів грибів, виявлених на поверхні й у тканинах рослини J u n c u s  tr if id u s ,  

що росте у високогірних районах [Chlebicki. 2009а]

На поверхні оослин
Arthrinium cuspidatum Lophodermium juncinum
Arthrinium arundinis Mycosphaerella perexigua
Bricookea sepalorum Naeviella paradoxa
Botrytis cinerea Niptera eriophori
Cladosporium herbarum Periconia atra
Coronellaria caricinella Phaeosphaeria juncicola
Cistella fugiens Phaeosphaeria vagans
Dasyscyphus diminutus Phialocephala sp.
Dinemasporium strigosum Pseudoseptoria sp.
Diplodina junci Pycnothyrium junci
Diplonaevia emergens Septoria spp.
Ерісоссит nigrum Septoria chanousiana
Hysteronaevia minunssima Stagonospora sp.
Hysteropezizella diminuens Stagonospora junciseda
Lachnum calycioides Unguicularia sp.
Lachnum roseum

Ehдофіти
Arthrinium arundinis Penicillium expansum
Aureobasidium pullulans Гриб, подібний до Lagarobasidium detriticum
Cladosporium oxvsporum

Припускають, що на найвищих висотах рослини не формують арбускуляр
но-мікоризних асоціацій, оскільки Фосфор і Нітроген там містяться в концен
траціях, достатніх для росту рослин [Haselwandter et al., 1983]. Інший чинник, 
яким можна пояснити пригнічення утворення арбускулярної мікоризи, -  це від
сутність контакту між рослинами та конкуренці. за поживні речовини. Відомо, 
що рослинність альпійської ті і вальної зони включає в себе небагато видів ви
щих рослин, які або ростуть як окремі особини, або утворюють невеликі відо
кремлені групи, шо зменшує рівень інфікування коренево' системи арбуску- 
лярно-мікоризними грибами [Haselwandter, Read, 1980]. Подібне явище, тобто 
низький рівень арОускулярно-мікоризних асоціацій, виявляють і в полярних 
районах. У дослідженні, здійсненому в арктичній зоні (західна частина острова 
Шпіцбергену, у жодному зі зразків кореневої системи 76 видів розповсюдже
них там рослин не виявлено арбускулярної мікоризи [Vare et al., 1992].
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Натомість великі території в арктичних і альпійських областях охоплюють 
представники родини Вересові (Ericaceae), які активно формують мікоризу 
з ерикоїдно-мікоризними грибами [Gardes, Dahlberg, 1996]. Зокрема, в арктич
ній тундрі на острові Шпіцберген наявність такого типу мікоризи установлено 
у рослин арктичного білого вересу (Cassiope tetragona) та водянки гермафро
дитної (Empetrum hermaphroditum) (фото 6.7), повсюдно розповсюджених в арк
тичній зоні [Vare et al., 1992]. У високогірних районах Альп ерикоїдну мікоризу 
утворюють Calluna vulgaris, Erica carrtea, Loiseleuria procumbens, Rhododendron 
ferrugineum, R. hirsutum, V. myrtil/us, V. uliginosum, V vitis-idaea [Haselwandter, 
Read, 1980]. Серед грибів-симбіонтів цих рослин є Oidiodendron griseum, який 
формує ерикоїдну мікоризу з альпійською азалією (Loiseleuria procumbens -  Kal
mia procumbens) та іншими вересовими рослинами [Stoyke, Currah, 1991].

Типовим явищем в арктичних і високогірних районах є колонізація корене
вої системи рослин так званими “темнопігментованими септованими грибами’ 
(DSF, dark septate fungi), зокрема Phialocephala fortinii [Gardes, Dahlberg. 1996; 
Ruotsalainen et al., 2002]. Ці гриби не утворюють справжньої мікоризи, а обпліта
ють корінь і формують усередині кори мікросклероції з компактних меланізо- 
ваних, нерівномірно лопатевих товстостінних гіфів. У представників родіши 
Сурегасеае інфікування темнопігментованими септованими ендофітами є ос
новним типом утворення асоціацій із грибами [Read, Haselwandter. 1981]. Еко
логічне значення таких асоціацій для рослин остаточно не відоме. Показано, що 
гриб Phialocephala fortinii певним чином сприяє рослині в отриманні мінераль
них елементів, але в деяких випадках він може бути паразитом, оскільки вико
ристовує поживні речовини рослини [Stoyke. Currah, 1991; Jumpponen et al.. 
1998]. Однак широке розповсюдження таких асоціацій в арктичній і альпійській 
зонах вказує на роль темнопігментованих септованих грибів у підвищенні адап
таційних можливостей рослин у цих екстремальних оселищах.

У тундрі арктичних і високогірних районів, позбавлених звичних для по
мірної зони дерев, виявлено велику різноманітність ектомікоризних макромі
цетів. Ці гриби пов’язані мутуалістичними зв'язками з корінням карликових 
дерев, чагарникових та інших альпійських рослин. Зазвичай, це карликові 
верби (Salі;< reticulata. Salix arctica), чагарникові верби (Salix planifolia. Salix 
glauca), карликова береза (Betula glandulosa). вічнозелена чагарникова рослина 
дріада восьмипелюсткова (Dryas uctopetala), яка має піонерний потенціал у ко
лонізації території, Polygonum viviparum, розповсюджена також і в арктичній 
зоні, та інші рослини (фото 6.8) [Gardes. Dahlberg, 1996; Cripps, Horak, 2002]. 
Наприклад, сніговий мухомор Amanita nivalis, пов'язаний із кар ликовою вер
бою Salix herbacea, вперше був описаний у горах Шотландії 1823 року. Нині 
відомо, що цей вид розповсюджений на території всієї Північно півкулі і часто 
росте на відкритих ділянках, вільних від важкого шару снігу.

В арктичній зоні два види рослин -  Salix рої аг is і Dtyas octopctala утворю
ють симбіотичні асоціації майже з 50-ма видами ектомікоризних грибів [Gulden 
et al., 1985; ( шібеп, Jenssen, 1988]. У тундрі острова Шпіцберген із рослинами
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ї\*ир£ Тмшь чрсшого півострова ідентифіковано 2о ви цн остом і кори і.ни\ і рноит 
■ое'язаммл із рослинами дріади вскгьмнпепюстооаоі Steparxna, ГсчтЬп, W -  ] 
у Гренландії ІО видів рослин п  родів Bcftda Lk-yxxs і Х ід  беруть \ часть в октомі- 
норнэккх асошаціах із принаймні L>~ видами ектом і кормам мх грягбів [Noorikv- 
kx>s. t984: Gukkrti et al.. N>5. knuasen. Borden, Wk . Gulden. Jenssen. Wk4 senn- 
Irkt et a!., 19 Ю] Загалом. кількість ектомікоризнн\  грибів в арктичних і альпій
ських районах оцінюють у понад 2" О вплів [(. ripps. Ногак. 2(Х>2}.

В альпійській юні Скелястих n p  (Rocky Mountains) на території С ПІД ви-
\  і -  •іілсьо представників о І разу ірноїв. які \ творюють ектомікоризу і рос линами 

їізбл. Ь 9) Крім того, там виявлено значну кількість сапротрофннх видів і рибин 
які розкладають залишки трав'яних рослин (2-і види), мохів (І І видів) і незнач
не* кількості наявної там деревини (2 види) (Vnpps. Ногак, 2(Х)2].

Таблиця б 9
Грхои з  а л ь п ій сь к о ї зо н и  С келястих гір (RocKy M ountains) [Cnpps. Horak, 2002]

_  1 Кількість 
^  видів PtA

Кількість
видів

Basidiomycota

Agancus 2 Laccaria : 2 _
Agrvcybe 1 -2  } Lactarius 4

Amatuta 2 - 3  Leccinum 1

Armenia 1 Lepiota 1

Oalocybe 2 Leptoglossum 1

CMtocybe 2 -4 Marasmtus 1

Cotlybta 4 Meianoleuca 1

Coritnanus 10 Mycena 1 -2

Cystojerma 1 -2 Omphalina 3

Entoloma 6 Panaeolus 1

Gaiehna 5 Psiiocvbe 1

Hebeloma 4 Rickenella 1 -2

Hygrccybe 1 Russula 5

Hypholoma 1 -2 StroDharia 1

Inocybe 21
Ascom ycota

Mitrula 1 Morchella 1

Слід зазначити, що, на відміну від арктичних і високогірних районів, в ан
тарктичній і субантарктичних зонах практично не виявлено ектомікорінних 
асоціацій ірибів із рослинами. У  дослідженнях [Horak, 1982] з г а д у є т ь с я  тільки 
один ектомікоризний гриб на території субантарктичної зони островів Макуорі 
за Нової Зеландії, і жодного -  в Антарктиці. Крім того, інші автори не виявили 
в Антарктиці рослин, які формують ектомікоризу [Komarkova et al., 1985].
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Гриби на території екотону між альпійською та субальпійською зона
ми. Екотони, або перехідні зони між місцями проживання біоти, часто є ділянка
ми. де видове розмаїття збагачене за рахунок спільного трапляння видів із сусід
ніх оселиш [Hansen et al., 1992; Risser, 1995]. Для цього явища введено термін 
‘‘крайовий ефект” [Leopold, 1933], і його спостерігають щодо різних організмів, 
у тому числі щодо судинних рослин, дрібних ссавців, грунтової фауни, комах 
[Rusek, 1992; Schemer, Istock, 1994]. На екотоні між альпійською та субальпій
ською юнами хвойний ліс зливається з низькорослими чагарниками, які доміну
ють в альпійській зоні, і це проявляється в мозаїчності альпійської та субальпій
ської рослинності. Що стосується розповсюдження грибів у таких екотонах, то 
на сьогодні проведено низку досліджень у цьому аспекті. Зокрема, під час ви
вчення розповсюдження грибних спорокарпів у зоні верхньої межі росту гір
ських дерев в Альпах виявлено, що угруповання ектомікоризних грибів на тери
торії екотону являє собою об’єднання видів, притаманних субальпійській і аль
пійській зонам. У зв’язку з цим зроблено припущення щодо важливості мікориз
них грибів у визначенні верхньої межі розповсюдження хвойних рослин [Moser, 
1980]. У дослідженнях [Kemaghan, Harper, 2001] проводили аналіз структури 
угруповань ектомікоризних грибів і специфіку формування мікоризи на терито
ріях субальпійського лісу, альпійської тундри та зони екотону в канадській час
тині Скелястих гір. Показано, що чисельність і різноманітність ектомікоризних 
грибів зменшується зі збільшенням висоти, незважаючи на те, що найбільша різ
номанітність рослин-хазяїв є в ділянці екотону (рис. 6.1).

Загалом на зазначених територіях зібрані 70 видів ектомікоризних грибів 
у формі спорокарпів: 54 із них (представники 14 родів) були знайдені в субаль
пійському лісі, 29 видів із 9-ти родів -  на території екотону і 10 видів із 5-ти 
родів -  в альпійській тундрі [Kernaghan, Harper, 2001]. Рід Cortinarius був 
представлений найбільшою кількістю видів у всіх досліджуваних місцях про
живання, хоча кількість видів цього роду зменшується з висотою, як і у випад
ку з розповсюдженням більшості інших родів Кількість видів Russula і Lac- 
tarius була найбільшою в екотоні, а кількість видів Amphinema і Tomentella була 
однаковою в альпійській зоні та зоні субальпійських лісів (рис. 6.1).

Що стосується частоти формування мікоризи, то за результатами дослі
джень [Kemaghan, Harper, 2001] найрозповсюдженішим грибом-симбіонтом на 
території усіх трьох досліджуваних зон був Сепососсит geophilum , який най
активніше утворює мікоризу в альпійській тундрі (рис. 6.2). Представники ро
дів Inocybe та Tomentella також інтенсивніше утворюють мікоризу в альпій
ській зоні, ніж на інших територіях фис. 6.2). Мікоризи за участю представни
ків роду Cortinarius однаково поширені і в субальпійському лісі, і в альпійській 
тундрі. Інтенсивність утворення мікоризи за участю представників роду 
Amphinema та деяких інших родів знижується зі збільшенням висоти.

Загалом, у динаміці видового різноманіття і чисельності мікобіоти на тери
торії екотону й альпійської тундри важливу роль відіграють такі чинники, як 
видовий склад рослин-хазяїв і грунтові фактори (структура грунту, pH, темпе
ратура, вологість, вміст поживних речовин).
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Рис. 6.1. Представники родів грибів, розповсюджених у субальпійському лісі, екотоні та в альпій
ській зоні [Kernaghan, Harper, 2001]

Альпійська тундра

Рис. 6 2 U• • • частота формування ектомікоризи за участю грибів у субальпійському лісі, екотоні та 
в альпійській зоні [Kernaghan, Harper, 2001]
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Як відомо, багато облігатно ектомікоризних грибів проявляють специфіч
ність щодо хазяїна [Molina et al., 1992]. Однак хоча більшість ектомікоризних 
грибів, знайдених в субальпійському лісі та на території екотону, є симбіонта
ми хвойних, велика частка видів грибів, розповсюджених в альпійській зоні, не 
проявляют специфічності щодо живильної рослини. Ці види здатні утворювати 
мікоризу і з покритонасінними, і з голонасінними [Kemaghan, Harper, 2001]. 
Вірогідно, що значне розповсюдження грибів, які не проявляють специфічнос
ті щодо рослини-хазяїна в альпійській зоні може забезпечити сприятливі умо
ви для виживання сіянців хвойних рослин на територіях, розміщених за гра
ничною межею росту дерев.

Міксоміцети. У розповсюдженні в високогірних районах грибоподібних 
організмів -  міксоміцетів -  також можна простежити зональність. Наприклад, 
навіть серед нівальних видів багато таксонів прив’язані до гірського лісового 
поясу і не трапляються на більших висотах (субальпійська й альпійська зони) 
(рис. 6.3). Однак часто одні й ті ж види трапляються і в лісовому поясі, і в суб
альпійській та альпійській зонах, хоча частота їх виявлення зменшується зі 
збільшенням висоти.

Що стосується поширення міксоміцетів у субальпійській і альпійській зо
нах, то проведений у роботі [Ronikier, Ronikier, 2009] аналіз результатів різних 
авторів показує, що тільки один із нівальних видів (Dianema inconspicuum) ви
явлений виключно в альпійській або субальпійській зонах. Два види міксомі
цетів. а саме Didymium nivicolum і Lamproderma cacographicum, частіше тра
пляються в альпійській зоні, ніж у лісовому поясі, a Collaria nigricapillitia -  
частіше в субальпійському поясі, ніж у лісовому. Крім того, кілька видів часті
ше виявлені вище граничної межі лісу (в субальпійській і альпійській зонах), 
ніж у лісовому поясі. Це такі види, як: Diacheopsis pauxilla, Diderma fallow 
Diderma niveum, Lamproderma reurugisporum, Lamproderma sauteri, Lepidoderma 
grartuliferum, Lepidoderma perforatum, Physarum albescens, Physarum alpinum 
i Trichia sordida. За результатами зазначеного дослідження майже всі ці види 
(крім Diderma niveum і Physarum albescens) практично не трапляються на ма
лих висотах.

Під час порівняльного аналізу комплексів міксоміцетів у гірських масивах 
Японії показано, що видова різноманітність цих організмів більша у хвойних 
лісах субальпійського поясу, ніж у гірських соснових лісах. Зокрема, в субаль
пійських лісах восени значно частіше трапляються слизовики Lamproderma 
columbinum, Cribraria macrocarpa, Trichia bolniis, Physarum newtonii, Diderma 
ochraceum, Reticularia splendens, Elaeomyxa cerifera, Trichia verrucosa, Collo- 
derma oculatum. Разом із тим, такі види, як Cribraria purpurea, Cribraria rufa, 
Cribraria ferruginea, Cribraria piriformis, Lepidoderma tigrinum трапляються 
там дуже рідко [Takahashi, Harakon, 2012].
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Лісовий пояс Субальпійський пояс Альпійський пояс
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Рис. 6 3. Розповсюдження нівальних видів міксоміцетів у різних поясах високогір’я [Ronikier, Ronikier, 
2009]
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ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

6.5. ГРИБИ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

Водяні гриби -  це один із екологічно важливих компонентів мікробіоти, 
які підтримують колообіг поживних речовин у водних екосистемах. Ця група 
різнорідна і за таксономічним складом грибів, які входять до неї, і за характе
ром їхнього живлення. Група водяних грибів поділяється на первинноводяні 
гриби, представниками яких, зокрема, є сапролеґнієві гриби (Saprolegnia, 
Oomycota\ і так звані вторинноводяні гриби, що перейшли у водне середовище 
з наземного. До останніх належать представники відділу Аскомікотових і гру
пи анаморфних грибів. Первинноводяні гриби зазвичай розповсюджуються за 
допомогою зооспор. Однак еволюційний розвиток цих таксонів відбувався в 
напрямі виходу на сушу та пристосування до наземного способу життя. Тому 
багато грибів втратили механізми утворення зооспор і розмножуються пере
важно спорами. У зв’язку з цим у конідіях і аскоспорах вторинноводяних гри
бів утворюються спеціальні пристосування (променеподібні вирости тощо), 
які дають їм змогу впродовж тривалого часу перебувати в товщі води у зави
слому стані [Hyde et al., 1998: Hyde, Pointing, 2000: Jones, 2000].

За способом живлення більшість водяних грибів становлять сапротрофи, які 
функціонують на рослинних і тваринних рештках або міцелій яких розвивається 
на занурених у воду предметах. Ці гриби відіграють важливу екологічну роль, 
розкладаючи органічну речовину детриту й забезпечуючи поживою інших гідро
біонтів -  безхребетні організми і риб, до раціону яких вони входять. Разом із тим, 
серед водяних грибів є й паразити водоростей, вищих водяних рослин і тварин

З морського середовища виділено близько 1 500 видів із різних відділів гри
бів і псевдогрибів (Oomycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidio
mycota), із яких понад 400 -  представники облігатно-морських видів аскомікото
вих і базидіомікотових грибів. Установлено, що серед останніх гриби з відділу 
Ascomycota становлять 81%, відділу Basidiomycota -  близько 2%, анаморфні 
гриби -  17% [Hyde et al., 1998; Hyde, Poinung, 2000].

Що стосується факультативно морських грибів, то більшість із них -  еври
топні представники родів Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, 
Penicillium, Phoma, Trichoderma, які заносяться в море з ґрунтом, рослинними 
і тваринними субстратами та повітряними потоками [Зайцев, Копытина, 2009].

У Світовому океані гриби розповсюджені в усіх біогеографічних областях. 
Облігатні водяні гриби, що мешкають у тропічних районах, поділяються на дві 
категорії: тропічні/субтропічні види і космополіти. Гриби, які мешкають у по
мірних широтах, -  космополіти [Jones, 2000]. Відомо, що оптимальна темпера
тура для розвитку тропічних і субтропічних грибів становить 35...40°С, а для 
грибів-космополітів оптимальний температурний режим розвитку такий, як 
у природних місцях їхнього проживання.

Спори і фрагменти міцелію грибів виявляють від поверхневої плівки води 
аж до великих глибин (4 610 м), а в Чорному морі гриби трапляються навіть 
у сірководневій зоні пелагіалі (на глибині від 250 до 2 000 м). У товщі води
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доміную і ь факультативні водяні міцеліальні гриби з родів Aspergillus, Cladospo- 
riuni, PeniciUiium і дріжджі Candida, Rlwdotorula (Raghukumar, Damare, 2006]. 
Установлено, що щільність спор і фрагментів міцелію ірибів зменшусіься 
в міру віддалення від суші та зі збільшенням глибини.

Спори облігапю-морських видів грибів підіймаються в поверхневий шар 
води і, завдяки плавучості, утримуються в піні. У морській піні в різних районах 
акваторій можна виявити спори великої кількості ірибів (до 70% видової ) скла
д у ) .  Чисельність спор і фрагментів і іфів грибів у піні на ! 4 порядки вища, ніж 
' поверхневому шарі води. У морській піні переважають спори морських видів 
(понад 70% випадків), насамперед Comllospora mariiima, Arenariomyces trifur- 
catus і Mia vibrissa, а в піні солоних лиманів значну частку (до 77%) становлять 
спори наземних грибів із родів Alternaria, Chaetomium, Diplodia, StemphyLum. Ці 
облігатні й факультативні мікроміцети розвиваються і в біотопах піску псевдо- 
літоралі та верхньої субліторалі [ІІивкин и др., 2006].

У донних відкладах прибережної зони північно-західної частини Чорного 
моря і прилеглих лиманів різної солоності на глибинах 0-20 м виявлено 60 видів 
грибів, з них 34 види (57%) -  облігатно морські. У видовому складі грибів пере
важають анаморфні гриби -  32 види (53%). У грунтах Чорного моря біля мису 
Херсонес (глибина до 15 м) виявлено 86 видів грибів, із них до анаморфних на
лежить 72 види (81%) [Артемчук, 1981].

У донних відкладах шельфу острова Сахалін, Курильських островів (Охот- 
ське море) і Японського моря (глибина 10-200 м) виявлено близько 200 видів 
фибів, з них 95% -  анаморфні гриби [Пивкин и др., 2006]. У Кандалакшській 
затоці Білого моря досліджена мікобіота маршових ґрунтів, псевдоліторалі та 
субліторалі (54-108 м, протока Велика Салма). Виділено 73 види грибів, з них до 
анаморфних належить 61 вид (84%) [Бубнова, 2008]. У Білому, Чорному (район 
мису Херсонес) і далекосхідних морях у мікокомплексах донних відкладів облі
гатно мооські гриби становлять близько 5% видового складу. У видовому складі 
загалом і в комплексах домінантів усіх глибин найбільше представлені гриби 
з родів Penicillium. Aspergillus, тобто види теригенного походження, звичні в на
вколишніх наземних ґрунтах або космополіти [Зайцев, Копытина, 2009].

У ґрунтах далекосхідних морів установлено зменшення біорізноманіття 
фибів і чисельності пропагул зі збільшенням глибини (від 10 до 200 м). У Чор
ному та далекосхідних морях виявлена залежність видового складу і щільності 
пропагул грибів від гранулометричного складу донних відкладень, при цьому 
максимальна кількість видів і найвища чисельність пропагул відзначені 
в мулистих ґрунтах [Пивкин и др., 2006; Зайцев, Копытина, 2009].

До глибоководяних прийнято включати види ірибів, що ростуть і розмножу
ються на глибинах понад 500 м [Kohlmeyer, Kohlmeyer, 1979]. Мікроміцети ви
явлені у товщі води, донних відкладах, на стулках молюсків і субстратах, що 
містять целюлозу, у глибоководних районах Атлантичного, Тихого та Індійського 
океанів, в Аравійському і Чорному морях на глибинах від 600 до 10 500 м. У гли
боководних донних відкладах переважають евритопні види грибів із родів Асге- 
wonium. Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium та ін. В Атлантичному
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І Тихому ОКСАНІ ВИЯВЖНО НИЗКУ НОВИХ ООЛ1ГЭТИО МОрСЫГИХ гриб?*' АЬуЯЧОт.г;  ̂
hydrozoicus. Bathyascm uermisporus-. Ocean itis scut ice I la з відділу Амхтг 
Alleschertella bathygena t Pericoma abyma з групи анаморфних г3аиггь К о ф 
тина, 2009]

Морські гриби здатні розвиватися я широкому діапазоні ко/швакьсояоио > 
ті коди і ростуть навіть на середовишах із дшггилдоеамою водою, гри ньому 
гал сгтолераї гг н і ст ь грибів може бути широкою і  а вузького діапазону. У гіяерсо- 
лоиих водоймах Франції (солоність до 300%*) з деревини, зануреної у вод* 
виділені 19 таксонів грибів серед них Phoma sp.. Decorosporagaudefroyi. Lep- 
tosphaeria wp . Savoryella sp [Maitea, 1992]. У в о л  Мертвого меря ті солон- лю  
340%, виявлені 58 видів міиеліальиих грибів, h  них 46 видів (80%) належить 
до ролів Aspergillus і Penicillium [Buchalo. 2003]. Гриби Corollospora maritime:. 
Halosphaer,a appendiculata Halosphaeria mediosetigera. S aL  inomata. Sen. oryella 
ligmcola. Clavariopsis hulbosa вперше описані з морських місць проживання, 
згодом були виявлені також у прісних водах [Дудка. 1985: Jones. 2004]

V' воді та .іонних викладах гирл річок і струмків відзначено збільшення 
чисельності пропагуй і різноманітності грибів, насамперед мікромшетів. ха
рактерних для грунтів наземних ценозі в. Cephalosponum- полі он г гриби, пред
ставники ролів Aspergillus, Dendryphiella і Penicillium. темнозасаралені гриби 
[Бубнова. 2008: Слинкина 2009].

Більшість морських грибів -  сапротрофи, вони розвиваються на мертвих 
рослинах і тваринах. Однак евтрофіканія і забруднення морського середогиша 
сприяють ослабленню імунітету гідробіонтів і створюють умови для масового 
розвитку' патогенних і потенційно патогенних (опортуністичних) видів грибів. 
До таких грибів належать широко розповсюджені сапротрофи і гриби, які про
дукують мікотоксини або здатні за певних у мов переходити до паразитизму На 
водоростях виявлено 79 вилів виших облігатно морських грибів, із яких пред
ставники 12 родів паразити, а представники 6 родів -  мутуалістичні симбіонти 
[Hyde, Pointing, 2000]. У 30-х pp. XX ст. у Північній півкулі відбулося скорочен
ня популяції морської трави Zostera marina в результаті ураження її псевдогри-
бо.м Labyrinthula macrocystix з відділу Labyrinthulomycota. У Чорному морі на 2‘ 
видах макрояодоростей виявлено 67 таксонів грибів, у Японському морі на про
мисловій бурій водорості Laminaria japonica  виявлено 37 видів мікроміцетів. 
в обох морях переважали мінеліальні опорту ністичні гриби з родів Penicillium. 
Aspergillus, Alternaria, Cladosporium. Dendryphiella. Stemphylium. Fusarium.

Опортуністичні гриби (Alternaria alternata, A. tenuissima, Aspergillus niger. 
/I flavus,A. parasiticus, A. ochraceus, A. versicolor, Chaetomium globosum. Clado
sporium cladosporioides, Penicillium citrinum , P. simplicissimum . Stachybotrys 
chartarum, Trichoderma viride, T. koningii та ін.), які накопичуються у внутріш
ніх органах промислових двостулкових молюсків (Mizuhopecten yessoensis. 
Mytilus edulis, Л/, trossulus, M. gall op ro vi ncial is, Crenomytilus gray anus). спричи
няють розвиток мікозів і мікотоксикозів у людини, наземних і морських тварин 
[Гаевская, 2007]. У 1963-1969 pp. в територіальних водах України. Румунії, 
Болгарії й іуреччини (Чорне море) спостерігали грибкові епізоотії рачка
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penilia avirostris, зумовлені розповсюдженням псевдогриба Hvphochytrium  
репііше (Oomycota) [Артемчук, 1981]. Наприкінці XX і на початку XXI ст. 
впровадження опортуністичного міцеліального анаморфного гриба Aspergillus 
svdowii в екосистему Карибського моря спричинило катастрофічне скорочення 
популяції корала Gorgonia ventalina [Rypien et al., 2008].

Найбільш досліджені гриби, що зумовлюють м’яку гнилизну деревини, -  
розкладання занурених у воду здерев’янілих частин рослин до м’якого стану. 
Експерименти з вищими облігатно морськими (Scolecobasidium salinum , Piri- 
caudapelagica, Zalerion maritimum) і факультативно морськими (Alternaria sp., 
Cladosporium herbanim , Stachybotrvs chartarum; Chaetomium globosum , Sordaria 
fimicola) грибами показали, що максимальне розкладання деревини в морі від
бувається за температури 15...25°С і pH 5,0-8,0 [Hyde et al., 1998; Пивкин, 2006].

Найбільшу кількість вищих облігатно морських видів грибів -  450 (із 
500"» -  виявлено на стовбурах і корінні мангрових рослин, занурених у морську 
воду. Мангрові ліси ростуть на морських узбережжях тропіків. Зазвичай ці 
рослини широко представлені в гирлах річок, куди під час припливів потра
пляє солона вода, яка несе зі собою намул та інші відкладення і призводить до  
заболочування місцевості. Коріння мангрових дерев під час припливів пере
буває у солоній воді. Адаптацією до такого способу життя у цих дерев є утво
рення коріння, яке неглибоко занурюється у ґрунт, розгалужуючись вище від 
рівня води (фото 6.9). Ці корені забезпечують дихання і слугують опорами для 
стовбурів дерев. Маса переплетених коренів утримує мул, багатий на поживні 
речовини. Мангрові ліси ростуть на берегах 112 країн, займаючи територію 
181 тис. км2. У мангрових заростях Багамських островів виявлено 112 видів 
грибів, Брунею -  95, Індії -  88, Таїланду -  81, Макао -  6 [Sridhar, 2004].

На деревині мангрової рослини Acanthus ilicifolius виявили 120 видів грибів 
[Jones, 2000]. Багато мангрових морських грибів здатні поселятися на інших суб
стратах, тому трапляються повсюдно у тропіках. На деревині різних видів домі
нують облігатно морські гриби з відділу Ascomycota. На листі мангрових дерев 
та інших вищих рослин, занурених у морську воду, переважають широко розпо
всюджені сапротрофні факультативно морські гриби з групи анаморфних [Слин- 
кина, 2009]. Дослідження вертикального розподілу ірибів у припливній зоні 
мангрових заростей виявили їхній чіткий розподіл залежно від глибини. Макси
мальна кількість видів і найрозповсюдженіші гриби властиві центральній зоні. 
На всіх горизонтах наявні Halocyphina vil/osa (Basidiomycota), Halosphaeria 
mediosetigera і Leptosphaeria australiensis з відділу Ascomycota fi анаморфні гри
би Cirrenalia macrocephala, Piricaudapelagica, Zalerion maritimum [Sridhar, 2004].

Серед найактивніших грибів-деструкторів деревини у водному середови- 
ЯИ виділяють представників родів Halosphaeria, Gnomoma, Lulworthia і види 
r°rpedospora radiata і Corollospora pulchella з відділу Ascomycota [Hyde et al., 
1998; Vishwakiran et al., 2001].

Деревина, уражена грибами, стає доступною для нематод, молюсків, клі- 
!,!в і ракоподібних. Так, деревина і листя, уражені грибами роду Lulworthia,
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приваблюють нематод Fiscosia macramphida, Leptolaimus spp. [Meyers, Hoppe 
1967]. Відома взаємна залежність морських грибів і безхребетних: деякі молюс
ки роду Teredo і дрібні рачки роду Limnoria колонізують лише деревину, попере
дньо уражену грибами; плодові тіла грибів роду Lulworthia розвиваються тільки 
на деревині, перфорованій рачком Limnoria tripnnctata, який втрачає здатність до 
відтворення, якщо не живиться грибами [Kohlmeyer, Bebout, 1986]. У прибереж
них водах Індії на мангровій рослині Mangifera indica також відзначені асоціації 
грибів із молюсками. На поверхні та всередині деревини виявлено 33 види гри
бів і 8 видів молюсків із родів Teredo і Pholas [Зайцев, Копытина, 2009].

З'ясування топічних, трофічних та інших зв’язків водяних грибів і безхре
бетних важливе з наукової та практичної точок зору. Сплавний ліс, риболовець
кі снасті, дерев’яні човни та споруди часто настільки пошкоджуються шашелем 
і грибами, що спричиняють серйозні економічні збитки. В Індії та деяких ін
ших тропічних країнах діє розроблена система страхування дерев’яних суден 
від таких пошкоджень [Пивкин, 2006].

Значення водяних грибів. Водяні гриби мають ефективний і різносто- 
ронній ферментний апарат, у зв’язку з чим ці організми є первинними деструк
торами рослинних і тваринних залишків у морському середовищі [Hyde et al., 
1998]. Разом із тим, гриби резистентні до дії токсичних речовин і розкладати 
різноманітні органічні сполуки, в тому числі антропогенного походження. 
Тому фахівці вважають перспективним дослідження деструкції штучних мате
ріалів у морі, а також очищення промислових і побутових стічних вед із вико
ристанням грибів [Литвинов, Дудка, 1975].

Біохімічні дослідження морських грибів дали змогу виявити велику кіль
кість продукованих ними біологічно активних речовин, перспективних для за
стосування у фармакології як антибактеріальних, антифунгальних препаратів. 
При цьому зазначено, що евритопні гриби, які живуть у морських умовах, ви
робляють речовини хімічно більш активні, ніж ті ж види, що живуть у назем
них біотопах [Пивкин, 2006; Kim, Li, 2012].

Водночас у зв’язку з великим набором ферментів водяні гриби є не лише 
первинними деструкторами рослинних і тваринних залишків у гідроекосисте- 
мах Світового океану й континентальних водойм, але й здатні засвоювати вуг
леводні нафти, фенольні та інші сполуки, проявляючи при цьому резистентність 
до дії токсикантів. Відома, наприклад, здатність грибів розкладати аліфатичні 
й ароматичні вуглеводні. Така активність значною мірою притаманна грибам 
роду Aspergillus [Мирчинк, 1988]. У зв’язку з цим гриби можуть брати участь 
в ефективному очищенні промислових і побутових стічних вод та ремедіації 
водного середовища природних акваторій [Литвинов, Дудка, 1975].

Морські гриби входять до раціону багатьох гідробіонтів, тому можуть бути 
джерелом отримання штучних кормів і біодобавок для багатьох культивованих 
безхребетних і риб. Однак треба враховувати й те, що водяні гриби можуть за
вдавати значної шкоди діяльності людини. Вони вражають сплавний ліс, рибо
ловні снасті, дерев’яні човни та причали, частини кораблів [Пивкин, 2006].
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висновки

риби це одна з найдавніших і найчисельніших груп евкаріотних гете
ротрофних організмів, розповсюджених у всіх середовищах життя (на

земно-повітряне, водне, грунт, інші організми). Від інших представників біоти 
гриби вирізняються морфогенетичними ознаками, різноманітністю життєвих 
форм та особливостями живлення і метаболізму Більшість із цих організмів 
упродовж життя або на певних стадіях розвитку мають міцеліальну будову (хоча 
деякі одноклітинні), що забе іпечує високий ступінь контакту з навколишнім 
середовищем, живляться переважно осмотрофно і розмножуються за допомо
гою спор (деякі -  вегетативно). Грибам притаманна висока швидкість росту 
і репродукції, що дає змогу в короткі терміни заселяти субстрати, утворювати 
значну кількість спор і поширювати їх на великі відстані; значна генетична мін
ливість і пластичність метаболізму, що уможливлює швидку адаптацію до змін 
умов навколишнього середовища і нових субстратів; здатність швидко реагувати 
на дію несприятливих факторів довкілля утворенням спочивальних структур 
і швидко переходити до активної життєдіяльності за сприятливих умов.

Ці організми виконують важливі екологічні функції і є необхідними компо
нентами наземних і водних екосистем, де функціонують як: 1) редуценти орга
нічних решток, беручи участь у процесах колообігу поживних речовин і хіміч
них елементів; 2) компоненти піонерних угруповань під час сукцесії; 3) парт
нери мікоризних і лишайникових асоціацій; 4) симбіонти безхребетних хре
бетних тварин; 5) харчовий ресурс для багатьох організмів. Хоча переважна 
більшість грибів -  аероби, деякі з них є факультативними анаеробами (напри
клад, дріжджі) та навіть облігатними анаеробами (низка представників Neocalli
mastigomycota, які функціонують у рубці жуйних тварин).

Грибам властивий значний адаптаційний потенціал і стійкість до екологіч
них стресів, завдяки чому вони здатні виживати в різноманітних середовищах 
життя та займати екологічні ніші, недоступні для інших компонентів біоти. Ба
гато видів грибів можуть пристосовуватись до жорстких умов екстремальних 
екотопів, що дає змогу розширювати ареали розповсюдження і функціонувати 
в умовах граничного холоду та високої температури, посухи, засолення і за
селення середовища, Г и ю -  і гіпербарії, високого рівня іонізуючі ї радіації та 
обмеження основних джерел поживних речовин. Ці організми виявлені в арк
тичних ґрунтах і льодовиках, на скелях Антарктиди, орбітальних космічних 
Станціях, у жарких пустелях і глибоководних гідротермальних системах, гпіер- 
с°лоних водах солеварень, украй кислих дренажних водах залізорудних копа
лень, шахтних водах уранових рудників тощо.
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V ничем ному, фунтовому і іищному СередовИШах грибн б сзп.ОСсрсдньо 
ни ли мають на с гру к гуру рослинних, гварішіїих і мікробних Ценозі» через ііизк) 
нчлімодш від мутуалізму ДО п а р и ш т  іму, ЇДх, більшість судинних рослин не 
могли б рос ги ос і формування мікори ш специфічно! асоціації і < і рибіми-сим  
біоигамн. міцелій яких колоні зу« корені рослин и-чачяїна мну і рппіп.оклі і инпо 
(наприклад, під чає утворення арбускулярної мікоріпп), Ю & і і і п ш ь О К Л П и і і Н о  

(у ран ектомікорн ні) чи обома способами (ектендомікориза,), Процес мікориза 
ції кореня сприяє надходженню моди та мінеральних е л е м е н т і  із грунгу м орга 
ні їм рослин. Зокрема, месі, необхідний ДЛЯ життя чапле Ф осф ору рослини д о
бувають за допомогою грибімчлімбіоні їм. яких, у смою чергу, забезпечують ба
гатими на енергію продуктами фотосинтезу. У деяких випадках рослини (напри
клад, орхідеї, які утворюють дрібне насіння) не можу ть проростати без допомо
ги іриба-симоіонгл, інші (безхлорофільні рослини) формую ть за участю гриба 
трикомпонентні взаємовідносини, у яких за д  і я 11 і ще й здані д о  фотосинтезу рос
лини постачальники сполук Карбону. Здатність всіупатй у си м біоз із грибами 
істотно випиває на ріст і жи нездатність рослин та відіграє важливу роль у збе
реженні біотичного різноманіття і продуктивності екосистем. Вважають, що на
буття здатності до формування мікоризних асоціацій під час еволю ції стало од
ним і з найважливіших чинників, які сприяли переходу рослин д о  наземного 
способу жил гя. Разом із тим, баї аго грибів г фітолатогенами, які спричиняють 
хвороби та загибель рослин v природних екосистемах і агроекосистемах.

Гриби взаємодіють і з безхребетними та хребетними тваринами. Ьагатоз них 
вступають у мутуалістичні відносини з комахами (наприклад, мурахами-лист- 
корізами, термітами, амброзієвимн жуками), інші здатні атакувати комах і не
матод, що може відігравати важливу роль у біологічному коні ролі популяцій 
цих тварин. До ентомопатогенннх належить баї ато видів із відділів Ascomycota, 
Zygomycota і Chytridiomycota Наприклад, деякі з най відоміших ентомопато- 
генних грибів представники роду O phiocordyceps , ям вражають комах (зо
крема. мурашок), після чого утворюють строми, що виходять із тіла жертви, 
підтримуючи плодові тіла гриба (фото 4.2). Ни зка грибів інфікують хребетних 
тварин, наприклад, Batrachochytrium dendt'obatidis, який вражає земноводних; 
представники роду Saprolegnia, що паразитують на різних видах риб та ін. Од
нак деякі гриби пов’язані мутуалістинними зв я зками з організмом гварини- 
хазяїна. Такими, зокрема, є грнбн-симбіонти, шо живу ть у шлунково-кишково
му тракті (рубець, товстий кишечник) травоїдних тварин.

З огляду на багатогранні функції грибів у природі, специфічні риси їхнього 
метаболізму та зв’язки з іншими компонентами біоти, екологічні особливості 
цих організмів нитті є предметом численних наукових досліджень. Особливо ак
туальним є вивчення грибів, які мають лікувальні властивості та практичне за
стосування у різних галузях: як продуценти рі зноманітних біологічно активних 
речовин, антибіотиків, ензимів, вітамінів, полісахаридів і полісахарид-білкових 
комплексів з протипухлинними та імуностнмулювалмтми властивостями; як 
нутрицевтики та кормові добавки для тварин; як чинники біологічного контро
лю; як організм и-ремедіагори техногенно забруднених трунив і акваторій тощо.
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2 0  і и ц ін  і Ш и н н * н и  к у н н і  и н у и н н н н  I I  t t l h i t i i i i  і А п і д & і  | ‘ т п н у і м і п п  Іо у  » н іф і н о ю *  І к  І н . / 0 < М |

Ф ою  2.2 Кононізлцін По к ін р іп о  Рафш10ітіОП9і ІІиоіозі'ФПі, нкп і.прим» мікоризацґі, гіфів мктміко  
р т н о ю  грибй і  пссі:)П$ hn оіш  і ро інитком Оіоппіізки н умовах In viltn |l r*tу КІнП о! .зі JQ07J

* *

ж -

*

.  * ■ *  _ _
Ф°т о  2 3. А колонії Moiallogenlum  pomonaturn  (мікрофотографії, розташовані в парсеку з&щшшт-

ня розміру, кількості філнмвнтів і рівня мінералізації), Ь мікроколонія Metftlkjgarm/m цр 
із шдклндннним Мангану (трансмісійна електронна мікрофотої рафій) (Gregory at at 1960)
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Фото 2.4. А -  формування біоплівки на гіфах гриба M ucor  sp . бактерією  A zorh izobium  caulinodans 
[Seneviratne, Jayasinghearachchi, 2003]; Б -  колонізація міцелію  Pleurotus ostreatus  бак
терією Bradyrhizobium elkanii після 16-ти д іб  інкубації м іцел іал ьної м аси, інокульованої
В. elkanii [Jayasinghearachchi, Seneviratne, 2004]

О

Ф ото. 3.1. Л -  виділення крапель ек судату  з кореневих волосків 
рослини сорго (Sorghum  sp .); Б -  структура сор гол еону 
[Dayan et al., 2009]

5 мм

Фото. 3.2. А -  кореневі кластери рослини із роду хакея (Н а к е а ), в и р о щ а и о Щ ^ ^ ^ ^ Н  
фору в середовищі; Б -  різні стадії розвитку кореневого к л астер *



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

Фото. 3.3, А -  загальна структура природних стріґолактонів (стріґол: R^CH-j, R2=OH, R3=H; оробан- 
чол: R1=CH3, R2=H, R =ОН) [Akiyama, Hayashi, 2006]; 6  -  вовчок зарубчастий (Orobanche 
crenata) на рослині бобів ( Vicia faba)\ В  -  Striga asiatica на рослині кукурудзи (Zea mays)

Ф ото. 3 .4 . Кальмія вузьколиста (Kalmia angustifolia)
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фото 3.5. А -  структура мімозину; Б -  З-гідрокси-4-піридон; В -  плоди левкени світлоголовчастої 
(Leucaena loucocephala)
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Фото 3.6. Дерево, покрите епіфітами у тропічному лісі Коста-Рики

Ї Г  S Z  ,в ™ ~ * "  ■— «■- « * * * .  п _____



ЕКОЛОПЯ ГРИБіВ

Ф ото 3 .8 . А -  колон ізац ія  листка Pitcairn ia w endlandii епіф ільним и організмами у тропічному лісі 
Ескуінас М оста-Р и к а): старий (2,5-річний) листок, густо вкритий водоростями, грибами, 
м охоп од ібн и м и  і лиш айником  [Fum kranz et al., 2008]; Б -  назем на частина рослини  
P. w endlandii, В  -  колонізац ія  1-річного листка Costus laevis  мохоподібними, які вкрива
ють п о н а д  90%  п ов еохн і листка [Fum kranz et a*., 2008]; Г -  з о в н іш н ій  вигляд рослини  
Costus laev is

Ф ото 3.9. Флуоресцентна мікрофотографія ділянки листка, колонізованої мікробіотою А агрегат, 
'формований біля основи залозистих трихом бактеріями та іншими мікроорганізмами (зе* 
лена стрілка); Ь  -  бактерії наявні і в міжклітинному просторі та судинах (сині стрілки). Г  -  
грибні гіфи (помаранчева стрілка) Г -  залозиста ірихома (біла с ірілка)(Lindow, Brandi, 2003]
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ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

Фото 3.10 . Природна біоплівка на листку ендивію  ш ироколистого ( C ichonum  encbvia var. lattfoha). 
Зображ ення отрим ане сканувальною  електронною  мікроскопією [M om s et а! , 1997]

Фото 3.11. П озакореневий міцелій гриба Suillus Фото 3.12. Кінчики кореня яуба, к
bovmus, асоційованого з м олодою  томікоризним грибт*
рослиною Pinus sylvestris [Smith, geophilum
Read, 1996]
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О

А

фото 3.13. Деякі мікоризні гриби дуба  червоного (Quercus rubra): А -  сироїжка валуєподібна  
(Russula fannipes)', Б -  гебелома клейка (Hebelom a crustuliniforme); В -  дубовик, синяк 
(Boletus I и rid us)

*

Фото 3.14. А -  арбускулярна (ендотрофна) мікориза [Мирчинк, 1988]; Б -  корінь лк 
truncatuia*, яка природно росте в Середземномор , колонізо? інии 
radices (стрілкою позначені арбускули в клітинах кори, В -  везикул, 6  
яярно-мікоризного гриба Gigaspora gigantea (Glomeromycota) діаметром 0 З 
[Harrison. 2005]

* Примітка; Medicago truncatula може вступати в симбіоз із нітрогенод ' ■
теріями й арбускулярними мікоризними грибами

м



ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

Ф ото 3.15. А -  модель спорофіта Aglaophyton major, рослини девонського періоду, в клітинах якої 
установлено наявність мікоризи; Б -  поперечний переріз оизоми Aglaoohyton major 
(стрілка вказує на зону розміщення клітин з арбускулярною мікоризою, ^15); Б -  клітина 
що містить арбускулу (вказано стрілкою, хбОО) [Edwards, 1986; R e m / et al., 1994]

Ф ото 3.16. A -  апресорії гриба Diversispora versiformis (G lom erom ycota) на поверхні кореня Medicago 
truncatula (вказано стрілкою); б  -  повністю сф орм ована арбускул а гриба О. versiformis 
(вгорі) й арбускула у процесі руйнування (внизу) в клітині кореня М. truncatula (стрілками 
вказані залишки мембрани, що оточує гілки деградованих гіфів) [Harrison, 2005]

Ф ото 3.17, Вплив мікоризації на ріст рослг ос
лина. яка виросла б е з  мікори 
у ґрунті, що містив арбускуляр *тні
гриби)



Фото 3.18. Природні л ан дш аф ти , у ф л ор і яких дом іную ть представники родини E ricaceae: А  -  б о 
лотиста м ісцевість, п ор осл а  в ер ес о м  ( Calluna vulgaris). у Північному Порю В
Британія; Б -  пустищ е, п о р о сл е  рослинам и з роду еріка {Erica ' В  -  з а р ^  оочі іц
{Vaccinium myrtillus) у Карпатах; Г -р о с л и н и  з роду епакріс [Е р а і ■> і  "ер 
нального парку Гора К рейдл -  о зе р о  С ент-К лер (Австралія)

■***>3-19. а  _  раултерія ш алон {G aultheria shallon) як компонент вторинної < ,кщ 
залишеній після вирубки дугласії (Pseudotsuga m enzies ii) (ти 
штату Орегон, США); Б -  ягоди г'аултерії
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Ф ото 3.20. Представники родини вересових: А -  в ер ес  звичайний (Calluna vulgaris): б  -  журавлина 
( Vaccinium oxycoccos); В -  чорниця ( Vaccinium myrtillus); Г -  брусниця звичайна (Vacci- 
nium vitis-idaea)

Ф ото 3 .21 . Кінчики ризоїдів  печіночного 
м оху Саіуродеіа тиеііегіапа, 
колонізовані гіфами гриба 
Pezizella егісае , якому прита
м анне ф орм ування ерикоїд
ної мікоризи [Duckett. Read. 
1995]

Фото 3.22. А -  волосоподібний корінь ґаултерії (Gaultheria shallon), покритий слизовик 
(*) з відшарованими клітинами кореневого чохлика (вказано наконечника) 
б  -  кінчик кореня G. shallon з кореневим чохликом (КЧ), слизовою  капсулой 
гриба Pezizelia егісае (вказано стрілками) [Peterson et al., 2004]

кОЮ

юк);
а м и
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Фото 3 24 А -  фрагмент кореня V scam u m  myrtiltotoes стрілками вказано п ф и Цм е д н у ю ^  ком п
лекси пфів у клщ'мах еп ідер м ісу . Б -  н азем н а частина роспимп \ п-

т °  3,25. Lysinema с іШ и т  -  чагарник, розповсю дж ений на заході Австралії К л и т  
кореня мають багатош арову клітинну стінку, яка мож е виконупати р( 1,1 Д 
них речовин дл я  мікоризного гриба а б о  захищ ати комплекс гіфіп під 1 
et at , 1996)
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ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

Ф ото 3.26. А -  високий рівень колонізації кореня ґаултерії леж ачої (Gaultheria procumbens); Б -  
трансмісійна електронна мікрографія комплексу гіфів (*) усередині епідерм альної кліти
ни кореня вересу звичайного (Calluna vulgaris): клубок гіфів відділений від цитоплазми 
клітини-хазяїна плазматичною м ем браною  (вказано стрілкою) [Perotto et al., 1995]

Ф ото 3.27. Рослини, які утворюю ть ар бутоїдн у  мікоризу: А -  суничник великоплідний (Arbutus 
unedo)\ Б -  суничник М енціса (Arbutus m enziesii)\ В -  мучниця звичайна (Arctostaphylos 
uva-ursi)

Ф ото 3.28 Зарості грушанки копитолистої (Pyrola asarifotia)
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ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

Фото 3.29. А -  кластери коренів Arbutus m enziesii, колонізованих грибом Pisolithus tinctonus видно 
численні позакореневі гіфи (вказані наконечниками стрілої Б 
кластерів A. m enziesii, колонізованих грибом P. tinctorius кожен ' 
мантією (М) п ерепл етених гіфів, р и зом ор ф и  (вказані наконе^ 
в позакореневому міцелії; В  -  поздовж ній розріз кореня Arbi 
то грибом Piloderma fa llax : корінь не розгалуж ений і м ає д у  сі т 
наконечниками стрілок) [P eterson  et al., 2004; P eterson , M assicotte  et al

Л Ь

з зо, а  -  кореневий кластер Arctostaphylos uva-ursi з позакореневими гіф< 
ником стрілки); б  -  динаміка утворення кореневого кластера у ро- і 
колонізованої грибом Pisolithus arrhizus; мантія (вказано наконечний  
ло кожного бічного кореня [P eterson  et al., 2004]
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ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

ф ото 3 .34  Рослини, щ о ф ор м ую ть  м он отр оп о їн у  мікоризу: А -  M onotropa uniflora\ Б -  S arcod es  
sanguinea, Б -  Pterospora andromedea

Фсто 3 .35 . Великий кореневий кластер (вказано стрілка
ми) і нові пагони (вказано наконечниками 
лок) рослини Monotropa uniflora. Усі кінчик' 
коренів мікоризовані (ймовірно, грибами-сим- 
біонтами із родини Russulaceae) [Massicotte 
et al.. 20051

о Г

А .
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\  ■ • ч

%  ІЛ
v n * *

Г  V v

В

Ь  T-.L ^  &

с +

3.36. Будова мантії у структурі мікоризи в рослин Monotropa uniflora: A -  головний корінь із 
низкою бічних коренів, які розвиваються (вказано наконечниками стрілок' покри м 
тією пфів; б  -  особливості поверхні верхівки кореня, д е  видно рясні цистиди 'вказано 
наконечниками стрілок) і кристали (вказано стрілками); В -  фрагмент мікоризи під вели
ся* збільшенням, на якому видно значну кількість шилоподібних цистид (вказано нако
нечниками стрілок) (Massicotte et al., 2005]
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Фото 3.37. А -  великий кристал кальцію оксалату і веретеноподібної та колбоподібної форми цисти- 
ди (вказано наконечниками стрілок), деякі з малими апікальними наростами у структурі 
мантії мікоризи Monotropa uniflora\ Б -  поперечний розріз мікоризи М. uniflora, на якому 
показані два типи цистид: шилоподібні (чорні наконечники стрілок) і колбоподібної форми 
(білі наконечники стрілок); В -  ризом орфи на мікоризі рослин Pterospora  sp. (сканувальна 
електронна мікроскопія під малим і великим збільш енням) [M assicotte et al., 2005]

*  Г Ь  ‘ 1 ' v • ‘У• і ° «•' і

Щ Ш І

.  ' / T S . W  A  a u  я ?Ї

Фото 3.38. A -  поперечний зріз мікоризи Monotropa uniflora під світловим мікроскопом. Видно тов
сту мантію (М), параепідермальну сітку Гартіґа (вказано наконечником стрілки) та 
шпильки грибних гіфів (вказано стрілками); Б -  парадерм альни й  ф рагм ент мікоризи 
М. uniflora під світловим мікроскопом: компактна внутрішня частина мантії (М) і шипи 
гриба (вказано наконечниками стрілок) у клітинах еп ідерм ісу; В -  електронна мікрофо
тографія шипа гриба (*). Видно пальцеподібні відкладення м атеріалу стінки клітини-ха- 
зяїна (вказано наконечниками стрілок) [P eterson , M assicotte  et al., 2004]

ф °т о  3.39. A -  коралоподібна коренева маса Pterospora androm edea  із грибами Rhizopogon sub- 
caerulescens; Б -  збільш ене зображ ення мікоризи R an drom edea : верхівка головного 
кореня і кілька бічних коренів (вказано наконечником стрілки). Мантія (*) охоплює всі 
корені [Massicotte et al., 2005]
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Фото 3.40. Фрагмент мікоризи Pterospora andromedea: A -  внутрішня мантія (M), параепідерм альна  
сітка Гартіґа (вказано наконечниками стрілок), і шипи ф ибних гіфів (вказано стрілкою); 
В -  шип грибного гіфа, який входить у клітини епідермісу вздовж радіальної стінки (вка
зано наконечником стрілки) [M assicotte et al., 2005]

Q  * +
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Фото 3.41. Квіткові ф орм и родини O rchidaceae: А -  Calopogon tuberosus, Б -  Cypripedium m onta- 

пит. В -  Paphiopedilum  sp.; Г -  Oncidium  sp.

Ж

.Ncfr

*r
® 3,42. Представники повністю мікогетеротрофних видів орхідей, які не містять хлороф ілу. А 

Eburophylon austimae. Б -  Corallorhiza m aculata
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Фото 3.45. А -  інтактні та зруйновані пелотони (вказано, відповідно, наконечниками стрілок < стріл
кою) в клітинах кореня Cypripedium  sp.; Б -  колонізація кореня Cypnpedn anet> 
(наконечниками стрілок вказано інтактні, а стрілками -  зруйновані пелотони» [Petersor 
et al., 2004]

Фото 3.46. A -  проросток Phalaenopsis  sp . із м ’ясистими нерозгалуженими  
nopsis speciosa

r° 3 47. a хиріння Ptnus pond»rosa, Ь ілгіх lancitw  (модрин і пмерикамськ.О
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ЕКОЛОГІЯ ГРИБІВ

Ф ото 3.48. А -  гіфи Sphaerosporella Ьгиппеа під електронним сканувальним мікроскопом (наконеч
ником стрілки вказано типову для гіфів цього гриба орнаментацію), Б -  хламідоспора 
гриба Wilcoxina mikolae [Peterson et al., 2004]

І Ф ото 3 .49 . Апотеції гриба Wilcoxl- 
па mikolae var. mikolae

Фото 3.50. A -  коралоподібні корені Pinus strobus, колонізовані ектендомікор 
(Е-шгам), б  -  поздовжній розріз дихотомічно розгалуженого кореня Rtnus 
лонізованого грибом Wilcoxina тікоіае var mikolae
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- Фсто 3.54. А -  лишайник Cladonia confusa В -  лишайники ( люстра** -  з Е 'гсгег?  v rJfc-J
форм у природі". 1904)
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Фото 3.5£. А -  поперечний переріз Xanthona parietma (показано зональність розташування компо
нентів) [Deacon. 2006]; Б -  лишайник Рвкідега сапіпа (видно ризини на нижній поверхні)

Фото 3.59. Місця потенційного обміну поживними речовинами в лишайниках ґрунтової кірки напів
пустельних ґрунтів: А -  три клітини зел ен ої водорості (а) міцно прикріплені д о  пфи 
в серцевинному шарі лишайника Pe'tula. Стрілкою вказано виріст гіфи в клітину водо
рості; Б -  лишайник Col'ema sp., що містить синьозелені водорості (ціанобактерії). Ви
рости фибних гіф тісно пов'язані з заглибинами у клітинах ціанобактерій, які оточені ге- 
леподібною оболонкою [Deacon, 2006]

Фото 3.60. Ізидії (зліва) і сореди щправа) -  специфічні структури, за допомогою  яких здійснюється 
вегетативне розмноження лишайників [Deacon, 2006]
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Фото 3.61. А -  лишайник Xanthona panetma. Б ~ частина талому X panetma. секцюнованого через 
апотецій справа -  асни видно тільки під верхньою поверхнею апотецію, зліва - частина 
подрібнених апотеціїв, що складається з парафіз і асків з аскоспорами (Deacon, 2006]

Фото 3.62, А -  талом лишайника Pseudephebe minuscula (= Alectoria minuscula), Б -  лишайники на 
валунах східного узбережжя Гренландії

<*>ото 3.63. Невеликий фрагмент кірки пустельного ґрунту після зволоження (видно кілька невели
ких таломів лишайника Peltula sp. і один невеликий лишайник СоІІета, що містить си- 
ньозелені водорості). Більшість поверхні ґрунту вкрита нитками синьозеленої водорості 
Scytonema [D eacon, 2006]
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Фото 3 64 А -  пронв ф узар ty на корінні. 6  - ураження ф утарю зн ою  гнилизною  с т е б ел  куяуруаэ* 
Й всихання рослин кухурудзи уражених ф узар іо  юм

Фото 3 65 Коріння тютюну (А ) і арахісу (Б), ураж ене грибом Thmlavtcpms ЬяисоШ

] /

Ф ото З ЛіфЙНнрНІ ознаки ГОЛЬМІЙ II lUIOfHO ;ту рослим А плямистість л и т и  Ь 
ло/шк корвнт і прийомної чам ини стебля ( ТЛІІШ здт м \ рі> лини)

ч гмивамня mo

л л п



- Г  j 0 f

л  Y  j ?  "S
Ш



£Ж С ГО П Я  ~в и & 6

Фото 3.70. А -  плями -а  листку рослини, ураж еної ан ам орф н и м  грибом Ссх'etotncburfi ortua'*ШЦц 
збудником антракнозу гарбузових культур Б -  антракноз на листках см ороди н и  * мали-| 
ни. S  -  антракноз на пледах перцю ^справа -  сп о р о в 1 м аси  гриба. розташ овану у ф о О В  
концентричних кілець); Г-  антракноз на п л одах томату; Л -  антракоз на
ф а л у
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£ ІСОПОПЯ (TW&A8

Ф ото 3.75 Фузаріоз колоса пшениці Ф ото  3 .76 . Ф ітоф тороз ЯГШ полуниці

•о т о  4.1 А  -
«ОТ» ЛИСТА з

1 ,
т  t я ф ь т  №  g .

A cat mtsica зрязу*

Фото 3.77 Характерні ознаки фітофторозу картопліС* 1
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Фото 5.2. Інфіковані грибом Aspergillus flavus  з е р н а  і качан кукурудзи
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Фото 5.6. А. Б -  рослини, що пригнічують ріст токсиногенних грибів: А -  епазот (Dysphania ambro- 
sioides): Б -  бетель (Piper betle)\ В -  гриб рейші Ganoderm a lucidum

Фото 5.7. Гриби, в яких синтезуються аматоксини: А -  бліда поганка, мухомор зелении (Amanita рґіа- 
lloides), Б -  мухомор білий (Amanita vema), В -  фоліотіна зморшкувата (Pholiotina rugoseV, 
Г ~ галерина осіння (Galenna autumnalis), Д  -  ґалерина облямована {Galenna un/cofor), Е -  
лепюта отруйна (Leptota helveola)



Фото 5.8. А -  строчок звичайний (Gyromitra esculents). В -  строчок гігантський (G gigasf В -  стр 
тура ґіромітрину

Фото 5.9. /4 -  структура ореланіну, Б -  павутинник оранжево-червоний отруйний іСсж панив о 'в1- 
lanus)

л  в о л о к н и с т и й  ilnocybe ntnosa\. Ь моцибв Пату****
• о т о  5.10. /1 плютка волокнисте. ' б(Лушітв. говорушка Смлувата (С * к м * *  c**C v*i

(Ігюсуію orubescons), В -  КЛІЮЦИСН ишу







E O f O " ' i  "=»ИЬ€

Ф ото б 4 А -  'аг-еоопсис пустельний G a/eropsts desertorum). Б -  батарея веселкоподбна - Вагу- 
гез pha*o>des) Б -  фелоринія геркулесова <РЬеікзгіта hercuteana Г -  ф е л о р * -  я
гувата <Ph. strooihna)

Фото 6.5. Рослини. 008 ЯЗЗУІ з Мведяжцетз** а Пигтоп. *
/ПГЛл Я  а  ПуС,еЛьН)И з о н і А - n-e sp. Б -  Ошш ч а д

-  Р а с л  > Q t t J M I  #П*ЛЄ •' Г





Ф ото 6 .7  Роспинк я* формують ериісо'іону мікоризу в арктичних високогірних рзйонегх; А -  tcacso- 
г<ея чотиригранна Cass-zce tetragons Б -  водянха гермаФродитна (Empetrum herma- 
ahfOG&itfn В -  калъм я лежала альпійська азаг я (Lcus&euna procumbens)

Фото 6.8 Рослини з якими асоційовані альпійські ектомікоризні гриби (карликові верб*): /Д -  вер
ба сітчаста (Sah/ reticulata). Б -  верба арктична (Sa//x arctica); В -  альпійські гриби рсузіу 
Amanita в асоціації з карликовим представником роду Sa/or Г -  карликова 
/а glandulosa>, Л -  дріада «осьмипелюсткова {Dryas octopetala), Е -  прчак живорідний 
(Poiygonum viviparum)

і
Ф ол» 6 ,8 . А вигляд над водою і під водою  краю мангрового лісу; Б -  червоний мангр (Hlnzophora 

пшідШ)
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