
б-Е-рамнозидазна активність в залежності від продуцентів виявила різну 
чутливість до репрссуючої дії глюкози. Біосинтез б-Е-рамнозидази ( 'ryptoeoccus і 
Ещнтісіїїіит інгібувався вже при концентрації глюкози 3 %, в той час як fj-L- 
рамнозидаза Bacillus sp. не інгібувалася навіть при 10 % глюкози.

Репрссуючий ефект глюкози проявляемся прій її внесенні в середовище в 
процесі культивування продуцентів. Чутливість до глюкози не залежить від віку 
культури. При внесенні глюкози в перші 12 годин вирощування, а також Ьри 
додаванні її в більш пізні строки рачнозидазна активність продуцентів 
знижується.

Здатність інгібувати синтез рамнозидази виявлена нами не лише у глюкози, а і 
у її метаболітів (ацетат, цитрат, сукцинат, гліцерин), причому за активністю дії 
вони в різній мірі перебільшують глюкозу. Ефект інгібування метаболітами 
залежить від їх концентрації в середовищі, а також від різної чутливості 
механізмів регуляції синтезу ферментів у продуцентів.
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Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова МОИ України

ВИКОРИСТАННЯ НОВОЇ БІОТЕХНОЛОПЇ ДЛЯ РЕМВДІАЦІЇ 
ЗАБРУДНЕНИХ НАФТОПРОДУКТАМИ ҐРУНТІВ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ

У Чорному морі, у тому числі і довкола острова Зміїного, залягає четверта 
частина всіх національних запасів газу і третя частина нафти. Тому острів Зміїний 
здатний стати регіоном співпраці зі всіма країнами східної Європи в області 
нафто- і газодобування України. Перспектива розробки в акваторії Чорного моря 
родовища оцінюється в 55 мільярдів кубометрів газу. Таким чином, у древнього 
осі рова є великі перспективи.

Проте, ще до освоєння острова як бази нафтопромислу, його забруднення 
нафтопродуктами вже достатньо велике. Протягом десятиліть на острів Змінний 
завозили нафтопродукти для забезпечення життєздатності техніки. Їх перекачк(т на 
острів та довготривале збереження супроводжувалося проливами, які призвели до 
хронічного нафтового забруднення грунту на значній площі.

В зв’язку з цим на кафедрі мікробіології' і вірусології ОНУ ім. 1. і. Мечникова 
була розроблена біотехнологія очищення грунтів від нафтопродуктів. Вона 
поєднує застосування механічних засобів та біоремедіацію забрудненого грунту, 
яка передбачає проведення комплексу робіт із включенням біотехнологт них 
методів і використанням біопрепарату бактерій-деструкторів вуглеводнів на |>ти, 
ізольованих з забруднених нафтопродуктами грунтів о. Зміїний і, відповідно, 
адап гованих до його жорстких умов та рослинної асоціації із місцевої флори.

Ґрунт, призначений для ремедіації, був в’язкий, маслянистий з різким запасом. 
Рослинність і мікроартроподи на забруднених ділянках були відсутні, що свідчило 
про високу ступінь забруднення грунту. Вихідний вміст нафтопродуктів скидав 
41.5 г/кг грунту.
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Через шістдесят діб від помаз ку експерименту був проведений хімічний і 
біологічний аналіз грунту оброблених ділянок. Використання розробленої 
біотєхнології сприяло зниженню кількості нафтопродуктів до 4,3 г/кг грунту, 
тобто на 89,7%. Встановлено, що в процесі біоремедіації грунту спостерігається 
швидке відновлення фауни мікроартропод. Збільшується їх чисельність і 
змінюється груповий склад. Ботанічне обстеження експериментальної ділянки 
виявило наявність (відновлення) рослинного покриву — проективне покриття 
рослин досягало 80%. Ґрунт після біоремедіації був структурований, пухкий.

Таким чином, використання розробленої біотєхнології дозволило блокувати 
забруднення в найкоротший термін і попередити його поширення; ліквідувати 
забруднення з мінімальним екологічним збитком; забезпечити подальшу 
пролонговану дію по відновленню природних біоценозів із залученням і 
стимуляцією механізмів самоочищення.

ГуральчукЖ. 3.
Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ, Київ

ДІЯ АРБУСКУЛЯРШІХ МІКОРИЗ НА НАДХОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
ЖИВЛЕННЯ І СТІЙКІСТЬ РОСЛИН ДО ВАЖКИХ METAJUB, ПОСУХИ

ТА ЗАСОЛЕННЯ

У результаті антропогенної діяльності (видобутку корисних копалин, 
спалювання горючих сланців, палива, застосування добрив, засобів захисту 
рослин, барвників, використання осадів стічних вод), а також внаслідок 
техногенних аварій, у навколишньому середовищі значно підвищується вміст 
важких металів. У зв’язку з цим актуальною є розробка способів очищення грунтів 
або ж іммобілізація важких металів у грунті. У мобілізації та іммобілізації важких 
металів у грунті значну роль можуть відігравати мікроорганізми, зокрема 
арбускулярні мікоризні гриби, які утворюють взаємовигідний симбіоз з більшістю 
вищих рослин, в якому гриб сприяє надходженню до рослини фосфору та інших 
макро- і мікроелементів, отримуючи при цьому від рослини органічні сполуки. 
Відомо, що важкі метали у багатьох випадках здатні уповільнювати або й 
повністю усувати колонізацію рослин арбускулярними мікоризними грибами.

При вивченні впливу інокуляції арбускулярним мікоризним грибом Glomus 
mosseae на ріст рослин люцерни на грунтах, забруднених цинком, свинцем, міддю, 
кадмієм і арсеном виявлено значне прискорення росту і збільшення маси 
надземних органів у мікоризованих рослин. Мікоризація впливала на ріст рослин 
люцерни значно більше на грунтах із вищим ступенем забруднення важкими 
металами й арсеном. Інокуляція рослин ізолятом толерантного до важких металів 
Glomus mosseae поліпшувала ріст рослин ефективніше порівняно з менш 
толерантним штамом. Отримані дані свідчать, що використання арбускулярних 
мікоризних грибів може бути цінним для фіторемедіації забруднених важкими 
металами грунтів, зокрема для фітостабілізації. При цьому слід віддавати перевагу 
стійким до важких металів ірибам-мікоризоутворювачам.
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