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Вступ 

Серед мікроскопічних грибів, продуцентів біоло
гічно активних сполук, на особливу увагу заслу
говують ті, які можуть зберігати життєздатність
і розвиватися в екстремальних умовах, зокрема
в Антарктиці (Henriquez et al., 2013; Svahn et al.,
2015). На сьогодні з екстремальних місцеіснувань
ізольовано й описано з використанням сучасних
методівмолекулярногенетичнихдослідженьзнач
ну кількість нових видів мікроскопічних, зокре
ма дріжджоподібних, грибів, що належать до ро
дівMrakiaY.Yamada&Komag.,MrakiellaMargesin
& Fell, Glaciozyma Turchetti тощо (Margesin et al.,
2005;Booetal.,2013;Turchettietal.,2013).Особли
вемісцесередмікроскопічнихгрибів,перспектив
нихщодовикористаннявмедицині,посідаєгрупа
чорних дріжджоподібних грибів (ЧДГ), здатних
синтезувати меланін (Chyizhanska, Beregova, 2009;
Falalyeyevaetal.,2009;Kondratiuketal.,2015а).На
основі філогенетичного аналізу, який базувався
на дослідженні ITS ділянки ядерної ДНК, пока
зано, що антарктичні темнокоричневі дріжджо
подібні гриби(продуцентимеланіну)належатьдо
нового роду Pseudonadsoniella T.O. Kondratyuk et
S.Y.Kondr.тавиявляютьнайбільшуспорідненість
до представників родини Meripilaceae (Poliporales, 
Basidiomycota) (Kondratyuketal.,2015б).Увказаній

публікаціїнаведеноофіційнийописновоготаксо
на, а також обговорено дискусійні питання щодо
типовихзразківЧДГ Nadsoniella nigraIssatsch.іфі
логенетично близьких грибів Exophiala sp. (CBS
546.82). Продукування меланіну Pseudonadsoniella
brunneaT.O.KondratyuketS.Y.Kondr.відбувається
у культуральному середовищі, кислотність якого
маєдуженизькіпоказники.ЗарН5—6рісткуль
туриP. brunnea настандартнихщільнихживильних
середовищах (суслоагар, картопляноглюкозний
агар, агар ЧапекаДокса) дуже обмежений (нако
пиченнябіомасипрактичновідсутнє),щоусклад
нюєзберіганнявказанихдріжджівуколекціїтави
користання їхньоїбіомасивпроцесівиробництва
меланіну. Метою даної роботи є підбір оптималь
нихживильнихсередовищдлякультивуванняан
тарктичних темнокоричневих дріжджоподібних
грибів P. brunnea та характеристика особливостей
ростуP.brunneaзарізнихумовкультивування.

Об’єкти та ме то ди до слі джень 

Об’єктом досліджень слугувала культура антарк
тичногодріжджоподібногогрибаPseudonadsoniella
brunnea — продуцента меланіну. Основні культу
ральноморфологічні особливості досліджуваного
гриба(реєстраційний№607уДепозитаріїДержав
ного науковоконтрольного інституту біотехноло
гіїіштамівмікроорганізмів;№470FCKUуколек
ціїгрибівННЦ«Інститутбіології»Київськогона
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ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТЕМНОПІГМЕНТОВАНОГО ДРІЖДЖОПОДІБНОГО ГРИБА 
PSEUDONADSONIELLA BRUNNEA(MERIPILACEAE, BASIDIOMYCOTA) НА РІЗНОМАНІТНИХ 
ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

КондратюкТ.О. Особливості росту темнопігментованого дріжджоподібного гриба Pseudonadsoniella 
brunnea (Meripilaceae, Basidiomycota) на різноманітних живильних середовищах. — Укр. ботан.
журн.—2015.—72(5):478—483.

Охарактеризовано особливості росту антарктичного темнопігментованого дріжджоподібного
гриба Pseudonadsoniella brunnea на 32х живильних середовищах. Серед них найкращими для
культивуваннявизначеноагарСабуро,агарСабуро із10%мрозчиномсахарози,оригінальне
середовищезвівсянихпластівцівізклітковиноюта10%мрозчиномсахарози,шматочкисирої
картоплі без додавання та з додаванням 10%го розчину сахарози, модифіковане глюкозо
пептоннодріжджове середовище, пептонна вода із сахарозою, м’ясопептонний бульйон із
глюкозоютажелатиною.ОптимальнимидляростуP. brunneaвизнанокислі(рН3—4)живильні
середовища.
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ціонального університету імені Тараса Шевченка)
визначеноіззастосуваннямстандартних,спеціаль
них і модифікованих твердих і рідких живильних
середовищ.

Як стандартні щільні (агаризовані) середовища
використовували агаризоване пивне сусло (СА),
мальтекстракт агар (МЕА, Merck, Німеччина),
агар Чапека—Докса, картопляноглюкозний агар
(КГА) (Samsonetal.,2004),агарСабуро,якийго
туваливідповіднодоГОСТ9.04889(GOST,1989),
таагарСабуро(№2ГРМ,м.Оболенськ,Росія).Як
спеціальні (оригінальні) агаризовані середовища
брали10%йвідварвівсянихпластівців,змішаних
успіввідношенні1:3ізклітковиноювівса,льонута
жита(1:1:1) іздодаванням1%пептону,1%дріж
джового екстракту сухого, 10 % глюкози. Вико
ристовували також шматочки сирої картоплі зав
товшки3—5ммбездодаваннятаздодаваннямсте
рильного 10%го розчину сахарози (в об’ємному
співвідношенні1:2).Стерильністькартоплі забез
печувалидвомашляхами:шматочкикартоплісте
рилізували70%метиловимспиртомізподальшим
промиванням стерильною водопровідною водою;
застосовувалистерилізаціювчашкахПетрівавто
клаві 20 хв за температури 112° С (0,75 атм.). На
півщільної консистенції (середовища Сабуро та з
вівсяних пластівців) досягали додаванням до них
10%го розчину сахарози або глюкози (співвідно
шення «розчин цукрів : агаризоване середовище,
розплавленедо+45°С»становило2:1).

Якстандартнірідкіживильнісередовищавико
ристовували картопляний бульйон (КБ) за ГОСТ
9.4889бездодаванняглюкози(GOST,1989);глю
козопептоннодріжджове середовище (GPY,
Sigma, США); м’ясопептонний бульйон (МПБ);
якоригінальніабомодифіковані—МПБіз2%та
10%глюкози;10%йрозчинсахарози;КБіз2%і
10 % глюкози; GPY № 3 (із вмістом 10 % глюко
зи,1%пептону,1%дріжджовогоекстракту);глю
козопептонне середовище (із вмістом 10 % глю
кози, 1 % пептону). Застосовували також суміш
(1:1) середовищ GPY № 3 і глюкозопептонного
середовища (GPY № 5). Здатність P. brunnea рос
тизанизькихзначенькислотності,враховувалиу
приготуванні низки живильних середовищ. Ки
слотність останніх регулювали додаванням 1М
соляної кислоти або стерильної 80%ї молочної
кислоти.ДлявизначеннярНсередовищбралипа
піріндикаторнийуніверсальний(Lachema)іпапір
індикаторнийуніверсальнийрН4—7(Merck).До
сліджувалитакожрісткультуриP. brunneaнасере

довищах, які готували за прописами, наведеними
у публікаціях (Issatschenko, 1951; Liakh, Ruban,
1970):пептоннуводу(ПВ) ізглюкозою,ПВізса
харозою, ПВ із лактозою; середовище Бейєринка
(замість байкальської води брали дистильовану
воду), середовище «Б» (з 1 % лимонної кислоти),
МПБ з 2 % глюкози та 1,5 % желатини. Дослі
джувану культуру грибів висівали методом уколу,
штрихатаперенесеннямпосівногоматеріалупет
лею(»2ммудіаметрі)абопіпеткою—осаду,який
сформувавсявнаслідокростуP. brunneaвємностях
із рідким середовищем. Досліджували три—п’ять
повторностей. P. brunnea культивували на різних
середовищахутермостатізатемператури+24(±2)
і+28(±2)°С.Частинудосліджуванихваріантівроз
міщуваливхолодильнику(температура+5°С).Ха
рактеризувалирістP. brunneaна7,14,21,28,35,42
добу.Дляз’ясуванняздатностіP. brunneaутворюва
тиміцелійкультивуванняподовжувалидо3—12ти
місяців.Відповіднододанихлітературиописували
макротамікроморфологічніпоказникинарізних
живильних середовищах (Sutton et al., 2001; Hoog
etal.,2011).Оптимальнимиумовамиростукульту
риP. brunneaвважалитакі,заякиххарактернімак
ро імікроморфологічніпараметрипроявляються
найяскравіше (візуально добре помітне збільшен
ня розміру колоній на твердих середовищах, ут
ворення осаду та помутніння рідких середовищ,
тип брунькування клітин тощо). Фотографували
препарати P. brunnea за допомогою мікроскопа
Primo Star компанії Carl Zeiss (Німеччина) та ка
мериScopeTek,м.EtrekDCM510,зізбільшенням
×400.Довжинуташиринуклітинвимірювализви
користаннямморфометричноїкомп’ютерноїпро
грами AxioVision 4.8 (Carl Zeiss). Для з’ясування
морфологічнихособливостейP. brunneaдодатково
застосовували сканувальну електронну мікроско
пію(СЕМJSM6060LA,Японія).

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Здійснені дослідження показали, що на всіх ви
користаних у роботі твердих живильних середо
вищах темнокоричнева дріжджопобідна культура
мікроскопічнихгрибівP. brunneaнеутворюєчітко
вираженихколоній,типовихдляЧДГ.Рістнаних
можна охарактеризувати як аморфний, чітко не
окреслений(рис.1,a, b).КолиP. brunneaріснарід
кихсередовищах,констатувалиутворенняосадута
легке помутніння середовища. Утворення плівки
абокільцянаповерхнірідкихсередовищнеспос
терігали(рис.1,e).
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Рис.1.РістPseudonadsoniella brunneaнарізнихсередовищах:a—середовищезвівсянимипластівцями,рН=3,5;b—
шматочки сирої картоплі (в 1b, 2b і 5b рН розчину сахарози =3); c — типові скупчення клітин P. brunnea (темно
коричневих(до4,5мкм),дрібнихсвітлих(1,5—2,0мкм)×400));d—напівщільнесередовищеСабуроіз10%мрозчином
сахарози(рН=3);e—рідкісередовища(зліванаправо):м'ясопептоннийбульонізглюкозоютажелатиною(рН=4),
середовищеБейєринка(рН=4),середовище«Б»(рН=3),пептоннавода(ПВ)ізглюкозою(рН=4),ПВізсахарозою
(рН=4),ПВізлактозою(рН=4)

Fig.1.GrowthofPseudonadsoniella brunneaonvariousnutrientmedia: a—mediumwithrolledoats,рН=3,5;b —piecesof
rawpotato(in1b,2band5bрНofsucrosesolution=3);c—typicalcellaggregationsofP. brunnea(darkbrownto4.5μm),
smalllight(1.5—2.0μm)× 400));d—semisolidSaburoagarwith10%sucrosesolution(рН=3);e—liquidmedia(fromleftto
right):beefextract[meatinfusion]brothwithglucoseandgelatin(рН=4),Beyerinckmedium(рН=4),medium«Б»(рН=3),
peptonewaterwithglucose(рН=4),peptonewaterwithsucrose(рН=4),peptonewaterwithlactose(рН=4).
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Встановлено, що на рідких і напівтвердих жи
вильнихсередовищахдосліджуванакультурадріж
джоподібнихгрибівP. brunneaростезначноліпше,
ніжнащільних.Ізщільнихсередовищнайкращи
мидляростуP. brunneaвизнаноагарСабуро(№2
ГРМ),шматочкисироїкартопліташматочкикар
топліздодаванням10%горозчинусахарози.Ізна
півщільнихвізуальнодобрепомітнийрісткульту
ри P. brunnea спостерігали на середовищі «вівсяні
пластівці+10%йрозчинсахарози»таагаріСабу
ро(№2ГРМ)із10%мрозчиномглюкози.Однак
нащільнихінапівщільнихсередовищахописаний
ріст P. brunneaвізуальнобувпомітнимнеранішеяк
через35—42добикультивування.Щодорідкихсе
редовищ,товжена14—21удобунайкращийріст
P. brunnea (утворення значного осаду, легке по
мутніннясередовища)спостерігалинасередовищі
№5,GPY,10%мурозчинісахарози,МПБізглю
козоютажелатиною,середовищі«Б»злимонною
кислотою, пептонній воді з різними цукрами (з
глюкозою, сахарозою, лактозою). Оптимальними
умовамидляростуP. brunneaєтемпература+22—
24°С і кислотність живильних середовищ у діапа
зоні3—4.ЗатакихумовP. brunneaрозвиваєтьсяіз
візуальнодобрепомітнимнакопиченнямбіомаси.
Встановлено,щонеобхідноюскладовоюбільшості
досліджених живильних середовищ є 10 %ний
розчинсахарозиабоглюкози(таблиця).

З’ясовано,щоклітиникультуриP. brunneaпере
важно зібрані в скупчення та представлені двома
типамисферичнихклітин—великимитемноко
ричневими(до3,0—4,5мкмудіаметрі) ісвітлими
значно менших розмірів (1,5—2,0 мкм). Із клітин
обохтипів,якібрунькуються,можутьформуватися
ланцюжкиклітинзатипомпсевдоміцелію(рис.1,
b,2)(див.також:Kondratyuketal.,2015а).

Наявністьклітинрізнихтипів,зокремавеликих
темних зернистих клітин із товстою оболонкою у
«чорнихдріжджів»Nadsoniella nigra Issatsch.,зазна
чав Б.Л. Ісаченко (Issatschenko, 1951), описуючи
ізольований ним із морської води мікроорганізм.
Аналіз отриманих нами результатів свідчить, що
переважанняодногозівказанихтипівклітин,на
явністьклітин,щобрунькуються,ланцюжкитаких
клітин залежить від складу середовищ, на якому
відбувалосякультивуванняP. brunnea.Так,нарід
кому середовищі Бейєринка переважають скуп
чення світлих дрібних клітин P. brunnea. На агарі
Сабуро та МЕА спостерігається значна кількість
великих темнокоричневих клітин P. brunnea (не

Ріст Pseudonadsoniella brunnea на різних живильних 
середовищах 
Growth of Pseudonadsoniella brunnea on various nutrient
media

Назвасередовища

Інтенсивністьросту*за
різнихзначенькислотності

середовища,рН
рН2 рН3 рН4 рН5 рН6

Щільні середовища
Картопляноглюкознийагар ± + ++ + ±
Суслоагар(=МА) ± + + ± ±
Мальтекстрактагар ± + + + ±
АгарЧапека—Доксабез
сахарози

    

АгарЧапека—Доксаіз
сахарозою

± ± ± ± ±

АгарСабуро(заГОСТ9.04889) ± ± ± ± ±
АгарСабуро(№2ГРМ) ± +++ ++ + +
М’ясопептоннийагар     
Середовищезвівсяних
пластівців

+ + ++ ± ±

Шматочкикартоплі+10%й
розчинсахарози**

± +++ +++ + +

Напівщільні середовища
Середовищезвівсяних
пластівців+10%йрозчин
сахарози

± +++ ++ + ±

АгарСабуро(заГОСТ)+10%й
розчинсахарози

± ++ ++ + +

АгарСабуро(№2ГРМ)+10%й
розчинглюкози

± +++ +++ + +

Рідкі середовища
Картоплянийбульйон(КБ)   ± ± 
КБ+2%глюкози  + ±  
КБ+10%глюкози ± + + ± ±
Глюкозопептоннодріжджове
середовище(GPY)

± + + ± ±

10%йрозчинсахарози + ++ ++ ± ±
М’ясопептоннийбульйон
(МПБ)

  +  

МПБ+2%глюкози ± + + ± ±
МПБ+10%глюкози ± + + + ±
GPY№3 + ++ ++ + +
КБ+GPY№3 ± + + ±
Глюкозопептоннесередовище + ++ + + ±
GPY№5 + +++ +++ ++ +
МПБ+1,5%желатинита2%
глюкози

нд нд +++ нд нд

Пептоннаводазглюкозою нд нд ++ нд нд
Пептоннаводазсахарозою нд нд +++ нд нд
Пептоннаводазлактозою нд нд ++ нд нд
Середовище«Б»злимонною
кислотою

нд ++ нд нд нд

СередовищеБейєринка нд нд + нд нд

П р и м і т к а: * візуальна оцінка росту P. brunnea:
«» — відсутність росту, «± » — дуже слабкий ріст,
«+»—слабкийріст;«++»—рістсередньоїінтенсивності,
«+++»—візуальнодобрепомітнезбільшення«колоній»
або накопичення біомаси (інтенсивний ріст). ** —
рН10%горозчинусахарози;«нд»—недосліджувалось,
оцінка проведена відповідно до даних літератури
(Issatschenko,1951;Liakh,Ruban,1970).
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залежновідвікукультури);нанизцітвердихсере
довищ(КГА,Сабуро,МЕА,шматочкикартоплі)та
рідких(пептоннаводазрізнимицукрами,середо
вище«Б» ізлимонноюкислотою,МПБ із глюко
зою та желатиною) — фіксується багато скупчень
обох типів клітин P. brunnea, що брунькуються й
утворюютькороткіланцюжки.

Ви снов ки

Отже,оптимальнимидляростуP. brunneaвизнано
кислі (рН3—4)живильнісередовища.Серед32х
дослідженихсередовищ(11—щільних,3—напів
щільних,18—рідких)найкращимидлякультиву
вання антарктичного темнопігментованого дріж
джоподібного гриба P. brunnea визначено 5 щіль
них середовищ (КГА, агар Сабуро, середовище з
вівсяних пластівців, шматочки сирої картоплі без
додаваннятаздодаванням10%горозчинусахаро
зи),напівщільнісередовища(звівсянихпластівців
із10%мрозчиномсахарози,агарСабуроіз10%м
розчиномглюкозиабосахарози)та9рідкихсере
довищ (модифіковане глюкозопептоннодріж
джове(GPY)№3і№5,глюкозопептонне,10%й
розчинсахарози,середовище«Б»злимонноюкис
лотою,пептоннавода(ПВ)ізрізнимицукрами(са
харозою,глюкозою,лактозою),МПБізглюкозою
тажелатиною.

Визначенняоптимальнихумоврозвиткуантарк
тичногодріжджоподібногогрибаP. brunneaякпро
дуцентамеланінупотребуєподальшихдосліджень. 

Ав тор ви слов лює щиру по дя ку спів ро біт ни-
кам ННЦ «Інсти тут біо ло гії» Т.В. Аку лен ко та 
О.О. Мор га єн ко за тех ніч ну до по мо гу в про це сі при го-

ту ван ня низ ки жи виль них се ре до вищ (за Issatschenko, 
1951; Liakh, Ruban, 1970), а та кож нау ко во му спів-
ро біт ни ко ві Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод-
но го В.І. Сап саю за до по мо гу у про ве ден ні елек трон-
но мік ро ско піч но го до слі джен ня.
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Кондратюк Т.А. Особенности роста темнопигментиро- 
ванного дрожжеподобного гриба Pseudonadsoniella 
brunnea (Meripilaceae, Basidiomycota) на разнообразных 
питательных средах. — Укр.ботан.журн.—2015.—72(5): 
478—483.
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Шевченко,Учебнонаучныйцентр«Институтбиологии»
ул.Владимирская,64/13,г.Киев,01601,Украина

Охарактеризованы особенности роста антарктическо
го темнопигментированного дрожжеподобного гриба
Pseudonadsoniella brunnea на 32х питательных средах
(11—плотных,3—полуплотных,18—жидких).Среди
нихлучшимидлякультивированияпризнаныагарСабу
ро,агарСабурос10%мрастворомсахарозы,оригиналь
наясредаизовсяныххлопьевсотрубямии10%мраство
ромсахарозы,кусочкисыройкартошкисдобавлениеми
бездобавления10%горастворасахарозы,модифициро
ваннаяглюкозопептоннодрожжеваясреда,пептонная
водассахарозой,мясопептонныйбульонсглюкозойи
желатином.ОптимальнымидляростаP. brunneaявляют
сякислые(рН=3—4)питательныесреды.

Ключевыеслова:антарктическиедрожжеподоб
ныегрибы,оптимальныепитательныесреды.

Kondratyuk T.O. Peculiarities of growth of a dark pigmented 
yeast-like fungus Pseudonadsoniella brunnea (Meripilaceae, 
Basidiomycota) on various nutrient media. — Ukr.Bot.J.—
2015.—72(5):478—483.

InstituteofBiology,ScientificEducationalCentre,Taras
ShevchenkoNationalUniversityofKiev
64/13,VolodymyrskaStr.,Kyiv,01601,Ukraine

Peculiarities of the growth of a dark pigmented yeastlike
fungus,Pseudonadsoniella brunnea, on32nutrientmedia(11
solid,3semisolidand18liquidones)arecharacterized.The
mostoptimalmediaforthisfungusfoundtobeSaburoagar,
Saburo agar with 10 % sucrose solution, original medium
with rolled oats, bran and 10 % sucrose solution, pieces of
rawpotatowithandwithout10%sucrosesolution,modified
glucosepeptoneyeastmedium,peptonewaterwithglucose,
beefextract [meat infusion] broth with glucose and gelatin.
Acidicmedia(pH=3—4)arethemostoptimalforP. brunnea 
growth.

Keywords:Antarctic,yeastlikefungus,optimal
nutrientmedia.
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